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Bu Ay
Günümüzün gelişen ve 

yenilenen madencilik 
dünyasında havalandırma 

kuyularının açılması için 
geliştirilmiş makina ve 

ekipmanlar madenlerde
boy göstermeye başladı. 

Sandvik Raise Boring 
Sistemi de madenlerde

kuyu açmanın en güncel, 
en güvenli ve en hızlı yolu.

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

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

Dergimiz Basın ve Meslek İlkelerine uymayı taahhüt eder.
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16 Haziran 2012 tarihli, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmazları ile İlgili Yapılacak İş-
lemler Hakkında 2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, neredeyse tam bir yıldır maden 
sektörünü derinden etkiliyor. Silsile halinde tüm sektörü etkilediğinden sektöre hizmet 
eden herkesin bir şekilde fikir sahibi olduğu Genelge, en çok da maden arama şirketlerini 
etkiledi. 
Madenciliğin ilk ve en önemli aşaması olan arama aşaması, neredeyse ülke genelinde 
oldukça zayıfladı. Genelge öncesinde gerekli izinlerini alabilen firmalar ‘şimdilik’ çalışma-
larını sürdürebilirken, yeni orman izni alınamadığından ya da izinler çok geç verildiğin-
den pek çok firma arama sondajlarını yapamıyor. Genelge sonrasında yeni arama ruhsatı 
alımları da Başbakanlığa bağlandığından ve aynı dönemde maden ruhsat ihaleleri de 
iptal edildiğinden şu anda arama sektörü ciddi bir zayıflama dönemine girmiş durumda.
Arama şirketlerinin faaliyetleri azalınca arama sektörünün bir parçası olan sondaj şirket-
leri, sondaj şirketlerine ekipman sağlayan şirketler, danışmanlık, jeoloji, jeofizik, harita, 
laboratuvar, çevre, yazılım, teknoloji vb hizmetler sağlayan şirketler de silsile halinde 
Genelge’den etkilenmiş oldular. Arama sektörüne hizmet veren bu tür şirketlerin yetkilile-
ri ile görüştüğümüzde, son bir yılda hala iş yaptıklarını ancak işlerinde belirgin bir azalma 
olduğunu belirtiyorlar. Maden arama şirketlerinde yeni eleman alımlarının azaldığı, yuka-
rıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde işten çıkarmaların arttığı, kapanan ya 
da kapanma aşamasında olan şirketlerin var olduğu da öğrenilenler arasında. 
Aldığımız bazı duyumlara göre maden sektörüne girmek isteyen birkaç şirket, mevcut 
durumda arama için gerekli izinleri zamanında alamayacaklarına inandıkları için sektöre 
girmekten vazgeçtiler. Sektöre geçmiş yıllarda giren ancak Genelge sonrasında sektör-
den çıkış yapan şirketlerin olduğunu da biliyoruz. Yani artık yatırımcılar da madencilik 
sektöründen uzak durmaya başladılar. 
Bu arada maden arama çalışmalarının azalması demek, gelecekte üretime geçecek 
sahaların ortaya çıkarılamaması anlamına geliyor. Mevcut üretim şirketleri ‘şimdilik’ 
Genelge’den etkilenmemiş gibi gözükseler de, şimdiki üretim sahalarında rezervler tü-
kendiğinde ve mevcut üretim sahalarını genişletmek istediklerinde Genelge duvarına 
çarpacakları ortada. Yeni madenler işletmeye alınamazsa ya da mevcut üretimler genişle-
mezse üretim şirketlerinde de istihdam konusunda sıkıntılar yaşanacak, üreticiler de eko-
nomik anlamda dara düşecekler. Üretim sektörünün sıkıntıya düştüğü noktada maden 
makinası üreticileri de oldukça zorlu bir yola girecek. Yani bir bütün olarak üretim sektörü 
de önümüzdeki yıllarda Genelge’den etkilenmeye başlayacak.
İzinlerin neden Başbakanlığa bağlandığını, Genelge ile ne amaçlandığını, bu durumun 
nereye varacağını ve nasıl çözüleceğini maalesef kimse net olarak bilmiyor. Sektörde, 
mevcut süreç ile ilgili olarak genel bir belirsizlik hakim. 
Ülke madenciliği 2000’li yıllara gelindiğinde belirgin şekilde yükselişe geçmişti. Özellikle 
aramaların artması, artan maden fiyatları ve gelişen teknolojiler sayesinde daha düşük te-
nörlü yatakların işletilebilir hale gelmesi, Türkiye’nin metalik maden ve kömür kaynakla-
rının ciddi şekilde artmasına neden olmuştu. Bununla birlikte son yıllarda üretim sahala-
rının sayısı ve üretim miktarları da artmıştı. Günümüzde arama ve üretim alanında belirli 
bir ivme yakalanmışken bu durumu sekteye uğratmak, ülkemize zarar vermek anlamına 
gelmektedir.
Madencilik sektörü, diğer sektörlerde bulunmayan kendine özgü durumlara sahip olan 
bir sektördür. Sektörümüzün kendine özel bir de kanunu bulunmaktadır. Hükümetimiz-
den Meclis tatile girmeden önce sektörümüzü Genelge kapsamından çıkartacak kararları 
almasını bekliyoruz. Kendi özel kanununun çatısı altında faaliyet göstermekte olan sek-
törümüz, nedenini bilemediği bir Genelge’nin etkisi altında bir yıl geçirdi. Sektör bir nevi 
psikolojik sınır olan bu bir yılın üzerine Genelge kapsamında bir gün daha geçirmek iste-
miyor. Madencilik sektörü artık çok ciddi bir güven bunalımı yaşıyor. Bir an önce konunun 
çözüme kavuşturulmasını ve sektörün önünün açılmasını temenni ediyorum. 
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Nisan 2013Meta Nikel’den Türkiye’de Bir İlk!
Zorlu Holding iştiraki Meta Nikel Kobalt Madencilik, Manisa 
Gördes’te devam eden nikel - kobalt projesi için 2011 yılında 
başlamış olduğu konsantre tesisi kurma çalışmalarında sona 
yaklaşıyor. 2013 yılı Ekim ayında devreye alınması planlanan 
işletme için en önemli ekipmanlardan biri olan ‘’yüksek ba-
sınç liç’’ işleminin yapılacağı ‘Otoklav’ın, yaklaşık 18 ayda Çin 
- Şangay’da imal edildiği ve 25 Nisan 2013 tarihinde Petkim 
Aliağa Limanına ulaştığı öğrenildi. Şirket yetkilileri tarafından 
Madencilik Türkiye dergisine verilen bilgilere göre Otoklav 
32,5 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 
580 ton ağırlığında.

Otoklav, Türkiye’de bugüne kadar tek parçada taşınacak en 
ağır yük olarak kayıtlara geçerken, bu nedenden dolayı özel 
proje taşımacılığı uygulanacağı öğrenildi. Otoklav ve taşıma 
aracının toplamda 700 ton civarında olduğu öğrenilirken özel 
taşımacılık kapsamında Meta Nikel tarafından yaklaşık bir yıl 
süren karayollarındaki etüt ve mühendislik çalışmaları tamam-
lanarak, gerekli tüm izinler ilgili kamu kurumlarından alındı. 
Otoklavın, Petkim Aliağa Limanından Gördes Proje sahasına 
karayolundan yaklaşık 45 günde, SPMT (Self Propelled Modu-
lar Transporter) araçları ile özel olarak taşınması planlanıyor.
Otoklavı taşıyan aracın saatte 1 kilometre hızla yol aldığı ve 1,5 
kilometrede 150 litre yakıt harcadığı, bu nedenle araca akarya-

kıt tankerinin eşlik ettiği öğrenilen bilgiler arasında. Ayrıca nak-
liye aracının geçiş güzergahındaki duble yolların bir şeridinin 
trafiğe kapatıldığını, elektrik tellerinin söküldüğü, yaklaşık 167 
kilometre olan Aliağa, Bergama, Kınık, Soma, Kırkağaç, Akhisar, 
Gördes güzergahında bulunan 3 üst geçitin sökülüp yeniden 
yapılacağı ve aracın geçişinin riskli olacağı 11 köprünün by-
pass edilerek dere yataklarına yol yapılacağı taşıma projesinin 
diğer detaylarından.
Şirket Gördes’te tesis kurma çalışmalarını sürdürürken bir 
yandan da sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Yapılan 
çalışmalar kapsamında şirket tarafından Gördes ilçesinde bu-
lunan Tavşanalanı ve çevresine 220 bin çam fidanı ile 30 bin 
kestane, ceviz, ıhlamur ve badem fidanı dikildiği öğrenildi. 
Fidan dikme törenine Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz, AK 
Parti Milletvekilleri Hüseyin Tanrıverdi, Recai Berber, ilçe pro-
tokolü ve Zorlu Grubu CEO’su Ömer Yüngül, Gruba bağlı Meta 
Nikel, Kobalt AŞ Genel Müdürü Ali Safder İplikçioğlu ile çok 
sayıda vatandaş katıldı.
Piknik yapılarak gerçekleştirilen fidan dikme töreninin her yıl 
aynı dönemde bir şenlik havasında tekrarlanacağını belirten 
Zorlu Grubu CEO’su Ömer Yüngül, bu yıl 900 alanın yeşillendi-
rilmesi için fidan dikildiğini ve bunların bakımının yapılacağını 
belirtti. Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz ise bölgede kurulan 
tesislerin ilçeyi hareketlendirdiği gibi bölgeyi de doğal zengin-
liklere kavuşturduğunu belirterek, “Gördes kabuğunu kırmış ve 
kucakladığı yatırımcılarla geleceğe yönelik işbirliği içindedir” 
şeklinde konuştu. 

 

Soma Holding’den, 
Merzifon’a Termik 
Santral Yatırımı

Mayıs 2013  

Soma Holding, Merzifon’da bir taşkömürü sahasının işletme 
hakkını aldı. Bölgede faaliyet gösteren Yeni Çeltek Kömür İş-
letmeleri AŞ ile bir anlaşma imzalayan şirket, anlaşma yapılan 
sahada yılda 1 milyon 250 bin tonluk üretim hedefliyor. Mayıs 
ayından itibaren çalışmaların hız kazanacağı saha 30 yıl boyun-
ca Soma Holding tarafından işletilecek. 
Holding, sahanın rezervine bağlı olarak bölgeye 270 MW ila 
405 MW’lık termik santral kurmayı da planlıyor. Santralin, temiz 
enerji üretimi sağlayan “Akışkan Yatak Teknolojisi”ne uygun 
olarak kurulması planlanıyor. 

Çöpler’de, 2013 1. Çeyrekte 
54.604 ons Altın Üretildi Nisan 2013

 

Erzincan - İliç’te yer alan Çöpler Altın Madeni işletmesinin ana 
hissedarı Alacer Gold, 2013 yılı birinci çeyrek raporunu açıkla-
dı. Türkiye dışında Avustralya’da da altın üretimi gerçekleştiren 
Alacer Gold, üretim miktarlarında 2012 yılının aynı dönemine 
göre bir miktar düşüş yaşadı.
Şirket 2013 yılı birinci çeyreğinde, 2012 yılının aynı dönemine 
göre % 2 düşüşle toplam 98.420 ons altın üretimi gerçekleştirir-
ken, Çöpler Altın Madeninde ise 2013 yılı birinci çeyrek üretimi, 
2012 yılının aynı dönemine göre % 27 artarak 54.604 ons olarak 
gerçekleşti. Böylece şirketin birinci çeyrekte ürettiği toplam al-
tının yaklaşık % 55’i Çöpler’den elde edilmiş oldu. 
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Nisan 2013Tümmer Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi 

Türkiye Mermer Doğal Taş ve Makinaları Üreticileri Derneği (Tüm-
mer) Olağan Genel Kurulu, 7 Nisan 2013 tarihinde Ankara Bü-
yükhanlı Park Otel’in toplantı salonunda gerçekleştirildi. Üyelerin 
çoğunluğunun katıldığı toplantıda, 2013 - 2016 yılları arasında gö-
revine devam edecek olan Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri 
belirlenirken, Yönetim Kurulu Başkanlığına Raif Türk seçildi. 
Tümmer Yönetim ve Denetleme Kurulu tam listesi aşağıda belirtil-
miştir:

Yönetim Kurulu Başkanı
 • Dimer Mermer İnş. San. ve Tic. A.Ş - Raif Türk

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları: 
 • İltaş İnş. Gıda Mad. Teks. Elekt. Sağ. İth. İhr. A.Ş - Mehmet Naci İlci
 • Tekmar Mermer ve Mad. Ürt. İhr. ve Tic. A.Ş - İhya Kangal
 • Hidrobarsan Mer. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Atnan Kaçar

Yönetim Kurulu Üyeleri: 
 • Granitaş Granit San. ve Paz. A.Ş - Suat Sarısoy

 • Alacakaya Mer. ve Maden İşl. Tic. ve San. A.Ş - Ragıp Yaşlı
 • Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği - Hulusi Işık
 • Ege İhracatçı Birlikleri - İbrahim Alimoğlu
 • İstanbul Maden İhracatçıları Birliği - Mustafa Ünal
 • İzmir Mermerciler Derneği - Ferah Türkmen
 • Gürmas Gürel Mak. San. A.Ş. - Celaletdin Gürel
 • Nima Madencilik San. ve Dış Tic. A.Ş. - H.İbrahim Arslan
 • Reisoğlu Mermer San. ve Tic. Ltd. Şti. - Osman Çağrı Uysal
 • Sivas Doğaltaş ve Madenciler Derneği - Zeki Özdemir
 • Teknomar Mermer Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. - M. Turgut Ço-

puroğlu
Denetleme Kurulu
 • Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği - Metin Mercan
 • Altıntaş Mermer ve Tersanecilik San. Tic. A.Ş. - Mehmet Kan
 • Bilecik Mermer ve Granit Sanayicileri Derneği - O. Kenan Şenşar
 • Muğla Mermerciler Derneği - Mustafa Ercan
 • İstanbul Doğaltaşçılar Birliği Derneği - Mustafa Mermerci. 

Mehveş Özer: Mayıs’tan İtibaren Krom Arzımız 
Yükselecektir, Satışlarda Fiyat Kontrolünü 
Kaybetmemeliyiz Mayıs 2013

Mart ayı sonunda Hong Kong’da gerçekleştirilen 14. Asian Fer-
ro-alloys Conference’ın sonunda açıklanan düşük seyreden 
ferrokrom alım fiyatlarının Çinli alıcıları, krom cevheri alımla-
rında daha düşük fiyat ile alıma yönlendirdiğini söyleyen, Gök-
Er Metaller şirket yöneticilerinden Mehveş Özer, buna rağmen 
Çinli alıcıların umduklarını bulamadığını bildirdi. Foreks’e krom 
piyasaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özer, “Mayıs 
ayından itibaren Türkiye’den arz yükselecektir. Bu sebeple sa-
tışlarda fiyat kontrolünü kaybetmememiz gerekir” şeklinde 
konuştu. 
Özer, “Mart ayında Hong Kong konferansının sonunda açıkla-
nan düşük ferrokrom alım fiyatları Çinli alıcıları krom alımla-
rında daha düşük fiyat ile alıma yönlendirdiler. Ancak bu sefer 
Çinli alıcılar umduklarını çok fazla bulamadılar. Türk tedarikçiler 
ilk defa bir tepki vererek talep edilen 275 dolardan konsantre 
krom satmaya yanaşmadılar. Bunu söylerken çoğunluğun 275 
dolara satmadığını kastediyorum. Çoğunluk satmış olsa idi, fi-

yat 275 dolara inerdi. Ancak alıcılar 275 dolara konsantre bula-
mayınca 280 doların altına inemediler. Konsantre satışları 280 
- 285 dolar arası fiyatla gerçekleşti.
Parça kromda ise aynen konsantredeki gibi 255 dolara çok 
satış olmadığı için fiyat Çinlilerin hedeflediği gibi 250 dolara 
düşemedi. Çinli alıcılar Kasım ayında olduğu gibi parça krom 
fiyatını 235 - 240 dolara kadar çekmeyi düşünüyorlardı ancak 
bu sefer alıcı değil satıcı pazarı oluştu. Dilerim bu satıcı pazarı 
koşullarını bir süre daha elimizde tutabilir, düşük fiyata krom 
satışını azaltmış oluruz. Mayıs ayından itibaren Türkiye’den arz 
yükselecektir. Bu sebeple satışlarda fiyat kontrolünü kaybet-
mememiz gerekir. TISCO ve JISCO yeni alım için fiyat açıklama-
dılar, fiyat açıklamamasını fiyatlar düşecek diye yorumlayanlar 
var ancak bu sefer krom stoklarının Çin’de ve Türkiye’de düşük 
seviyede olduğunu göz önünde bulundurarak fiyatların bu se-
viyede tutunabileceğini söyleyebiliriz”. şeklinde açıklamalarda 
bulundu. 

  

 Columbus Copper, First Quantum ile 
Türkiye ve Balkanlarda Proje Geliştirecek
Ülkemizde maden arama ve geliştirme projeleri yürüten Co-
lumbus Copper ile dünyanın önemli maden şirketlerinden bi-
risi olan First Quantum Minerals, Türkiye ve Balkanlar’ da proje 
geliştirmek üzere bir ortaklık sözleşmesi imzaladı. Anlaşma 
kapsamında, Columbus Copper’ın 12 ay süresince Türkiye ve 
Balkanlar’ da bakır ağırlıklı projeler oluşturabilmesi için 250 bin 
dolarlık bir fon sağlandı. First Quantum ise oluşturulan bu pro-
jeler içinden seçeceği projelere yatırım yapacak. Anlaşma kap-

samında bulunan projenin sahibi Columbus Copper olacak, 
First Quantum da 5 milyon dolar arama harcaması sağlayarak 
projenin % 70’ine kadarına sahip olabilecek. 
Columbus Copper CEO’su David Cliff, First Quantum ile çalış-
maktan oldukça memnun olduklarını, bu anlaşmanın şirketle-
rine, Balkanlar ve Türkiye’de düşük maliyetle portföy geliştirme 
şansı sunduğunu aktardı.  

Nisan 2013
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Nisan 2013Koza ve Park Elektrik’in 1. Çeyrek 
Karlarında Düşüş Yaşandı 
Borsa İstanbul’da Madencilik Endeksi altında işlem görmekte 
olan Koza Altın İşletmeleri ve Park Elektrik, 2013 yılı 1. Çeyrekte 
beklentilerin altında kar açıkladılar. BİST’e yapılan açıklamaya 
göre Koza’nın ilk çeyrekteki konsolide olmayan net dönem karı 
110.837.000 TL olarak açıklanırken, bu rakam 2012 yılı 1. Çey-
reğinde 190.443.000 TL olarak kayda geçmişti. CNBCe anketine 
göre ise bu yılın 1Ç beklentisi 137.000.000 TL idi. Park Elektrik 
tarafından yapılan açıklamada ise şirketin ilk çeyrekteki konso-
lide olmayan net dönem karı 14.170.267 TL olarak gerçekleşti. 
Bu rakam 2012 yılı 1. Çeyreğinde 21.673.203 TL iken CNBCe an-
ketine göre beklenti 25.100.000 TL şeklindeydi.
Koza’nın 1. Çeyrek karının beklentinin altında kalması, Ovacık 
ve Mastra işletmelerinde işlenen ortalama cevher tenöründeki 
dönemsel azalmalar ve enflasyon bazlı maliyet kalemlerinde-
ki artışlar nedenleriyle üretimin geçen sene 97.729 onstan bu 
sene 72.164 onsa düşmüş olmasından, ayrıca zaten düşük olan 
üretim miktarından da 8278 ons kadar altının satılmayarak 
stokta tutulmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Düşük te-
nörlü üretimin getirdiği belirgin ons başına maliyet artışı (2012 

- 1Ç: 308 USD; 2013 - 1Ç: 539 USD) ve ortalama altın fiyatının 
da gerilemesi ile faaliyet marjları beklentilerin gerisinde kalmış 
durumda. Şirketin 2012 yılının ilk üç aylık döneminde 303,6 
milyon TL olan satış geliri de, % 38,8’lik azalmayla 2013 yılının 
ilk üç aylık döneminde 185,7 milyon TL olarak gerçekleşti.
Madencilik ve enerji sektöründe faaliyet gösteren Park 
Elektrik’in 1. Çeyrek sonuçlarındaki azalma ise Şirket’in üretim-
lerinin mevsimsel koşullardan etkilenmesine, değişen cevher 
tenörüne ve düşük seyreden bakır fiyatlarına ve Silopi Elektrik 
Santrali’ndeki arıza nedeniyle üretimin bir süre durması nede-
niyle asfaltit satışlarındaki azalmaya bağlanabilir. Şirketin Siirt - 
Madenköy’de kapalı işletmeden açık işletmeye kademeli geçişi 
nedeniyle oluşan ek maliyetler ve kullanılan stoktaki tenör dü-
şüklüğü de karlılığı geriletti. Şirket 01.01.2013 - 31.03.2013 ta-
rihleri arasında 54.206.345 TL net satış gerçekleştirirken bu ha-
sılatın 47.619.058 TL’sini bakır, 6.555.415 TL’sini asfaltit, 31.872 
TL’sini diğer satışlar oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde 
gerçekleştirilen 66.679.043 toplam TL tutarındaki hasılata göre 
% 19 düşüş gerçekleştiği hesaplanıyor. 

 

Nisan 2013Fe-Ni Madencilik’ten Yunusemre 
Beldesine Destek 
Fe-Ni Madencilik liderliğinde, Çevre Koruma ve Araştırma 
Vakfı ile Eskişehirli ve Ankaralı şirketlerin katkılarıyla; Eski-
şehir, Yunusemre Beldesi - Yayla Köyü arasında Orman Ba-
kanlığına ait sahada ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi. 
Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü’nün de desteğiyle, bir 
metre boyundaki 5.000 adet Toros sedirinin, 25 Nisan 2013 
tarihinde gerçekleştirilen “Ağaç Dikimi Şenliği” ile toprağa 
kazandırıldığı bildirildi. Ağaç dikimi yapan yöneticiler ile 
Yunusemre İlköğretim Okulu öğrencileri ve onlara ağacın 
nasıl dikileceğini gösteren Orman İşletme Müdürlüğü işçile-
rinin birlikte hoş görüntüler oluşturduğu şenlik, misafirler ve 
sponsor firma yetkililerinin Fe-Ni Madencilik Eskişehir İşlet-
me Müdürlüğünde ağırlanması ve şirket faaliyetleri hakkında 
bilgi verilmesinin ardından sona erdi.
Şirketin ayrıca Nisan ayında, Yunusemre beldesi, Karaçam ve 
Yayla köyleri içinde stabilize kaplama çalışmaları gerçekleştirdi-
ği de öğrenildi. Eskişehir İl Özel İdaresinin, 2013 yılı programına 
aldığı çalışma çerçevesinde, Fe-Ni Madencilik’ten istenen des-
tek ile yaklaşık 3 km tutan Karaçam ve Yayla köyleri içi stabili-
ze kaplama çalışmaları ile yolun yapımında kullanılan stabilize 
malzemesinin temini, hazırlanması ve çekimi işleri, şirketin ma-
kina ve ekipmanları kullanılarak gerçekleştirildi. Şirketin gerçek-
leştirdiği çalışmaların ardından İl Özel İdaresinin sağladığı dozer 
ve silindir ile de yapılan yola son hali verilerek halkın kullanımı-
na sunuldu. Mayıs - Haziran 2013 ayları içerisinde yolun ziftlene-
rek sağlamlaştırılacağı bildirildi. 

Şirketin, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Şubat ayı 
içerisinde ise Yunusemre İlköğretim Okuluna bir ziyarette 
bulunarak, öğrencilere madencilik ile ilgili temel bilgiler ve-
rildiği öğrenildi. İlkokula gerçekleştirilen ziyaret kapsamın-
da, öğrencilerin madenleri ve madenciliği öğrenmeleri, bi-
linçli yapılan madenciliğin yararlarını bilmeleri, madenlerin 
bulunduğu yerleri öğrenmeleri, bölge ve ülkeye yararlarını 
ortaya koymak ve şimdiden geleceğin bilinçli madencileri-
nin yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla öğrencilere “Maden 
Nedir? Boyama Kitabı” dağıtıldı. Şirket yetkililerinin Nisan 
2013’te tekrar gerçekleştirdiği ziyarette ise öğretmenlerin 
ve Yunusemre beldesi halkının yararlanabilmesi adına, ye-
tişkinlere hitap eden çok sayıda kitabın okul kütüphanesine 
kazandırıldığı da öğrenilenler arasında. 
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MSBK Birliği Genel 
Kurulu Yapıldı Nisan 2013  

Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi (MSBK) Birliğinin 12. 
Olağan Genel Kurulu 19 Nisan 2013 tarihinde Ankara’da ger-
çekleştirildi. Birlik yönetimi tarafından dergimize gönderilen 
açıklamaya göre yeni dönem için aşağıdaki isimler yönetim 
kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

 • İsmet Kasapoğlu,
 • İstanbul Maden İhracatçıları Birliği,
 • Ege Maden İhracatçıları Birliği,
 • Türkiye Madenciler Derneği,
 • Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği,
 • Altın Madencileri Derneği,
 • Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği,

Aynı gün yapılan yönetim kurulu toplantısında İsmet 
Kasapoğlu’nun Birliğin yönetim kurulu başkanlığına, İstanbul 
Maden İhracatçıları Birliği ve Ege Maden İhracatçıları Birliğinin 
ise yönetim kurulu başkan vekilliklerine seçildikleri öğrenildi. 

 
Nisan 2013

Kırıkkale’de Kaya Tuzuna 
100 Milyon Dolarlık Yatırım
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kırıkkale’nin Delice ilçesinde 
yer alan 8 milyar ton rezervli kaya tuzunu ekonomiye kazan-
dırmak için harekete geçti. 100 milyon dolar yatırım yapılması 
planlanan projeden elde edilecek tuzun bir kısmının sofralarda 
kullanılacağı, bir kısmının ise sanayide ihtiyaç duyulan tuzlar-
dan elde edilen kimyasalların yapımında kullanılacağı belirtildi.
Hürriyet gazetesinin haberine göre, sahada yapılan etüt ve 
sondaj çalışmalarından sonra, rafine tuz ve klor alkali üretimi 
gerçekleştirilecek tesisten üretilen ürün, tekstil ve boya sanayi 
başta olmak üzere sanayi tesislerinde ve rafine tuz olarak sofra-
larda kullanılacak. Sahada yer alan tuz, klasik yöntemler yerine 
çözelti madenciliği ile kazanılacak. Bu yöntemle daha verimli, 

ekonomik ve kaliteli ürün elde edilirken, çevreye de daha du-
yarlı bir madencilik yapılmış olacak.
Sahanın işletme hakkını elinde bulunduran Kömür İşletmeleri 
AŞ ile Eti Maden İşletmeleri’nin ortaklığında kurulması planla-
nan tesiste, yılda 500 bin ton üretim yapılması planlanıyor. Bu 
yıl içinde temeli atılması planlanan tesisin 2015 yılında üretime 
başlaması hedefleniyor. 300 kişiye istihdam sağlayacak tesisin 
elektriği de, yerli kömür kullanılmak üzere kurulacak 5 MW’lık 
kojenerasyon üretim tesisinden sağlanacak. Tesiste üretime 
geçilmesi ile birlikte, yılda 100 milyon dolarlık tuzdan elde edi-
len kimyasalların ithalatının önüne geçilmiş olunacak.  

 Çinko İhracatımız % 395 Arttı
Amsterdam’da bu yıl 17’ncisi düzenlenen “Geleneksel Çinko ve 
Onun Pazarları” (Annual Zinc and İts Markets) konferansında 
konuşan Gök-er Group yönetim kurulu üyesi Selim Ergüder, ül-
kemizdeki çinko pazarının durumunu değerlendirdi. Ergüder, 
ülkemizin çinko ihracatının 7 yıllık periyotta, ıslak metrik ton 
bazında % 490 arttığını dile getirdi. 2003 - 2010 yılları arasında 
cevher ve konsantrasyonları ihracatı verileri değerlendiren Se-
lim Ergüder sözlerine şu şekilde devam etti:
“Çinkoda 10 yıl önce 79 bin ıslak metrik ton ihraç edilirken, 
2010 yılına baktığımızda bu miktar 391 bin ıslak metrik tona 
ulaşmıştır. Başka bir deyişle çinko ihracatımız 7 yılda % 490 art-
mıştır. LME fiyatlarının üretim ve yatırım kararlarında güçlü bir 

etkisi var ama uzun vadede bakış açıları da önemlidir. 2014 yılı 
itibariyle hayata geçecek yeni projeler çinko ve kurşun üreti-
minde artışı beraberinde getirecektir. “
Konuşmasında Türkiye’nin ekonomik durumu hakkında da bil-
gilendirme yapan Ergüder, galvaniz sektörüne ait verileri de 
paylaştı. Konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Türkiye’de sıcak daldırma galvaniz kaplama yapan 35 firma 
bulunuyor ve yılda 1 milyon 200 bin ton kapasiteyle çalışıyor-
lar. Sektör yılda yaklaşık 100 bin ton çinko tüketiyor. Ülkemizde 
kişi başına düşen galvanizli çelik oranı % 6 - 7 oranında seyre-
derken Avrupa’da % 45’tir. Bu nedenle firmalar henüz üretim 
kapasitelerinin altında faaliyet gösteriyorlar.”  

Mayıs 2013

Koza Altın, Söğüt ve 
Çoraklıktepe Sahalarında 
Üretime Başladı  

Koza Altın tarafından BİST’e yapılan bildirimde Söğüt ve Ço-
raklıktepe projelerinde üretime başlandığı açıklandı. Yapılan 
açıklamaya göre 2013 yılı boyunca Söğüt projesinde yaklaşık 
70.000 tonluk bir açık ocak deneme üretimi yapılması planla-
nıyor. Şirket bu kapsamda Mart ayında üretim faaliyetine baş-
ladığını, deneme üretiminin de 2013 yılı içerisinde tamamlana-
cağını duyurdu. Üretilen cevher ise Kaymaz işletmesine taşınıp 
Kaymaz tesisinde işlenecek.
Çoraklıktepe projesinde de Mart ayında açık ocak üretim faali-
yetleri başlamış olup, 2013 yılı sonuna kadar yaklaşık 151.000 
ton cevher ve 45.000 ons altın üretilmesi planlanıyor. Burada 
üretilecek cevher ise Ovacık işletmesine taşınıp Ovacık tesisin-
de işlenecek. 
Bu arada Şirket Ocak - Mart arasını kapsayan üç aylık dönemde 
Söğüt’te 3,77 g/t tenörlü 7.763 ton cevher çıkarırken, aynı dö-
nemde Çoraklıktepe’de ise 5,93 g/t tenörlü 15.680 ton cevher 
üretimi gerçekleştirdi.  

Nisan 2013
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 MTA Akredite Doğal Taş Analiz 
Laboratuvarları Açıldı 
MTA’nın Akredite Doğal Taş Analiz/Test Laboratuvarı’ nın açılış 
ve tanıtım töreni, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
katılımı ile 25 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirildi. Bakan Yıldız 
açılış konuşmasında, MTA Doğal Taş Analiz/Test Laboratuvarı 
ile bu alanda akredite laboratuvar ihtiyacının giderilmiş oldu-
ğunu belirterek, istihdamın arttığı, mermer üretim makinaları-
nı bile ihraç edilir hale gelindiği bir ortamda, bu laboratuvara 
fazlasıyla ihtiyacımız olduğunu söyledi. 
Ülkemizin yaklaşık 6,7 milyar m3 doğal taş rezervine sahip ol-
duğu ve yaklaşık 550 çeşit doğal taş türünün ihraç edildiği bili-
niyor. 2012 yılı itibariyle sektördeki doğrudan istihdam 200.000 
kişi olup, yan sanayi ile birlikte 300.000 kişinin sektörde çalıştı-
ğı tahmin ediliyor. 2012 yılı doğal taş ihracatımız önceki yıla 
oranla % 11,7 artarak 1,9 milyar dolara ulaşmış olup, sektörün 
2015 yılı hedefi 4 milyar dolar, 2023 hedefi ise 10 milyar dolar 
olarak belirlenmiştir.
Ülke ekonomisine bu ölçüde katkı sağlayan bir sektörün ürün-
lerinin, uluslararası standart ve kriterlerde olduğunu belge-
lemek gereksinimini dikkate alan MTA, doğal taş sektöründe 
CE işaretlemesine yönelik akredite laboratuvar yetersizliğinin 
gündeme gelmesiyle beraber, CE işaretlemesinde yapılması 
istenen testler ile ilgili akreditasyon çalışmalarına başlamış, 
laboratuvar alt yapısı güçlendirilerek 20 Ocak 2013 tarihi itiba-
riyle akredite olmuştur.
MTA Akredite laboratuvarlarında her türlü doğal taş ve ürün-
lerinin fiziksel, kimyasal, mineralojik ve mekanik analiz/testle-
ri, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak deneyimli 

ve uzman personel tarafından gerçekleştiriliyor. Uluslararası 
geçerliliğe sahip doğru ve güvenilir analizlerin yapıldığı MTA 
laboratuvarlarının, sektörün tüm ihtiyaç ve taleplerini karşıla-
yacak kapasitede olduğu, sektörün sorunlarına yönelik her tür-
lü problemin çözümü ile ilgili sektörden gelecek Ar-Ge proje 
taleplerine de açık olduğu belirtiliyor.  

Nisan 2013

İMİB 2023’e Kadar 
1,5 Milyon Adet Fidan 
Dikecek

Mayıs 2013  

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), 2023 yılı için ihracat 
hedefini 15 milyar dolar olarak açıklarken, bir yandan da sosyal 
sorumluluk projelerine hız verdi. Proje kapsamında Türkiye ge-
nelinde 1,5 milyon adet fidan dikmeyi planlayan İMİB, projenin 
ikinci ayağı olan Bilecik’e 20.000 adet çam fidanı dikti. İMİB, baş-
latılan bu sosyal sorumluluk projesinin adını ise “Hedef 2023, 
1,5 milyon fidan” olarak açıkladı.
İMİB tarafından fidan dikme işleminin ilki “Temiz Çevre Temiz 
Maden” sloganıyla 2011 yılında Bursa’da gerçekleştirilirken 
ikincisi 1 Mayıs 2013 tarihinde Bilecik’te, yanmış bir ormanın 
yeşillendirilmesi için yapıldı. Bilecik’te yapılan bu ağaç dikme 
törenine; Bilecik Valisi Halil İbrahim Akpınar, Bursa Orman Böl-
ge Müdürü Ahmet Köksal Coşkun, Osmaneli Kaymakamı Ali 
Ada, Osmaneli Belediye Başkanı Mehmet Isıkan, TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, TİM Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, 
TİM Yönetim Kurulu Üyesi - Maden Sektör Kurulu Başkanı - İMİB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Keleş, İMİB Yönetim 
Kurulu Üyeleri; Atilla Keleş, Erdoğan Akbulak, Erol Efendioğlu, 
Ersin Kadayıfçı, İhsan Bozdoğan ve Salih Özen katıldı. 

Pasinex, Horzum ve Dadak 
Projelerindeki Son 
Durumları Açıkladı

Mayıs 2013  

Ülkemizde baz ve değerli metaller konusunda arama - geliştir-
me projeleri yürüten Pasinex Resources, Akmetal Madencilik 
ile % 50 ortaklığa sahip olduğu ortak girişim şirketi Horzum 
Arama ve İşletme AŞ çatısı altında yürütülen Horzum ve Dadak 
projelerindeki son durumları kamuoyu ile paylaştı. 
Şirket tarafından yapılan açıklamada, Akmetal Madencilik ta-
rafından geçmişte 4 milyon ton çinko oksit ve sülfit üretimi 
gerçekleştirilmiş olan Horzum Madeni’nin hemen yanında yer 
alan Pınargözü ruhsat sahasının, ortak girişim şirketi Horzum 
AŞ tarafından satın alındığı bildirildi. Satın almanın 125.000 do-
lar bedelle gerçekleştirildiği aktarılırken, Pınargözü ruhsatında 
hali hazırda arama sondajlarının yürütüldüğü bildirildi. 
Pasinex bu satın almayı, bölgede geniş çapta çinko aramacılığı 
yapmak amacıyla, eskiden beri Horzum madenini işleten Ak-
metal Madencilik ile birlikte yürüttüğü birleşme projesi kap-
samında gerçekleştirdi. Ortak girişim şirketi Horzum AŞ, 2012 
yılında, Horzum bölgesindeki yaklaşık 16.000 hektarlık alanda, 
toplam 14 maden ruhsatını devralmıştı.
Pasinex, önemli projelerinden bir diğeri olan Afyon - Dadak Al-
tın - Bakır Projesi’nde de önemli bulgulara ulaştıklarını aktardı. 
Bölgeden alınan numunelerde 500 ppm bakır ve 100 ppb altın 
varlığı tespit edildiği aktarılırken numunelerin alındığı bölge-
nin daha önce hiç anomali sahası olarak raporlanmayan bir böl-
ge olduğunun altı çizildi. 
Kışladağ Altın Madenine 120 km uzaklıktaki Dadak sahasının, 
Kışladağ ile benzer bir jeolojik yapıya sahip olduğu belirtiliyor. 
Şirket projede porfiri bakır ve epitermal altın odaklı çalışıyor. 
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Dünyadan Haberler
www.madencilik-turkiye.com

 Dünya Madencilik Sektöründe 
1Ç Sermayelerinde % 24 Düşüş Gözlendi 
IntierraRMG’nin basın açıklamasına göre, araştırma firmasının 
veri tabanına kayıtlı yaklaşık 3.500 firmanın madencilik sektö-
ründeki sermayeleri, 2013’ün ilk üç ayında % 23’lük bir düşüşle, 
5,2 milyar dolar seviyesi altında kaldı. 2012 yılı Aralık ayında 
biten bir önceki dönemde ise bu rakam yaklaşık olarak 6,8 mil-
yar dolar seviyelerindeydi. Bununla birlikte arama firmalarının 
sermayelerinde daha ciddi bir düşüş gözlendi. Aralık ayında 
biten çeyrekte 3,4 milyar dolar seviyelerindeki arama şirketleri 
sermayeleri bu yılın ilk üç ayında yalnızca 1,5 milyar dolar sevi-
yesine ulaşabildi.
Firmaların sermayelerinde ciddi düşüşler gözlenirken bu düşü-
şün etkileri Toronto ve Avustralya borsalarına da yansıdı ve dü-
şüşler borsalarda da devam etti. IntierraLive’in verilerine göre 
değeri 10 milyon dolardan düşük olan firmaların sermaye artış-
larında, değerler geçmiş yılın aynı dönemine oranla çok düşük 
olmasına rağmen, ilerleme gözlendi. 
2103, maden firmaları için küresel çapta büyük zorluklarla 
başladı. Değişik nedenlerden kaynaklı üretim maliyetlerindeki 

artışlar, düşüşe geçen metal fiyatları, düşük tenörlü yataklar ve 
sermaye bulma konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu yıl, 
madencilik açısından umut vaad etmeyen bir yıl olarak değer-
lendiriliyor.   

Mayıs 2013

 Altın Fiyatları 4 Yıldır En Uzun 
Düşüşü Yaşadı 
Altın fiyatları 17 Mayıs tarihinde yedi oturum boyunca düşüş 
göstererek, Mart 2009 tarihinden bu yana en uzun süreli düşü-
şünü yaşadı. Bu düşüşte en büyük etkenin Amerikan dolarının 
yükselmesi ve düşüşe devam etmesinden endişelenen yatı-
rımcıların altın yerine dolar ve hisse senetlerine yönelmesi ola-
rak gösteriliyor. Altın, 16 Mayıs Perşembe gününe kadarki altı 
oturumda yaklaşık % 6 değer kaybetti. Spot altın fiyatı Perşem-
be günü de % 0,34 değer kaybederek 4 haftalık dönemdeki en 
düşük değer olan 1369,29 dolar seviyelerine geriledi.
Bu düşüşler sonunda değerli metalin bu yılki düşüşü % 17 
oranına kadar ulaşmış oldu. Dünyanın en büyük altın borsası 

yatırım fonu SPDR Gold Trust da dört yılki en düşük seviyeye 
geriledi. Büyük fiziksel altın alıcıları olan Çin ve Hindistan ise 
fiyatların daha fazla düşüp düşmeyeceğini gözlemlemek için 
beklemeye geçtiler. Hindistan’ın merkez bankasına koydu-
ğu altın alımı kısıtlamalarının, talebi ciddi oranda düşürdüğü 
belirtiliyor. Kuyumculuğa ve sikke altına ilginin fazla olmasına 
rağmen nakit ihtiyacına sıkışmış ülkelerin yapma ihtimali olan 
külçe altın satışları, büyük ölçekli yatırımcının güvensizliğine 
neden oluyor. Küresel ölçekte de 1Ç altın talebinin % 13 düş-
tüğü ve 3 yıllık en düşük değer olan 963 tona gerilediği verilen 
diğer bilgiler arasında. 

Mayıs 2013

 Birleşmiş Milletler de Deniz Altı 
Madenciliği İçin Düğmeye Bastı 
British Broadcasting Corp.’un haberine göre Birleşmiş Milletler, 
derin deniz madenciliği için birincil planını açıkladı. BM’nin bu 
yeni sektör için görevlendirdiği Uluslararası Deniz Yatağı Oto-
ritesi (International Seabed Authority - ISA)’nin yaptığı teknik 
araştırmaların ardından, madencilik firmalarının madencilik 
ruhsatı başvurularını kabul etmeye başladığı belirtildi. ISA’dan 
alınan bilgilere göre şu ana kadar 17 arama ruhsatı verilmiş ve 
bir diğer 7 ruhsat üzerinde de çalışmalar devam ediyor. ISA yet-
kililerince bu yeni sektöre hem özel sektörden hem de devlet 

şirketlerin büyük bir ilgi var. Yapılan birincil testler sonunda yer 
altındaki küçük kayaçlarda yüksek oranda altın, bakır, nikel, 
kobalt ve nadir toprak elementleri olduğu söyleniyor. Sade-
ce Pasifik Okyanusu’nda bulunan Clarion - Clipperton Çatlak 
Zonu’nun tabanında 27 milyar ton kayaç bulunduğu ve bu ka-
yaçların yaklaşık olarak 290 milyon ton bakır ve 340 milyon ton 
nikel içerdiği bilindiğinden bu sektörün madencilik sektörün-
de önümüzdeki günlerde ne kadar önemli bir yer edineceğini 
öngörmek çok da zor değil.  

Mayıs 2013
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Dünyanın Dört Bir Yanında Ölümlü 
Maden Kazaları Meydana Geldi 

Mayıs 2013

Geçtiğimiz ay ne yazık ki dünya, madencilik alanında birçok 
ölümlü maden kazasına sahne oldu.
Freeport McMoRan Copper & Gold Inc’in ve dünyanın en büyük 
madenlerinden biri olan Grasberg madeninde yaşanan göçük 
sonrası 5 kişi yaşamını yitirirken 23 kişi çöken tüneller içinde 
mahsur kaldı. 14 Mayıs sabahı yer altı eğitim tesisinde mey-
dana gelen göçüğün ardından, çalışan ve müteahhitlerden 
oluşan 40 kişilik grup, bir bölgede kapalı kalmıştı. Kapalı kalan 
40 kişiden 12’si tünellerden çıkarıldı ve sağlık durumlarının iyi 
olduğu bildirildi. Endonezya’da yer alan ve üretimin durduğu 
madendeki kurtarma çalışmaları devam etmekte. Maden böl-
gesinin 500 metre dışında bulunan eğitim tünelinde meydana 
gelen kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Freeport’tan yapı-
lan açıklamaya göre, üretimin durmasına rağmen limanlarda 
depolanmış bir aylık malzeme ile madende de birkaç günlük 
stok olduğu verilen bilgiler arasında.
Maden kazalarının sıklıkla yaşandığı Çin’de ise Luzhou kömür 

madeninde yaşanan patlama sonrası, Çin’in güneybatı kesi-
minde yer alan Sichuan bölgesindeki tüm madenlerin üretimi 
durduruldu. 11 Mayıs tarihinde meydana gelen grizu patlama-
sında 28 işçi hayatını kaybetti, 18 işçi de yaralandı. Çin haber 
kaynaklarından alınan bilgilere göre 108 işçinin bulunduğu 
madende meydana gelen patlamaya yasadışı çalışma koşulları 
neden oldu. Kaza sonrası yerel yetkililer, madenin lisansının ip-
tal edilmesine ve süresiz olarak kapatılmasına karar verdi. 2013 
yılının sonuna kadar da Sichuan bölgesindeki 500 küçük ölçek-
li kömür madeninin kapatılması hedefleniyor. Luzhou kömür 
madeninde yaşanan kazadan 24 saat önce ise Guizhou eyale-
tindeki Dashan kömür madeninde bir kaza meydana gelmiş ve 
12 işçi hayatını kaybetmişti. Ülkenin 2012 yılı maden kazaların-
da hayatını kaybeden işçi sayısı 1300 civarında.
Kongo’ da ise hükümetin yaptığı açıklamaya göre 20’nin üze-
rinde işçi, Kuzey Kivu’ daki Masisi bölgesinde yer alan bir ma-
dende meydana gelen çökme sonrası yaşamını yitirdi. 

 Northwestern Üniversitesi Altın 
Üretiminde Yeni Bir Metot Buldu
Amerika Birleşik Devletleri’nin Illinois eyaletindeki Northwes-
tern Üniversitesi’nde çalışmakta olan bilim insanları, ucuz ve 
çevresel etkisi olmayan bir altın üretim yöntemi keşfettiklerini 
açıkladılar. Bir tesadüf eseri ortaya çıkan sistem, toksik olması 
dolayısıyla çok iyi koşullarda kullanılması gereken siyanürün 
yerine mısır unu kullanılmasını öneriyor. Bu yeni metot ile altı-
nın diğer hammaddelerden ayrılarak elde edilmesi daha ucuz 
ve daha çevreci bir şekilde gerçekleşmiş olacak. Winberg Sanat 

ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Kurulu profesörlerinden Sir Fra-
ser Stoddart yaptığı açıklamada, buluşun basit bir kimya de-
neyi sırasında, bir test tüpü içinde gerçekleştiğini ve ardından 
bu durumu test etmek için devam eden araştırmalar sonunda 
yeni prosedürün ciddi kanıtlar taşıdığını belirtti. Haberin ayrın-
tılarını Nature Communications dergisinin 14 Mayıs sayısında 
bulabilirsiniz.  

Mayıs 2013

Kanada, Madencilik 
Araştırmalarına 
Teşvik Uygulayacak

Mayıs 2013  

Kanada Federal Hükümeti, 24 madencilik şirketi ve 17 üniver-
sitenin iştiraki ile birlikte madencilik ve arama sektörlerindeki 
başarılarını arttırmak adına bir işbirliğine girildiğini duyurdu. 
Beş yıl sürecek projenin 5,1 milyon dolar değerindeki bütçesi, 
Kanada Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırma Konseyi’nin 
verdiği en büyük teşvik olacak. Ontario’nun Laurentian Üni-
versitesi, Ottawa Üniversitesi ve Barrick Gold ‘un önderliğinde 
sürecek çalışmalarda derin maden yataklarının bulunmasında 
mineral izlerini inceleyecek yeni ekipmanlar bulunması veya 
mevcutların geliştirilmesi üzerinde durulacak.
İsminin “ayak izleri” olduğu belirtilen proje kapsamında 40 yerbi-
limci çalışmalara katılacak. Projeye, Kanadalı madencilik firmala-
rından da 7 milyon dolar kaynak aktarılacağı belirtiliyor. 
 

Demir Cevheri Fiyatları 
130 Doların 
Üstüne Çıktı Mayıs 2013  

Reuters’in haberine göre Çin’in 21 - 30 Nisan tarihlerindeki or-
talama ham çelik üretimi 2.129 milyon tona ulaşıp rekor kırınca, 
çelik hammaddesi demirin de fiyatlarında yükselme yaşandı. 
Çin Demir ve Çelik Derneği’nin verilerine göre bu rakam, bir 
önceki 10 günlük dönemdeki üretimin % 0,6 oranında üstün-
de gözlendi. Ülkenin ilk çeyrekteki çelik üretim rakamlarındaki 
yükseliş beklentisi % 4 - 5 seviyelerinde iken bu rakam % 9’a 
ulaştı.
1,1 milyar tonluk küresel denizsel demir ticareti pazarının yak-
laşık üçte ikisi Çin tarafından ithal edilmektedir. Çelik üretimi 
için kullanılan hammadde Nisan ayı ihracat rakamı, Mart ayı 
rakamını % 4 geçerek 67,1 milyon tona ulaşmıştır. Yükselen bu 
ihracat ile 2013 yılının en düşük değerine gerilemiş olan demir 
cevheri fiyatları 128,10 dolardan 130,20 dolarlara ulaşmıştır. 
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 Madencilik Sektörünün 4. Büyük 
Şirketi GlencoreXstrata plc Oldu
Madencilik sektöründeki BHP Billiton, Vale ve Rio Tinto’dan 
sonra en büyük firma, GlencoreXstrata plc oldu. Bir yılı aşkın 
bir süre sonunda Avrupa, Birleşik Krallık, Afrika ve son olarak 
da Çin antitröst otoritelerin onaylarını almayı başaran dev bir-
leşme 2 Mayıs tarihinde sonlandı ve Xstrata’nın tüm hisseleri 
Glencore firmasının oldu. Firma ayrıca dünyanın en büyük em-
tia ticareti firması ünvanını da eline geçirdi. Madencilik tarihin-
deki en büyük birleşme olarak değerlendirilen, birleşme sonra-
sı ortaya çıkan yeni firmanın madencilik de dahil olmak üzere 
yapacağı işlerdeki pazar değerinin 140 milyar dolar seviyele-
rinde olacağı verilen bilgiler arasında. Madencilik sektöründeki 
pazar değerinin de güncel olarak 73 milyar dolar seviyelerinde 
olduğu söyleniyor.
Yeni firmanın yönetimi çoğunlukla Glencore firması yöneticile-
ri tarafından devralınacak. Birleşme sonrası yapılan açıklama-
larda yeni oluşan firma, kazanç getirmeyen projelerden bir an 
önce vazgeçecek. Glencore’un en büyük hisse sahibi ve yeni 

oluşumun da CEO’su olan Ivan Glasenberg yaptığı açıklamada, 
yönetim kadrosunu azaltacaklarını, bölgesel ofislerin bir kısmı-
nı kapatacaklarını ve yavaş ilerleyen projeleri durduracaklarını 
söyledi. Firma bu masrafları kısıp, yavaş ilerleyen mülklerinin 
satışı ile kısa vadede 500 milyon dolar gelir elde etmeyi plan-
lıyor. Bu kapsamda enerji santrallerine en çok kömür ihracat 
eden firma olan GlencoreXstrata, yaklaşık 1 milyar Avustralya 
doları değerindeki yeni Queensland kömür ihracat terminali 
planını da askıya aldığını duyurdu. GlencoreXstrata’nın 1Ç ba-
kır üretiminin de geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla % 18 
arttığı belirtildi.
Yeni devin Yönetim Kurulu Başkanlığı vekilliğinin BP CEO’su 
Tony Hayward tarafından yapılacağı söylendi. 2010 yılında 
Meksika Körfezi’nde yaşanan petrol sızıntısı felaketi sırasında 
BP’nin CEO’su olan Hayward, yeni Yönetim Kurulu Başkanı gö-
reve gelene kadar GlencorXstrata’nın CEO’luk görevini yerine 
getirecek.  

Mayıs 2013

 Bingham Canyon Bakır 
Madeni’nde Dev Toprak Kayması 
Rio Tinto’nun iştiraki Kennecott Utah Copper tarafından işle-
tilen ABD’nin Utah eyaletindeki Bingham Canyon Madeninde, 
11 Nisan tarihinde büyük bir toprak kayması gerçekleşti. Ger-
çekleşen dev kayma sonrası açık ocağın üçte ikisi, yollar ve bazı 
binalar toprak altında kalırken hiçbir can kaybı yaşanmadı.
Firma yetkililerinden yapılan açıklamalara göre şevlerdeki ha-
reketlenme Şubat ayında tespit edildi. Verilen bilgilere göre 
düzenli olarak gözlenen şevlerde her gün 1 mm kayma göz-
lenirken, 10 Nisan tarihinde bu rakam günde 5 cm’ye çıkınca, 
açık işletmede görev yapan 37 işçi bölgeden çıkarıldı ve yerel 
halk yaşanması beklenen toprak kayması için uyarıldı. İlerleyen 
saatlerde tüm madenin boşaltılması ardından yaşanan toprak 
kaymasında, erken alınan önlemler sonrasında ölüm ya da ya-
ralanma olmadı.
Bingham Canyon Madeni’nin açık işletmesi, dünya üzerinde 

insan tarafından açılmış en büyük çukur olarak biliniyor. 1906 
yılından beri işletilen madenin genişliği 4 km, derinliği ise 1 
km’dir.  

Nisan 2013
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 Rio Tinto’nun 1,4 Milyar Dolarlık 
Boksit Madeni Projesine Onay Verildi
Rio Tinto, Avustralya’nın madenleri ile ünlü Queensland eya-
letinde 1,4 milyar dolar değerindeki boksit projesi için federal 
hükümetten onay aldığını açıkladı. South of Embley projesi bir 
maden ve Cape York yarımadasında bir limandan oluşmakta. 
Çevre Bakanlığı tarafından, 5 yıl süren araştırmalar sonunda 
onaylanan projede Büyük Bariyer Resifleri ve diğer deniz ha-

bitatları ile ilgili özel durumlar mevcut. Firma bu onayı çok 
önemli bir mihenk taşı olarak belirtmekte.
Reuters tarafından verilen bilgilere göre projenin yılda 50 mil-
yon ton boksit üretmesi bekleniyor. Çin’in yükselen alümin-
yum üretimi için ihtiyaç duyduğu boksit için büyük firmalar bir 
an önce boksit üretimlerini arttırmayı hedefliyorlar.  

Mayıs 2013

 Kolombiya’nın Kömür Üretimi 
1. Çeyrekte % 21,4 Oranında Düştü 
Dünyanın en büyük dördüncü kömür ihracatçısı konumundaki 
Kolombiya, Mayıs ayında yaptığı açıklamada 2013 ilk çeyre-
ğinde 18,4 milyon ton kömür üretimine ulaştıklarını belirtti. 
Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla % 21,4 gerile-
meyi işaret ediyor. Bu gerileme, geçtiğimiz dönemde meydana 
gelen iş bırakmalar ve demiryollarında yaşanan aksaklıklara 
bağlandı.
Şubat ayında Kolombiya’nın en büyük kömür madencisi şirketi 
Cerrejon’un işçileri, daha iyi maaş ve çalışma şartları talebi ile 
bir aydan uzun bir süre iş bırakmışlardı. Ancak Mart ayında 3 
yıllık sözleşmeler imzalanınca çözüme ulaşan grev sonrası Cer-
rejon, 2013 hedefi olan 34 milyon tonluk üretime ulaşamaya-
caklarını belirtmişti.
Amerika merkezli bir şirket olan ve ülkedeki en büyük ikin-
ci üretici konumundaki Drummond’a, Şubat ayında yaşanan 

kötü hava şartları sırasında bir kargo gemisinden denize kö-
mür dökülmesi sonrası çevre denetlemecileri tarafından 23 
gün yükleme yapmama cezası verilmesi, ülkenin birinci çeyrek 
üretimini etkileyen diğer bir etken oldu.
Ülkedeki gece trenlerinin çok gürültü yaratması nedeniyle yak-
laşık bir ay boyunca durdurulması, ülkedeki üretimin bir miktar 
da olsa az gözlenmesine neden oldu.
Geçtiğimiz yıl ülkenin kömür üretimi bir önceki yıla oranla % 4 
yükselerek 89,2 milyon tona ulaşmıştı. Hükümetin belirlediği 
bu yılki hedef ise 94 milyon tondur. Ülkenin üretiminin % 80’i 
Glencore ve Drummond ile bir BHP Billiton, Anglo American, 
Xstrata ortaklığı olan Cerrejon tarafından yapılmaktadır. Tüm 
bu firmalar üretimlerini arttırmak için geliştirme çalışmalarına 
girmişlerdir ve ülkenin önümüzdeki yıllarda kömür üretim ka-
pasitesinin yıllık 100 milyon tona ulaşması beklenmektedir.  

Mayıs 2013

 BHP Billiton’un Arama 
Bütçeleri Eriyor 
Dünyanın en büyük madencilik şirketlerinin başında gelen BHP 
Billiton firmasının Ocak ayında görevine başlamış olan yeni 
CEO’su Andrew Mackenzie, madencilik devi firmanın arama gi-
derlerine bakır araması dışında bütçe ayırmayacaklarını açıkladı. 
Yapılan açıklamaya göre firmanın 2014 yılı anapara ve arama 
giderleri ise kabaca 18 milyar dolar seviyelerine gerileyecek. 
Mackenzie 14 Mayıs’ta Barselona’da yaptığı bir sunumda ayrıca, 
arama bütçelerinin optimize edildiğini ve bu şekilde önemli ya-
taklara planlarının bozulmadan daha fazla bütçe ayrılabileceğini 
açıkladı. Mackenzie üretim programlarına odaklanmak istedik-
lerini ve geri dönüşü hızlı olacak projelere öncelik vereceklerini 
belirterek, 2013 yılının zorlu madencilik koşullarında firmasının 
çizdiği yolu madencilik sektörü ile paylaştı. 
BHP Nisan ayı sonunda Pinto Valley bakır madenini 650 milyon 
dolar karşılığında sattığını duyurmuştu. Pinto Valley’deki işlet-
menin kapasitesi yıllık 60.000 ton bakır olarak biliniyordu ve 
işletme 2009 yılında yaşanan ekonomik krizde kapatılarak bir 
daha işletmeye açılmamıştı. BHP’nin Bakır Müdürü Peter Bea-
ven bu satışı büyük bir başarı olarak değerlendirmiş ve hisse-
darlar için önemli bir kazanç olarak nitelemişti. 

  

Mayıs 2013
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Şirket Haberleri
www.madencilik-turkiye.com

Dünyanın en zorlu su sorunları 
üzerine odaklanmış lider, global 
su teknolojisi firması Xylem Inc. 
(NYSE: XYL) dalgıç pompaların 
simgesi haline gelmiş ve son 
derece popüler olan Flygt BIBO 

pompası model alınarak geliştirilen yeni bir dalgıç drenaj pom-
pa serisini lanse etti. Xylem’in yeni Flygt BIBO pompa serisinde 
orijinal ve efsanevi drenaj pompasından alınan kendini kanıtla-
mış çeşitli tasarım özellikleri ile aynı zamanda bu yeni pompa-

lara eşsiz aşınma daya-
nımı ve daha uzun süre 
çalışma kapasitesi sağla-
yan yenilikçi artı özellik-
ler bir arada kullanılmış-
tır. Bu yeni ürün serisinin 
tanıtımı ilk olarak 15 - 21 
Nisan tarihleri arasında 
Almanya’nın Münih ken-
tinde gerçekleştirilen 
bauma Fuarı’nda yapıldı. 
Xylem’in sağlam ve da-
yanıklı Flygt BIBO serisi, 
özellikle madencilik, ta-
şocağı, inşaat ve tünel 
işleri dahil olmak üzere 
en zorlu drenaj ortam-
ları için tasarlanmıştır. 
Xylem’in ürün müdürü 

Daniel Westin,“Yeni Flygt BIBO’yu tanıtmaktan çok mutluyuz. 
Orijinal Flygt BIBO drenaj pompasının güvenilirliği ve kapasitesi 
sektörde bilinmekte olup 1960’larda ilk lanse edildiği zaman dal-
gıç drenaj pompaları için standardı belirlemiştir. Bu orijinal pom-
palar piyasaya ilk çıktıkları günden bu yana bir milyondan fazla 
satmıştır. Yeni nesil Flygt BIBO pompalarının temelini oluşturan 
bu meşhur tasarım şimdi, pazara en iyi drenaj pompa özelliği 
getiren en ileri pompalama teknolojisini sunuyor” dedi. Daniel 
Westin “Xylem’in yeni Flygt BIBO serisinde, eşsiz aşınma dayanı-
mı için DuraSpin hidrolik sistemi, yeni bir plug-in salmastra (kar-
tuş tip) ve tek bir pervane ayarlama vidası gibi bir çok yenilik bu-
lunuyor. Tüm bu yenilikler, müşterilerimize, daha uzun çalışma 
süresi ile servis gereksinimi az ve düşük maliyetli olan bir pom-
pa vermek içindir. Yeni Flygt BIBO’nun gelişinin, madencilik ve 
inşaat sektörlerinde çalışan ve drenaj pompalarından en üstün 
performansı almak isteyen insanlar tarafından çok iyi karşılana-
cağına inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
Xylem’in yeni Flygt BIBO serisi 2830, 2840, 2860 ve 2870 olmak 
üzere dört modeli ile 100 l/s’ye kadar debi, 80 m’ye kadar bas-
ma yüksekliği ve çapı 12 mm’ye kadar olan katı maddelerin 
pompalanmasının üstesinden rahatlıkla gelebilir. 3,7 kW ile 18 
kW güç aralığında olan bu pompa serisi en zorlu ortamlarda 
profesyonel kullanım için geliştirilmiştir.
Xylem’in yeni Flygt BIBO serisi 2013 yılının sonbaharından iti-
baren tüm dünyada satılmaya başlanacak.

Xylem ayrıca özellikle düşük bas-
ma yüksekliği olan drenaj uygula-
maları için tasarlanmış yeni, güçlü 
ve kompakt Godwin pompasını 
da piyasaya sürdüğünü açıkladı. 

Godwin Vac-Prime, drenaj çözüm-
lerinde wellpoint sistemi için yüksek verimlilikli, otomatik, ken-
dinden emişli ideal bir pompadır. Bu yeni pompanın ilk tanıtımı 
da bauma Fuarı’nda yapıldı.

Xylem Godwin 
Vac-Prime pom-
pa, kompakt ol-
ması sayesinde 
taşıması ve nak-
ledilmesi kolay-
dır. Godwin Vac-
Prime pompanın 
özel bir şekilde 
taşınması gerek-
mez ve pompa; 
kaldırma mapası, 
forklift çatalı yu-
vaları, opsiyonel 
tekerlekleri ile 

minimum düzeyde tesis içi ekipman gerektirir. Havayı hızlı 
tahliye etmesi, vakum pompasının çok verimli olması ve hızlı 
emiş sistemi Godwin Vac-Prime pompasının en büyük özel-
likleridir.
Xylem Uluslararası İş Geliştirme Genel Müdürü Graeme Sa-
unders, “Orta ve yüksek basma yüksekliği uygulamaları için 
Dri-Prime pompalarımızdan oluşan geniş yelpazemize artık 
düşük basma yüksekliğindeki drenaj işleri için özel olarak 
geliştirilmiş olan Godwin Vac-Prime pompayı da ekledik. Bu 
pompa hafif ve küçük boyutta ancak temelinde Godwin’in 
kendine has kalitesi, güvenilirliği ve sağlamlığı bulunuyor. 
Aynı zamanda mükemmel yakıt tasarrufu ve değer odaklı 
drenaj çözümleri de sunuyor.” dedi.
Godwin Vac-Prime pompaların 4” ve 6” çıkış çaplarına sahip 
modelleri, 11 - 25 metrelik basma yükseklikleri, 100 - 374 m3/
saat’lik debileri ve 45 - 75 mm’lik katı madde geçirgenliği ile 
işlerin üstesinden gelir. Bu tam otomatik kendinden emiş-
li pompa, daha fazla kesintisiz çalışma süresi anlamına gelir 
ve aralarında kanal drenajı, açık hafriyat, bodrumlar ve taşo-
cakları drenajı, katı maddeler içeren su pompalama, bentonit 
pompalama, sondaj çamurları ve wellpoint işleri de bulunan 
çok çeşitli uygulamalar içinde idealdir. Pompanın sağlam, ka-
liteli döküm çelik pervanesi kırılmaya karşı dirençli olmasına 
yardımcı olur.
Godwin Vac-Prime pompa uzun süre, sorunsuz bir şekilde 
kuru çalışır. Godwin mekanik salmastraları, ısıyı dağıtan ve 
sorunsuz kuru çalıştırmaya olanak sağlayan bir yağ banyosu 
içinde çalışır, bu sayede salmastralar aşırı ısınmaz ve çatlamaz. 
Sulu çalışan Xylem Godwin Vac-Prime pompaları, daha büyük 
olan Godwin Dri-Prime pompaların uzun süredir kendini ka-
nıtlamış tasarımına dayanır. Ayrıca uzun bakım aralığı ve mi-
nimum arıza süresi sunar. 

www.anadoluflygt.com.tr

Xylem, bauma Fuarı’nda İki Yeni Ürününü Tanıttı
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Atlas Copco, Focus Tricone matkapların 2009 yılından itibaren 
Türkiye distribütörlüğünü yürüten Barkom Grup ile olan distri-
bütörlük anlaşmasını, karşılıklı yapılan mutabakat sonucunda ve 
her iki tarafın da ortaklaşa aldığı karar doğrultusunda sonlandı-
rıldığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada; bugüne 
kadar yaptıkları değerli çalışmalardan dolayı Barkom Grup’a te-
şekkür edilirken, bundan sonra Focus Tricone matkaplar ile ilgili 
Türkiye pazarındaki satış hizmetlerinin Atlas Copco Makinaları 
İmalat AŞ çatısı altında, doğrudan kendi satış ekibiyle verilece-
ğini duyurdu.
Bu arada Atlas Copco, Ankara’da yer alan servis atölyesinin yeni 
yerine taşındığını da duyurdu. Daha önce Ostim bölgesinde yer 
almakta olan Ankara servis atölyesi, bundan sonra Kazan ilçesi-
ne bağlı Saray beldesinde yer alan kendisine ait binada hizmet 
vermeyi sürdürecek. 
Atlas Copco Ankara Servis Merkezi’ne ulaşım krokisi ise yandaki 
şekildedir. 

www.atlascopco.com.tr

Enerji ve çevre konularında 1994 tarihinden bu yana organize 
edilen, sürdürülebilir uluslararası enerji fuarı olma özelliğine 
sahip ICCI, bu yıl 24 - 26 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar 
Merkezi’nde düzenlendi. 300’ün üzerinde rekor katılımcı firma 
ve yaklaşık 14.000 ziyaretçisiyle Türkiye’nin en büyük ve en po-
püler enerji fuarında KSB de yine standıyla göz doldurdu. Türki-
ye ve dünyanın enerji politikaları üzerine önemli açıklamaların 
yapıldığı ve enerji yatırımlarında izlenmesi gereken yollarla ilgili 
görüş alışverişlerinde bulunulduğu fuarda, KSB standını ziyaret 
eden EPDK Başkanı Hasan Köktaş, şirketin Enerji Bölüm Direk-
törü Bora Türkmen’den KSB ürünleri ile ilgili bilgiler aldı. Enerji 

santrallerinde ve endüstriyel tesislerde kazan besi suyu basılma-
sı uygulamalarında kullanılan yüksek basınç pompası HGM’nin 
yanısıra, yine enerji santrallerinde kullanılan glob vanaların ser-
gilendiği KSB standı bu sene de büyük ilgi gördü.
Enerji santrallerinde kullanılan kazan besi suyu, soğutma suyu, 
kondens suyu sağlamada kullanılan pompalar ve vanalar hak-
kında bilgi verme imkanı bulan KSB yetkilileri, enerji sektöründe 
% 60 pazar paylarının bulunmasının bir tesadüf olmadığını ve 
enerji santrallerinde müşterilerin ilk tercihlerinin daima güveni-
lirlik ve dayanıklılık olduğunu belirttiler. 

www.ksb.com/ksb-tr

Atlas Copco’dan Açıklama

KSB, ICCI 2013 Fuarı’ndaydı
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Weir Minerals’in Türkiye’deki operasyonu 2013 yılının başında 
ülkedeki ilk satış ve servis merkezini kurarak 2 milyonluk yeni 
siparişlerle performansını arttırdı. Şirket, 600 m2’lik tesisiyle 
tüm bölgedeki müşterilerine hızlı ekipman, yedek parça ve 
bakım desteği sunmak için İstanbul’un Tuzla bölgesinde geç-
tiğimiz Ekim ayında faaliyete başlamıştı. 
Weir Minerals Europe Genel Müdürü Tony G. Locke konuyla 
ilgili açıklamasında: “Bu yapılanma, sahada yüksek seviyede 
satış ve teknik destek vererek müşterilerimize yakın olma 
stratejimizin doğru olduğunu gösteren ilk adımdır. Sektörel, 
coğrafik konum ve büyüklük bakımından çeşitlilik gösteren 
çok sayıda sipariş almamız, bizi büyüme konusunda oldukça 
cesaretlendirdiği gibi Türkiye’de sürdürülebilir müşteri tabanı 
oluşturduğumuzun da güçlü bir göstergesi.” sözlerini sarf etti.
Weir Minerals, Türkiye’de, içlerinde geçen sene 8,6 milyon 
Sterlinlik ekipman siparişi veren ve Fas’ta 200 km uzunluğun-
da boru hattı döşeyen Tekfen’in de bulunduğu bir çok büyük 
maden ve agrega endüstrilerini desteklemektedir. Şirket, 20 
yılı aşkın bir süredir çoğunlukla distribütörler aracılığıyla Tür-
kiye’deki maden ve agrega endüstrilerine pompa ve ekipman 
sağlamaktayken, şimdi İstanbul merkezinden doğrudan satış 
ve destek hizmetlerini sağlamaya, mobil ekipleriyle de müşte-
rilerin yanında olmaya devam ediyor. 

Weir Group PLC Hakkında 
Weir, 1871 yılında kurulmuştur ve merkezi İskoçya - Glasgow’da 
bulunmaktadır. Şirket, madencilik, petrol ve gaz ile enerji sek-
törlerinde mühendislik çözümleri sunmaktadır. Mühendislik 
alanındaki mükemmeliyetçiliğimiz, araştırmalarımız ve müş-
teri odaklı oluşumuz, ekipmanlarımızın aşınma ömürlerini ve 

operasyonel kapasitelerini son derece arttırmaktadır. 
Weir, dünya üzerinde bulunan 200’ün üzerindeki üretim ve 
servis merkezleriyle, müşterilerimiz nereye giderse onlarla 
beraber gitmektedir. Şirketimizin 70 ülkede 14.000’den fazla 
çalışanı ile Minerals, Oil & Gas ve Power & Industrial olmak 
üzere 3 ana şirketten meydana gelmektedir. Weir’in müşteri 
tabanında dünyanın en büyük madenleri, büyük petrol şirket-
leri ile nükleer ve genel enerji şirketleri bulunmaktadır. 
Şirketin 2012 yılındaki yıllık geliri 2,5 milyar £’den fazladır ve 
bunun yarısından fazlasında servis ve satış sonrası hizmetle-
rin katkıları vardır. Yeni yükselen pazarların Grup gelirine kat-
kısı % 35’dir. 

www.weir.co.uk

Weir Minerals Hakkında
Weir Minerals, dünya çapındaki yaklaşık 7.900 çalışanı ile ma-
dencilik, susuzlandırma, transfer, değirmen, proses ve atık 
yönetim aktiviteleri için baştan sona tüm çözümleri sunmak-
tadır. 2012 yılındaki yıllık geliri 1,3 milyar İngiliz Sterlinidir. 
Weir Minerals’ın ürünleri arasında alanının lideri olan ve her 
tür uygulamada ve ortamda kullanılabilen Warman® Santrifüj 
Çamur Pompaları, Geho® Pozitif Deplasmanlı Çamur Pompa-
ları, Linatex® Kauçuk Ürünler, Vulco® Aşınmaya Dayanıklı Kap-
lamalar, Cavex® Hidrosiklonlar, Floway® Düşey Türbin Pompa-
ları, Isogate® Çamur Vanaları, Multiflo® maden susuzlandırma 
çözümleri, Hazleton® özel çamur pompaları, ve Lewis® düşey 
kimyasal pompalar bulunmaktadır. Weir Minerals küresel ağı 
sayesinde lokal operasyonunun olduğu her yerde müşterile-
rine yakın olmayı amaçlamaktadır. 

www.weirminerals.com 

Weir Minerals, Altyapı Yatırımlarından Sonra 
Türkiye’de 2 Milyonluk Yeni Siparişleri Kutluyor

Queensland Üni-
versitesinin, radar 
sistemlerinin şev 
duraylılığını test 

etmek için kullanılması üzerine yaptığı araştırma sonrası 
dünyadaki ilk radar şev duraylılık sistemini ticari olarak dev-
reye sokan Avustralya merkezli GroundProbe firması artık 
Türkiye’de de aktif bir şekilde faaliyet göstermeyi hedefliyor. 
Mayıs ayında Avustralya Büyükelçiliğinin düzenlediği toplantı 
sırasında firmanın Operasyonlar Müdürü Jacques Janse yap-
tığı açıklamada Türkiye’nin büyük bir madencilik ülkesi oldu-
ğunu, şirketlerinin 2001 yılından bu yana elde ettiği iş tecrü-
belerini dünyanın dört bir yanından sonra Türkiye madencilik 
sektörüne de göstermek istediklerini belirtti. 2002 yılından 
beri geliştirerek ürettikleri Şev Duraylılık Radarı (Slope Stabi-
lity Radar - SSRTM) madenlerde iş güvenliği konusunda açık 
işletmelerin vazgeçilmez ekipmanı olabilecek gibi gözüküyor. 

www.groundprobe.com

GroundProbe Türkiye’de Faaliyet 
Göstermeye Başlıyor
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Kuruluş tarihi 1987 yılından itibaren sondaj sektörünün ön-
cülerinden olan Barkom Grup, 2012 yılında büyük bir atılım 
yaparak sondaj tijlerine ısıl işlem uygulamaya başladı. Uzman 
kadrosu ve son teknoloji makina ve ekipmanlarla diş açtığı 
Fransa’dan ithal soğuk çekme boruların indüksiyon makinası 
ile sertleşmesi, diş yüzeylerindeki yıpranmayı azaltarak boru-
ların daha uzun kullanım ömrüne sahip olmasını sağlamıştır. 
İndüksiyon sertleştirilmesinin özel bir branşı, erkek dişlere 
uygulanmaktadır. Bu işlem yüzeyden limitli bir derinliğe ka-
dar etkili olup sertliği ve aşınmaya karşı direnci artırırken, ağır 
sondaj şartlarında yetmezliklere karşı gövdedeki dayanımı 

muhafaza eder. Dişi dişlerde de dayanımı artırmak ve aşınma-
ya karşı sertleştirme ve tavlama işlemleri uygulanmaktadır. 
Aylarca laboratuvar ortamında ve sahada yapılan testlerde 
başarılı sonuçlar alınmış ve ürün, kullanıcı ihtiyacına en uygun 
hizmeti verecek şekilde geliştirilmiştir. 
Yeni fabrikasında üretim hacmini arttıran, akredite edilmiş 
laboratuvarıyla kalite kontrol sistemini de geliştiren, yenilikçi 
yapısıyla Türkiye’de ilk kez indüksiyon ile sertleştirilmiş sondaj 
borusu üreten Barkom Grup, sizi de müşterisi olmanın ayrıca-
lıklarını yaşamaya davet etmektedir. 

www.barkomltd.com

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu yıl 
27.si düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, 7 - 8 Mayıs 
2013 tarihleri arasında Swissotel - Grand Efes İzmir Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla başlayan etkinlik, yurt içi ve 
yurt dışından pek çok konuşmacının sunumları ile renkle-
nen oturumlarla devam etti. Etkinliği destekleyen firmaların 
standları ile oluşturulan Sergi alanı ise her sektörden katılım-
cıyı bir araya getirdi. 
Etkinliğin ana destekleyicilerinden olan Draeger, Kanada’dan 

ve Almanya’dan katılan konuşmacılarıyla büyük ilgi topla-
dı. Draeger - Kanada’dan gelen Mr. Kent Armstrong ‘Maden 
Sektöründe İş Sağlığı ve İş Güvenliği Alanında Yeni Uygula-
malar’ konulu sunumuyla katılımcıları bilgilendirirken, Uvex 
Almanya’dan Mr. Gerhard Dietl ‘Göz Koruyucular İçin Seçim 
Kriterleri’ni, Mr. Christian Schmeisser da ‘Endüstride Doğru El 
Koruyucu Seçimi’ ile ilgili bilgiler verdi. Draeger Türkiye’den 
‘Kapalı Alan Uygulamalarında Alınacak Önlemler’ konulu su-
numunda M. Alper Karabörk’e de ilgi yoğun oldu. 

www.draeger.com.tr

Barkom’dan İlk Isıl İşlem Uygulaması

Draeger, 27. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
Ana Destekleyicisi Oldu
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Etkinlik
www.madencilik-turkiye.com

Queensland Hükümeti, Queensland Ticaret ve Yatırım Ofisi ve 
İstanbul Avustralya Başkonsolosluğu ve Ticari Ateşeliği (Aust-
rade) tarafından ‘’Australian Mining Mission To Turkey’’ adıyla 
6 - 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Avustralya Ma-
dencilik Heyeti Türkiye Ziyareti görüşmelerinin Ankara ayağı, 
08 Mayıs 2013 tarihinde Sheraton Hotel’de gerçekleştirildi. 
Queensland ve Avustralya’nın dünyada önde gelen madenci-
lik, ekipman, teknoloji ve hizmet sektörü ile ülkemizin büyü-
yen madencilik endüstrisi arasındaki iş ilişkilerini geliştirmek 
ve karşılıklı olarak ticaret ve yatırım fırsatlarını arttırmak ama-
cıyla gerçekleştirilen organizasyona 12 Avustralyalı şirket ka-
tılırken Madencilik Türkiye dergisi yetkilileri etkinliğin özel 
misafiri oldu.

Sektörün yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen Ankara’daki Konfe-
rans, Avustralya Başkonsolosu ve Ticari Ateşesi Lino Strangis’in 
açılış konuşmasıyla başlarken Strangis, Türkiye’nin madencilik 
konusunda geldiği son noktayı kendi ülkeleri gözünden anla-
tırken, ekonomik olarak ülkenin son yıllarda yaptığı atılımların 
da tüm dünyada merakla izlendiğini vurguladı.
Strangis’ten sonra söz alan Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi 
Ian Biggs ise Türk ve Avustralyalı maden firmalarının yaptığı 
başarılı ortaklıklardan bahsederken, bu tarz ortaklıkların ar-
tarak devam edeceğine inandığını söyledi. Madencilik sektö-
ründe teknoloji paylaşımı konusunda da düşüncelerini akta-
ran Biggs, konferansa katılan herkese teşekkür ederek konuş-
masını sonlandırdı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı temsilen konferansta yer 
alan Müsteşar Yardımcısı Nevzat Kavaklı ise yaptığı konuşma-
da, konferansta yer almanın kendisini mutlu ettiğini çünkü 
Türkiye’nin madencilik potansiyelini böyle bir ortamda anlat-
ma fırsatını yakalamanın önemli olduğunu vurguladı. Devlet 
olarak geçmişe oranla madencilik sektörünün çok daha faz-
la önemsendiğini aktaran Kavaklı, ülkemizde birçok yabancı 
maden firmasının faaliyet gösterdiğini, daha da fazla firmanın 
ülkemizdeki madencilik sektörüne yatırım yapmasını istedik-
lerini de sözlerine ekledi. 
Yapılan açılış konuşmalarının ardından firma sunumlarına ge-
çilirken, Avustralya’dan gelen Ausenco, Axiom, Ground Probe, 
HDR / Salva, Hedweld, Invictus Gold, Larpro, Maptek, Meridi-
an, Micromine ve Palaris firmalarının yetkilileri şirketlerini ta-
nıtan sunumlar gerçekleştirdiler. Sunumların ardından yuvar-
lak masa toplantılarına geçilerek yerli şirketler ile Avustralyalı 
şirketlerin ticari görüşmeler yapmasına olanak tanındı. 

23. Uluslararası Madencilik Kongresi 16 – 19 Nisan 2013 tarih-
leri arasında Antalya – Kemer’de gerçekleştirildi. Madencilik 
Türkiye dergisi yetkilileri tarafından da takip edilen Kongre’ye 
50’ye yakın ülkeden 1000‘e yakın yerli ve yabancı delegenin 
kaydının alındığı öğrenilirken, Kongre süresince 238 yerli ve 
yabancı bildiri sunulurken, madencilik sektöründeki teknolo-
jik gelişmelerin sergilendiği ve 60‘a yakın firmanın yer aldığı 
sergi ziyarete açık tutuldu.
1969 yılından beri her iki yılda bir düzenlenen Kongre’nin 
23.sünün açılış oturumunda sırasıyla Kongre Yürütme Kurulu 
Başkanı Dr. Nejat Tamzok, Maden Mühendisleri Odası Genel 
Başkanı Mehmet Torun, TMMOB Genel Başkanı Mehmet So-
ğancı, Madenciler Derneği Başkanı Mustafa Sönmez, GMİS 
Genel Başkanı Eyüp Alabaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Nevzat Kavaklı, Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcısı Muhammet Balta birer konuşma yaptı.
Bilimsel oturumlarda “Açık Ocak Madenciliği, Boyut Küçültme 
& Sınıflandırma, Delme & Patlatma, Malzeme Karakterizasyo-
nu, Kaya Mekaniği & Jeoteknik Ve Uygulamalar, Fiziksel Zen-
ginleştirme, Yeraltı Madenciliği, Flotasyon & Yüzey Kimyası, 

Endüstriyel Hammadde & Doğal Taşlar, Kömür, Tünel ve Kazı 
Uygulamaları, Hidrometalurji & Çözelti Madenciliği, Modelle-
me, Simülasyon, Optimizasyon, Madencilikte Bilgisayar Uy-
gulamaları, Bor, Enerji, Jeoistatistik, Atık Yönetimi, Geri Kaza-
nım ve Çevre, Madencilikte Risk Değerlendirmesi & İş Sağlığı” 
konularında çeşitli bildiriler sunuldu. Sergi alanında ise yerli 
ve yabancı 60 civarında şirket yer alarak ürün ve hizmetlerini 
kongre katılımcıları ile paylaştılar. 

Avustralya Madencilik Heyeti 
Türkiye Ziyareti - Ankara Konferansı

23. Uluslararası Madencilik 
Kongresi Antalya’da Tamamlandı
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15 - 18 Nisan tarihlerinde Antalya - Side’deki Sueno Otel’de 
gerçekleştirilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre Yönetimi 
Genel Müdürlüğünün öncülüğünde TÜÇEV tarafından düzen-
lenen Atık Yönetimi Sempozyumu, başarılı bir şekilde tamam-
landı. İlk gün yapılan resmi açılışın ardından genel sunumlarla 
başlayan sempozyum kapsamında endüstriyel atıkların yöne-
timi, maden atıklarının yönetimi, atıkların yönetiminde karar 
destek sistemleri, özel atıkların yönetimi, sağlık kuruluşları 
atıkları yönetimi, ambalaj atıklarının yönetimi, belediye atıkları 
yönetimi konulu sunumlar yapılırken, son gün de Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı Raif Yetim’in başkanlığında 
genel bir oturum yapıldı.

Açılış konuşmalarında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mu-
hammet Balta, Atık Yönetimi Sempozyumu’nda özellikle ma-
dencilik konulu sunumların büyük önem taşıdığını söyledi. Ko-
nuşmasına ülkemizdeki madenciliğe karşı önyargıların kırılması 
gerektiğini, tüm sektörün beraber çalışmasından büyük mutluluk 
duyduğunu söyleyerek devam eden Balta, daha temiz, yaşanabi-
lir bir çevre ümit ettiklerini belirterek sözlerini bitirdi.

Etkinliğin ikinci gününde maden atıklarının yönetimi oturumla-
rı kapsamında düzenlenen ‘Türkiye’de Maden Atıklarının Etkin 
Yönetiminin Sağlanması İle ilgili Yaklaşımlar’ konulu panelde 
sektörümüze ait dernek, oda ve vakıf temsilcileri düşüncelerini 
dile getirme fırsatı buldu. Madencilik sektörü adına özellikle Altın 
Madencileri Derneği Genel Koordinatörü Muhterem Köse ve Tür-
kiye Madenciler Derneği Çevre Danışmanı Caner Zambak, maden 
atıklarının yönetimi konularındaki kritik noktaları belirterek, Ba-
kanlık temsilcilerine önem verilmesini talep ettikleri konuları ilet-
tiler. Panelde üzerinde durulan başlıca konular TÜÇEV tarafından 
şu şekilde bir bildirimle kamuoyuna duyuruldu: 

•	Bakanlığımız tarafından hazırlanmakta olan yönetmelikte ma-
den atıklarının özel atık olarak tanımlanması, tehlikeli atık iba-
resinin yönetmelikte yer almaması, pasa ve zenginleştirme atık-
larının yönetiminin ayrı düzenlenmesi, Atık Yönetim Planının 
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde sunulması ve 
faaliyet sahibince hazırlanabilmesi,

•	Maden atıkları direktifinde yer alan ve yönetmelik taslağında 
da yer alacak olan mali teminatın benzerinin Maden İşleri Ge-
nel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından da talep edildiğinden ba-
hisle, bu teminatın tek bir mevzuatla tek bir kurum tarafından 
alınması gerektiği,
•	Yönetmelikte geçirimsizlik sistemi ile ilgili olarak standart bir kri-
terden ziyade sahaya özgü çözümlerin önünün açılması,
•	Yönetmelik taslağında atık bertaraf tesisleri Kategori A ve Kate-
gori B sınıflandırıldığı için atıkları üç başlıkta toplamak (tehlikeli, 
tehlikeli olmayan-inert olmayan, inert) yerine 1.sınıf ve 2. Sınıf 
atık olarak değerlendirmesinin yeterli olacağı,
•	Maden atıkları direktifinde atık depolama sahaları ile ilgili olarak 
stabilite ve izolasyona önem verilmekte olduğu belirtilerek, bu 
anlamda yönetmelikte sadece zemin geçirimsizliğine odaklan-
manın doğru olmadığı,
•	Jeomembranların güvenilir malzemeler olmaması sebebi ile 
zeminde uygun geçirimsiz bir tabaka varsa jeomembran kulla-
nımında ısrar edilmemesi,
•	TÜİK temsilcisi tarafından Yönetmelikte atık veri sisteminin yer 
alması gerektiği ve Resmi İstatistik Programına maden atıkları 
ile ilgili verilerin dahil edilmesi,
•	Yönetmelikle ilgili üniversitelerin görüşlerinin alınması gerektiği 
belirtilmiştir. 

TÜÇEV Atık Yönetimi Sempozyumu



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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EBY Summits International tarafından 24 - 26 Nisan 2013 tarih-
leri arasında düzenlenen 2. Avrasya Mena Madencilik Zirvesi, 
Madencilik Türkiye dergisinin basın sponsorluğunda, Türkiye 
Madenciler Derneğinin desteği ile ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla İstanbul Ataköy Sheraton 
Hotel’de gerçekleştirildi.

Sektörün önemli isimlerini ve yerli - yabancı seçkin şirketlerini 
bir araya getiren Zirve kapsamında iki gün boyunca; Madencilik 
ve Finans, Maden Hukuku, Aramalar ve Mineraloji Alanındaki 
Gelişmeler, Türkiye ve Avrasya - Mena Bölgesindeki Madencilik 
Alanındaki Fırsatlar, Demir ve Demirli Metaller, Nadir Topraklar 
ve Stratejik Metaller, Atık Yönetimi, Fizibilite Çalışmaları ve Ma-
den Tasarımı, Proje Yönetimi ve Maden İnşaası, Madencilik, Pro-
ses Ekipmanları Teknolojisi konularında düzenlenen panellerde 
onlarca sunum gerçekleştirildi.

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren EBY Summits Inter-
national CEO’su Yaşar Şuşek, Türkiye’nin büyüme hedeflerinin 
üzerinde durduğu bir konuşma gerçekleştirirken, endüstrinin 
ihtiyacı olan hammaddeleri kendi kaynaklarımızdan sağlama-
nın önemine vurgu yaparak, gelecek dönemlerde Türk maden 
şirketlerinin dünyanın herhangi bir yerinde maden üretimi ya-
pacak konuma gelmeleri gerektiğinin üzerinde durdu.

Yaşar Şuşek’in konuşmasının ardından kürsüye, açılış konuş-
masını yapmak için Zirve’nin yöneticisi Alan Clegg çıktı. Zirve 
ve konuşmacılar hakkında genel bilgiler veren Clegg, zirvede 
hem yatırımcılar hem de üreticiler açısından çok değerli su-
numlar bulunduğunu aktardı. Clegg’in ardından Kanada Baş-
konsolosu ve Baş Ticaret Müsteşarı Shawn Steil yaptığı konuş-
masına Türkiye’yi bir madencilik ülkesi olarak değerlendirerek, 
Türkiye’nin önemli bir mineral potansiyeline sahip olduğunu ve 
geçtiğimiz iki yılda Türkiye’nin Kanada’ya altın ihracatının 10 ka-
tına çıktığını söyleyerek sözlerine başladı. Kanada’nın madenci-
likle ilgili birçok konuda dünya lideri olduğunu, özellikle finans 

konusunda gerek Toronto Borsasının gerekse finansman sağla-
yan bankalarla emtia ticareti yapan firmaların dünya madencilik 
sektörüne çok ciddi bir kaynak sağladığını belirtti. Kanadalı fir-
maların her zaman gittikleri ülkelerde madencilik faaliyetlerini 
en iyi şartlarda ve o ülkeye örnek olacak şekilde yapmayı hedef-
lediklerini söyleyen Steil, özellikle firmaların sosyal sorumluluk 
projelerine verdiklerin önemin de altını çizerek sözlerini bitirdi.

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mustafa Sönmez açılış 
konuşmasına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve 
yabancı firma temsilcilerinin zirveye iştiraklerinin kendilerini 
sevindirdiğini söyleyerek başladı. Sönmez, bu zirvenin ülkemiz 
madencilik sektörünün yurt dışına tanıtımı konusunda oldukça 
önemli olduğunun altını çizerken, zirvenin gerçekleştirilmesi 
için çalışmaların 1 yıl önceden başlatıldığını aktardı. 

Sönmez, gerek yurt içi ve yurt dışına yaptıkları geziler, gerekse 
Kanada ve Avustralya gibi madencilik konusunda önde gelen ül-
kelerin elçiliklerinde yaptıkları toplantılar sonucunda, gelecekte 
ülkemiz madencilik sektörünün çok daha gelişeceği izlenimini 
aldıklarını söyledi. Yurt dışında Türk madenciliğine önemli bir ilgi 
olduğunu vurgulayan Sönmez, Zirvede yer alan katılımcılara ve 
EBY Summits International CEO’su Yaşar Şuşek ve ekibine, sek-
töre yaptıkları katkılarından dolayı Türkiye Madenciler Derneği 
Yönetim Kurulu adına teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise zirvede yer alan 
Afganistan Maden Bakanlığı Danışmanı Atiq Sediqi’yi ve diğer üst 
düzey temsilcileri selamlayarak konuşmasına başladı. Yıldız, ma-
dencilik faaliyetlerinin bir ülkenin ekonomik kalkınmasının ilk ba-
samağı olduğunu belirtirken, madencilik ve enerjinin bir ülkede-
ki refah seviyesinin belirlenmesinde etkili olduğunun altını çizdi. 
Maden fiyatlarındaki yüksek seyir konusuna kısaca değindikten 
sonra Yıldız, gayri safi milli hasılanın (GSMH) dünya standartlarına 
çıkması için çabaladıklarını belirtirken, devlet olarak diğer sektör-

2. Avrasya Mena Madencilik Zirvesi 
İstanbul’da Gerçekleştirildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız
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lerde olduğu gibi madencilikte de uluslararası sermaye ile büyü-
yeceğimizin bilincinde olduklarını aktardı. Ellerinde maden ruh-
satı olan ama kaynak yetersizliğinden üretime geçemeyip ruhsat 
ticareti yapan kişileri bertaraf etmek için yeni kanunlar çıkardıkla-
rını aktaran Yıldız, birkaç yıl önce 42 bin olan ruhsat sayısını kısa 
zamanda yarı yarıya azalttıklarını da sözlerine ekledi.

Yıldız, ülkemizin 2002 yılında 700 milyon dolar olan maden ih-
racat rakamının, 2012 yılı itibarıyla 4 milyar doları aştığını, 2023 
yılında maden ihracatındaki hedeflerini ise 20 milyar dolar olarak 
belirlediklerini aktardı. Madencilik sektöründe yatırım maliyetleri-

nin yüksek olduğunu belirten Yıldız, ülkemizdeki yatırım ortamı-
nın iyileştirilmesi için sadece Bakanlık olarak değil Başbakanlığa 
bağlı yatırım ajanslarının da çalışmalarına devam ettiğini söyledi. 
Yıldız ayrıca, çevre konularında Bakanlık olarak hassasiyetlerinin 
devam ettiğini belirtirken, ‘’Biz çevreye karşı değil çevre ile birlikte 
hareket etmek istiyoruz’’ açıklamasında bulundu. Toplumsal has-
sasiyetler üzerinde durulacağını da aktaran Yıldız, özellikle Başba-
kanlık Genelgesi ile birlikte yaşanan sıkıntıların çözümü konusun-
da çalışmaların devam ettiğini, Başbakanlıkta bekleyen 400 ruh-
satın çözümünün sonuçlandığını, geriye kalan ruhsatlara da hızlı 
bir şekilde en kısa zamanda cevap verileceğini sözlerine ekledi. 
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Bakanlık yetkililerince Zirve’nin baştan sona yakından takip 
edileceğini aktaran Yıldız, konuşmasının ardından bazı 
sektör temsilcileri ve şirket yetkilileri ile küçük bir toplantı 
gerçekleştirmek üzere konferans salondan ayrılarak toplantı 
alanına geçti. Yapılan toplantıda sektör temsilcileri tarafından 
sektörde yaşanan sorunların çözümüne yönelik görüşler Bakana 
aktarılırken, Yıldız’dan da Bakanlığın madencilik alanındaki 
görüşleri ve planları öğrenildi. Yapılan toplantı sonunda 
Madencilik Türkiye dergisi yetkilileri tarafından da Bakan 
Yıldız’a dergi hakkında kısa bir tanıtım yapılarak Yıldız’ın ilgi ve 
beğenisi alındı.

Açılış konuşmaları-
nın ardından panel-
lere geçilirken, ilk pa-
nel konusu ‘’Maden-
cilik ve Finans’’ oldu. 
Panelin başkanlığını 
ve açılış konuşmasını 
Kanada Konsoloslu-
ğu Ticaret Müşaviri 
Akın Kösetorunu 
yaparken, panelde 
ABD Denham Capi-
tal Direktörü Caroli-
ne Donally, Hollanda 
merkezli ING Bank’ın 
Madencilik ve Me-
taller Birimi Başkan 
Yardımcısı Andor 
Lips, IFC Türkiye’den 
Yatırım Sorumlusu 
Karsten Fuelster bu 
bölümde sunumlarını gerçekleştirdi. Madencilik şirketlerine 
uygulanan finansal desteklerin anlatıldığı bölümün bir diğer 
panel katılımcısı da Soma Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Alp 
Gürkan’dı. Alp Gürkan, Başbakanlık Genelgesi konusunda gö-
rüşlerini belirterek başladığı konuşmasına, genelge nedeniyle 
yaşanan sıkıntıların en kısa zamanda ortadan kaldırılacağına 
ve madencilik faaliyetleri için uygun zeminin tekrar ortaya çı-
kartılacağına inandığını aktardı. Gürkan, Anadolu topraklarında 
madencilik faaliyetlerinin çok eski zamanlardan beri yapıldığını 
anlatırken, Anadolu’da geçmişte işletilen madenlerle ilgili ör-
neklerle sunumuna devam etti. Günümüze kadar ki madencilik 
faaliyetlerinin bir özetini ortaya koyan Gürkan, ülkemizdeki bazı 
önemli maden havzalarından da söz ederken, özellikle gelecek 
dönemde Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılacak çalışma-
lar ile önemli bazı sahaların keşiflerinin yapılabileceğini ve 20 
yıl içinde bölgenin ülkemizin en önemli maden havzalarından 
birisi olabileceğini sözlerine ekledi.

Ülkemizin kömür sektörü ile ilgili de bilgiler veren Gürkan, elekt-
rik üretiminin büyük bir kısmının kömürden elde edildiğinin altını 
çizerken, mevcut kömür rezervlerinin hali hazırda 14,5 milyar ton 
seviyelerinde olduğunu ve devam eden sondajlarla bu raka-
mın çok daha yukarılara taşınacağına inancının tam olduğunu 
belirtti. Geçen yıl yurt dışından 27 milyon ton taş kömürünün 

ithal edildiğini belirten Gürkan, Türkiye’nin 1 milyar ton taş kö-
mürü rezervi olduğunu, 2012 yılında devlet eliyle 2 milyon ton, 
özel sektör eliyle de 2,5 milyon ton yani toplamda 4,5 milyon 
ton taş kömürü üretimi gerçekleştirilebildiğini aktardı.

Soma Grubu’nun yaptığı faaliyetler hakkında da bazı bilgiler 
veren Gürkan, geçmişte Türkiye’de madenciler için maceracı 
tanımlaması yapılırken bugün gelinen noktada, kendileri dahil 
önemli şirketlerin, bankalar nezdinde kredibilitelerinin arttığını 
ve büyük miktarlardaki krediler sağlandığının altını çizdi.

Günün ikinci paneli 
Alan Clegg başkan-
lığında yine ma-
dencilik ve finans 
üzerine gerçek-
leştirildi. Clegg’in 
yaptığı panel açı-
lış konuşmasının 
ardından Kanada 
İhracat Kredi Ajan-
sı (EDC), Doğu Ak-
deniz - Kafkasya 
- Orta Doğu Böl-
ge Müdürü Vicky 
Brouillard söz aldı. 
Amaçlarının Kana-
dalı yatırımcıları 
desteklemek ol-
duğunu belirten 
Brouillard, aynı 
zamanda yatırım 
istihbaratı toplaya-

rak Kanadalı yatırımcıları bilgilendirmek gibi bir görevleri oldu-
ğunu da sözlerine ekledi. Dünyada 16 temsilcilikleri olduğunu, 
en sonuncusunu ise İstanbul’da açtıklarını belirten Brouillard, 
bu zirvede yer almalarının sebebini ise Kanadalı yatırımcılarla 
ortaklık yapabilecek Türk firmalara nasıl çalıştıklarını anlatmak 
olarak açıkladı. 

Brouillard’a benzer bir sunum gerçekleştiren bir diğer panel 
katılımcısı olan EDC Kıdemli Üyesi Andrea Gaunt’un da sunu-
munun ardından, Borsa İstanbul adına panele katılan Kotasyon 
Birim Direktörü Sertaç Fuat Karaağaoğlu söz aldı. Karaağaoğlu, 
Borsa İstanbul’da işlem gören 407 şirketten sadece % 1,5 ka-
darının madencilik sektöründe faaliyet gösterdiğini aktarırken, 
Türkiye’nin en büyük ilk bin kuruluşundan % 2,5 kadarının ise 
madencilik sektöründe yer aldığını bildirdi. Karaağaoğlu, Bor-
sa İstanbul olarak son dönemde maden firmalarına çok önem 
verdiklerini, çünkü ülkemizin madencilik sektörünün önünün 
çok açık olduğuna inandıklarını sözlerine ekledi. Son zamanlar-
da birçok maden firmasıyla görüşmeler yaptıklarını da aktaran 
Karaağaoğlu, görüştükleri firmalar arasında yerli firmalar oldu-
ğu gibi yabancı firmaların da yer aldığını belirtti. Karaağaoğlu, 
Borsa İstanbul’un kapılarının tüm madencilik firmaları için açık 
olduğunun belirterek sektöre davet yaptıktan sonra konuşma-
sını sonlandırdı. 

Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan
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Karaağaoğlu’nun ardından sunumunu yapmak üzere Alman 
Özel Sermaye Fonu General Research firmasından George 
Hochwimmer söz aldı. Hochwimmer, emtia fiyatları hakkında 
yaptığı bilgilendirmeler ile madencilik sektörüyle ilgili pozitif 
değerlendirmeler yaparken, salondan gelen bir soruya karşılık 
bakır fiyatlarında yaşanan düşüşlerin 2014 - 2015 yıllarında son 
bularak yukarı yönlü hareketlerin izleneceği öngörüsünde bu-
lunması dikkat çekti. 

Avrasya Mena Madencilik Zirvesi’nin yapıldığı ilk günün öğle-
den sonraki bölümü Kanadalı Gowlings Avukatlık Bürosu Ortağı 
Nurhan Aycan’ın, Madencilik ve Kıymetli Evrak Hukuku başlıklı 
paneldeki konuşması ile başladı. İş ortaklıklarının (Joint Venture) 
avantajları/dezavantajları, ürün alım garantisi sözleşmeleri (off-
take agreements) örnekleri ile birlikte anlatıldı. 

‘’Madencilikte Arama ve Kaynakların Geliştirilmesi’’ konulu pa-
nel ise ilk günün öğleden sonraki ikinci paneli oldu. Alman 
IMC-Montan Consulting şirketinin Madencilik Direktörü Ulrich 
Ruppel ve Kıdemli Proje Müdürü Dirk Wagner’ın sunumlarıyla 
başladı. Sunumda ülkemizdeki Gümüşköy Madeninde yaptıkla-
rı çalışmaları detaylı bir şekilde izleyiciler ile paylaşan Wagner’e, 
madenin sahibi olan SSS Yıldızlar Holding’in şirket yetkililerinden 
Muhanned Arar da eşlik etti. IMC-Montan’ın sunumu ardından 
panelin üçüncü konuşmacısı, ülkemizde baz metal aramaları ya-
pan Kanadalı Pasinex’in Yönetim Kurulu Başkanı Steve Williams 
oldu.

Kanada ve Frankfurt Borsalarına kote bir şirket olduklarını söy-
leyen Willams, şirket olarak kuruldukları andan bugüne kadar 
çalıştıkları sahalardan 80.000 adet numune topladıklarını, genel 
olarak bakır ve çinko cevherlerinin aranmasına odaklandıkla-
rını aktardı. 8 kişilik bir ekip olduklarından bahseden Willams, 
Türkiye’de 5 adet projelerinin bulunduğunu, Bursa ve Afyon’da 
yer alan sahalarında yürüttükleri çalışmalarda altın ve bakıra 
odaklandıklarını söyledi. Genel olarak ülkemizde yaptıkları ara-
ma çalışmalarından bahseden Willams, Adana - Horzum’da de-
vam eden projelerinin üzerinde durdu.

Panelin son sunumu, Sandvik Madencilik Türkiye Aramalar Sa-
tış Müdürü Egemen Kamber tarafından gerçekleştirildi. Konuş-
masına maden arama camiasına makina - ekipman konusunda 

destek olduklarını belirterek başlayan Kamber, Sandvik olarak 
karotlu ve ters sirkülasyonlu sondaj makinaları üzerine çalıştıkla-
rını aktardı. İş güvenliği ve emniyeti konularında da şirketlerinin 
politikasını dinleyicilere sunan Kamber, yer altı ve yer üstü ekip-
manlarının üretimini gerçekleştirdiklerini, Sandvik olarak Ar-Ge 
konusunda da büyük yatırımlar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Ülkemizde sondaj yapan çok büyük firmalar olduğu gibi ken-
di sondajlarını yapan birçok üretici ve arama şirketi olduğunu 
da belirten Kamber, müşterilerine birim maliyetleri düşürücü, 
ekonomik ürünler sunduklarını aktardı. Kamber sunumunda, 
Sandvik’e ait sondaj makinalarını izleyicilere tanıtırken, satış 
ve servis ağları hakkında bilgilere de yer verdi.

Egemen Kamber’in sunumu sonrasında ‘’Türkiye ve Bölgesinde 
Yükselen Madencilik Yatırımları - Kıymetli Madenler’’ konulu pa-
nele geçildi. Başkanlığını Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdür 
Yardımcısı Sabri Altınoluk’un yaptığı panelde ilk sunum, Çayeli 
Bakır İşletmeleri Emniyet - Sağlık - Çevre Müdürü Mehmet Eğri-
boyunoğlu tarafından gerçekleştirildi. Çayeli Bakır’ın tarihini an-
latarak başladığı sunumunda Eğriboyunoğlu, Çayeli işletmesinde 
iş güvenliği konusunda yüksek risk içeren alanlarla ilgili yaptıkları 
çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Çevresel konularda 
yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Eğriboyunoğlu, 
yaptıkları çalışmalar neticesinde ortaya çıkarttıkları 29 adet çev-
resel uyumsuzluğu büyük oranda giderdiklerini sözlerine ekledi.

Çayeli Bakır İşletmeleri olarak, maden emniyet performansları 
hakkında da dinleyicilere bilgiler verilirken, işletmede yaşanan 
kazalar için yapılan raporlamalar hakkındaki bilgiler, örneklerle 
katılımcılara aktarıldı. Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde, hal-
kın madencilik faaliyetleri hakkındaki olumsuz düşüncelerinde 
azalmalar meydana geldiğini tespit ettiklerini aktaran Eğriboyu-
noğlu, işletmede performansa göre iyileştirmeler sağlandığını 
ve planlanması yapılmış konularda daha az sapmalarla hedefle-
rine ulaştıklarını sözlerine ekledi.

Eğriboyunoğlu’ndan sonra sırayı Kanada Madenciler Derneği 
Başkanı Pierre Gratton aldı. Gratton sunumunda, Kanada 
Madenciler Derneği olarak genel yapılarından bahsederken, 
Dernek olarak kimleri temsil ettiklerini anlattı. Sürdürülebilir  

Sandvik Madencilik Türkiye, Aramalar Satış Müdürü Egemen Kamber
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madencilik ilkesinde gerçekleştirilen çalışmalar üzerinde 
durduğu sunumunda Gratton, ülkelerinde gerçekleştirilen 
madencilik  faaliyetleri kapsamında Dernek olarak yaptıkları 
kamu raporlamalarına ve bunun önemine değindi. Gratton 
sunumunu sürdürülebilir madencilik ilkesi konusunda dünyaya 
örnek olacaklarını vurgulayarak sonlandırdı.

Panelin bir sonraki sunumunu ise Alamos Gold Başkan Yardım-
cısı ve Türkiye Ülke Müdürü Han İlhan gerçekleştirdi. Organizas-
yonu düzenleyen Yaşar Şuşek ve ekibine teşekkür ederek başla-
dığı konuşmasına, ‘Neden madencilik?’ sorusuna cevap vererek 
devam etti. Dünya sanayileştikçe madenciliğin daha anlamlı 
hale geldiğini söyleyen İlhan, madencilerin çalışma yaptıkları 
bölgelerde genellikle tehdit olarak görüldüklerini, bu yüzden 
hep hesap verilebilir yerde olduklarını aktardı. Madenciler ola-
rak sosyal işletme izni alındığı zaman sosyal sorumluluk ruhsa-
tının da alınmış olduğunu belirten İlhan, madencilerin sektörde 
risk yönetimi konusunda uzman olduklarını sözlerine ekledi

Madenciler olarak sürekli strateji ve taktikler geliştirmek gerek-
tiğini vurgulayan İlhan, Türkiye’de bugünün ve yarının şartları-
nın çok değişken olduğunu, madenciler olarak toplu hareket 
ederek halkla ilişkiler konusunu ön planda tutup, bölge insan-
larıyla konuşmamız gerektiğinin altını çizdi. İlhan, her şeye ha-
yır demenin çok kolay olduğu, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) 
ortak hareket etmemiz gerektiği, insanlara doğruyu anlatmak 
için çalışmalar yapılmasının gerektiği üzerinde durdu.

İlhan, madencilik sektörünün radar alanında kalması gerekti-
ğinin altını çizerken, ‘’Biz madenciler olarak çevreciyiz aslında. 
Çevreyi korumak için sektör olarak yeni şeyler keşfettik. Bu 
hikayeleri anlatmamız lazım ve Türkiye’yi daha üst, rekabetçi 
ortamlara çıkarmamız lazım. Biz radarın merkezinde olmalıyız’’ 
sözleriyle konuşmasını tamamladı. 

Han İlhan’ın ardından panelin son sunumunu ise Yıldırım Grup 
CEO’su Alp Malazgirt gerçekleştirdi. Malazgirt konuşmasına, Han 
İlhan’ın konuşmalarına ek yaparak ‘’Han İlhan’ın dediği gibi rada-
rın merkezinde olmalıyız. Yeni ruhsatlar alırken çevreye de dikkat 
etmeliyiz’’ sözleriyle başladı. Konuşmasına, Yıldırım Grup ve faa-
liyet gösterdikleri alanlar hakkında bilgiler vererek devam eden 

Malazgirt, grup olarak yakın zamanda, toplamda 2 milyar dolarlık 
yatırım yaptıklarını ve bunun büyük bir kısmını da madenciliğe 
aktardıklarını belirtti. Çalıştıkları maden sahaları hakkında kısa 
bilgiler veren Malazgirt, 79 adet ruhsata, 100 milyon ton krom 
rezervine sahip olduklarını sözlerine ekledi. Ferrokrom tesisleri 
hakkında da bilgiler veren Malazgirt, Elazığ - Eti Krom ve yeni sa-
tın aldıkları Vargön Alloys AB firmalarının Yıldırım Grup için ami-
ral gemileri olduğunu aktardı.

Yıldırım Grup olarak büyüme stratejileri olduğunu ama çevre-
ye duyarlı olarak hareket ettiklerini belirten Malazgirt, Adana 
- Aladağ’da krom cevheri zenginleştirme tesisi kurmaya baş-
ladıklarını ve tesisi 2017 yılında devreye almayı planladıklarını 
açıkladı.

İlk günün sonunda yuvarlak masa toplantıları ve paralel olarak 
atölye (workshop) çalışmaları gerçekleştirilirken, özellikle şir-
ketlerin ticari iletişim kurabilmesine olanak sağlayan yuvarlak 
masa toplantılarının çok verimli geçtiği, yapılan gözlemler ve 
firmalardan alınan geri dönüşler neticesinde ortaya konuldu.

Sandvik, AMEC ve Alan Clegg tarafından verilen Workshoplar 
ise ilgiyle takip edildi. Yuvarlak masa toplantıları ve workshop-
ların ardından tüm katılımcılara bir gala yemeği düzenlenirken, 
zirvenin yarattığı pozitif hava sebebiyle katılımcılardaki mem-
nuniyet gözlerden kaçmadı.

İkinci gün, Zirve Başkanı Alan Clegg’in açılış konuşması ile baş-
larken, ilk sunum için Londra Metal (LME) Borsası, Kıdemli İş Ge-
liştirme Sorumlusu Robert Fig kürsüye çıktı. LME’nin tam 400 
yıldır var olduğunu belirten Fig’in LME’yi katılımcılara tanıtmak 
üzere izlettiği video büyük ilgi gördü. Video sonunda sunumu-
na devam eden Fig, 2012 yılında LME’nin 15,4 trilyon dolarlık 
işlem hacmine sahip olduğunu belirtti. LME’nin çalışma sistemi 
ve Hedging üstüne bilgiler veren Fig, konuları anlatırken verdi-
ği örneklerle sunumuna renk kattı.

Fig’in sunumundan sonra ‘’Demir ve Demir Dışı Metaller’’ 
konulu panel, Gök-Er Metal şirketinin Ticari Müdürü Mehveş 
Özer’in başkanlığında gerçekleştirildi. Panelin ilk sunumunu 
da gerçekleştiren Özer, dünya krom cevheri pazarından 

Yıldırım Grup CEO’su Alp Malazgirt

Madencilik Türkiye dergisi standı, zirve katılımcılarının buluşma noktası oldu
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bahsederek sunumuna başladı. Dünyada nihai ürüne (beyaz 
eşya, otomotiv vs.) olan talep nedeniyle paslanmaz çelik 
sektörünün her geçen gün daha da büyüdüğünü belirten Özer, 
son 10 yılda paslanmaz çelik sektörü piyasasının Çin’e kaydığını 
aktardı. Çin’de yaşanan bu artışa ters olarak ise Avrupa Birliği 
(AB) ülkelerinde büyük düşüşler yaşandığının altını çizen Özer, 
ABD ve Hindistan’da ise çelik sektörü piyasasının durağan 
seyrettiğini bildirdi. Paslanmaz çelik sektöründe geleceğin 
parlak gözüktüğünü vurgulayan Özer, sektördeki büyümenin 
önümüzdeki dönemde küçükte olsa devam edeceğini ve 
bu büyümede Çin’in başrolde olacağını, Çin dışında BRIC 
ülkelerinin de paslanmaz çelik sektöründe önemli pazarlar 
olarak gözüktüğünü sözlerine ekledi.

Ferrokrom pazarı hakkında da bilgiler veren Özer, Çin’in yakın 
zamanda Güney Afrika’yı geçerek dünyada en büyük ferrok-
rom üreticisi olduğunu, Çin’in krom rezervlerinin dünya krom 
rezervlerinin % 1’inden daha az olmasına rağmen dünyanın 
en çok ferrokrom üreten ülkesi olduğunu belirtti. Özer, Çin’in 
ürettiği ferrokrom dışında büyük çoğunluğu Güney Afrika’dan 
olmak üzere paslanmaz çelik sektörü için ferrokrom ithal etme-
ye devam ettiğini de sözlerine ekledi. Avrupa’daki ferrokrom 
üretiminin Finlandiya ve Arnavutluk’ta ön planda olduğunu ak-
taran Özer, Türkiye’nin ise yüksek elektrik maliyetleri nedeniyle 
bu rekabette zorlandığının altını çizdi. 

Dünyada üretilen kromun çoğunun ferrokrom üretimi için kul-
lanıldığını söyleyen Özer, üretilen kromun 4 milyar tonunun 
Güney Afrika’dan, 2 milyar tonunun da Türkiye’den Çin’e git-
tiğini, Çin’in ihtiyacı olan kromun % 70’inin ise bu ülkelerden 
sağlandığını sözlerine ekledi. 

Krom piyasalarındaki gelecek beklentileri konusunda ise Özer, 
Japonya’da oluşan ekonomik iyileşmenin piyasalara pozitif yan-
sıdığını ancak piyasalar açısından Çin’in taleplerinin bu zaman-
da ön planda olduğunun altına çizdi. Çin’de krom stoklarının 
düşük olması, Hindistan ve Umman’ın krom talebinde bulun-
masının biraz olsun piyasaların canlı kalmasına sebep olduğu-
nu belirten Özer, Avrupa’dan yaşanan talep azlığı ve rezervlerin 
tükeniyor olmasının da üretimlerin sekteye uğramasına neden 
olduğunu sözlerini ekledi.

Ülkemizdeki krom piyasaları hakkında da bilgiler veren Özer, 
2011 yılında dünya krom üretiminin % 9’unun ülkemizde gerçek-
leştiğini, ülkemizde yüksek tenörlü kromların mevcut olduğunu 
ancak yüksek elektrik fiyatları nedeniyle yeni ferrokrom tesisle-
rinin ülkemizde kurulamadığını tekrar vurguladı. Türkiye’deki 
krom madenciliğinin gelişmesinde Çin’den gelen talebin itici 
güç olduğunu vurgulayan Özer, 2013 Mart ayı itibarıyla ferrok-
rom fiyatlarının düşük seyretmesinin altında ise Çin’in ferrokrom 
fiyatlarını yönlendirmesinin yattığını belirtti. 

Türkiye’nin krom rezervleri konusunda zengin olduğunun altını 
çizen Özer, konuşmasının sonunda ülke olarak krom madenci-
liğindeki avantajlarımızdan söz etti. Krom konusunda tecrübeli 
şirketlere ve çalışanlara sahip olduğumuzu, yüksek kapasiteye 
sahip krom konsantre tesislerimiz sayesinde rakiplerimizin önün-
de olduğumuzun altını çizdi.

Mehveş Özer’in sunumunun ardından ‘’Demir ve Demir Dışı 
Metaller’’ konulu panelin ikinci konuşmacısı İran Demir ve 
Çelik Derneği temsilcisi Mohammed Hasan Joulazadeh oldu. 
Joulazadeh İran’ın çelik pazarıyla ilgili bilgileri dinleyicilerle 
paylaşırken, ülkesinin demir üretimleri hakkında da bilgiler 
verdi. Joulazadeh’den sonra panelin son konuşmacısı, İsviçre 
merkezli bir finans şirketi olan UBS’in yöneticisi Angus Staines 
oldu. UBS’de çalıştığı birimde emtia fiyatları ile ilgili analizleri 
hazırladıklarını belirten Staines, demir cevheri üzerinden piya-
sa analizini nasıl yaptıkları ve geliştirdikleri modeller hakkında 
katılımcılara bilgiler verdi.

‘’Demir ve Demir Dışı Metaller’’ konulu panelin ardından en çok 
dikkat çeken panellerden biri olan ‘’Nadir Elementler ve Strate-
jik Metal Yatırımları’’ konulu panel gerçekleştirildi. Başkanlığını, 
Meta Nikel Kobalt’ın Başkan Yardımcısı Safder İplikçioğlu’nun 
yaptığı panelin ilk konuşmacısı da İplikçioğlu’nun kendisi oldu. 
İplikçioğlu sunumuna, Zorlu Holding’e bağlı Meta Nikel Kobalt 
Madencilik’i tanıtarak başladı. 2001 yılında kurulduklarını belir-
ten İplikçioğlu, Manisa - Gördes’te devam ettikleri nikel - kobalt 
madeni çalışmaları dışında, ülkemizde Eskişehir ve Uşak’ta, yurt 
dışında ise Yunanistan ve Makedonya’da faaliyetler yürüttükle-
rini aktardı.

Ülkemizde yaptıkları nikel arama çalışmalarında şu ana kadar 
100 milyon ton nikel cevheri potansiyeline sahip olduklarını       

Gök-Er Metal şirketinin Ticari Müdürü Mehveş Özer
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söyleyen İplikçioğlu, devam eden rezerv arama ve geliştirme ça-
lışmaları ile bu sayının daha da artabileceğini sözlerine ekledi.

Manisa - Gördes’te 2013 yılının Ekim ayında üretime geçmesi 
planlanan nikel - kobalt madeni hakkında detaylı bilgiler veren 
İplikçioğlu, sahada rezerv tespiti için bugüne kadar 600 nokta-
da 45.000 metre sondaj yapıldığını, üretim için de 65.000 adet 
kimyasal test yapıldığını ve bu çalışmalar sonucunda 40 milyon 
ton nikel cevherinin tespit edildiğini aktardı. 

İplikçioğlu’ndan sonra sözü Afganistan Maden Bakanlığı Da-
nışmanı Atiq Sediqi aldı. Sediqi, Afganistan’ın jeolojisinin aynı 
Türkiye gibi karmaşık bir yapıya sahip olduğunu söyleyerek 
konuşmasına başlarken, ülkesinin stratejik madenleri hakkında 
ayrıntılı bilgiler verdi. Sediqi, Afganistan’ın maden haritası üze-
rinde gerçekleştirdiği sunumunda, bölge bölge bütün maden 
sahalarının tanıtımı ve potansiyellerini dinleyicilere aktardı. 
Ülkesinin yüksek kalitede 20 milyar ton demir cevherine sahip 
olduğunu söyleyen Sediqi, kromit cevheri konusunda da çok 
büyük rezervlere sahip olduklarını anlattı. Nadir toprak ele-
metleri (NTE) konusunda da büyük ve zengin rezervlere sahip 
olduklarını belirten Sediqi, topraklarında tespit edilen önemli 
bazı nadir toprak elementlerinin Ta, Nb, Li, Be olduğunu sözle-
rine ekledi. 

Ülkesinin zengin altın, bakır, molibden, kurşun, çinko, kalay, 
tungsten yataklarını da harita üzerinde gösteren Sediqi, bu ma-
denler dışında Afganistan’ın zengin petrol, doğalgaz, kömür ve 
linyit rezervlerine de sahip olduğunu belirtti. Afganistan Devle-
tinin açtığı maden ihalelerinden de bahseden Sediqi, Afganis-
tan Maden Mevzuatı hakkındaki bilgileri katılımcılarla paylaştı. 

Afganistan Maden Bakanı Atiq Sediqi’den sonra sunum sırasını 
Prof.Dr. Atilla Aykol aldı. AMR Madencilik adına bağımsız da-
nışmalık yapan Aykol, Isparta’da gerçekleştirdikleri madencilik 
çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Bölgenin jeolojisi hakkında 
kısa bir özet geçen Aykol, AMR firması hakkında da bilgilendir-
meler yaptı. Şirket olarak 18 ruhsata sahip olduklarını belirten 
Aykol, Isparta’da yürüttükleri 7 ruhsat sahasındaki çalışmalara 
odaklandıklarını sözlerine ekledi. Sahada toryum varlığı tespit 

ettiklerini belirten Aykol, bu projenin bölgede ilk olarak kimber-
lit yani elmas varlığını tespit etmek için başlatıldığını, daha son-
ra 2 farklı amaç ile bölgede arama çalışmalarına devam ettikle-
rini belirtti. İlk olarak kimberlit - elmas için sahada numuneler 
topladıklarını, ikinci olarak ise sahadaki daha koyu oluşumları 
incelemek adına numuneler topladıklarını aktardı. Koyu renkli 
numuneleri elle topladıklarını belirten Aykol, yapılan tetkikler 
sonucunda bu koyu renkli taşların torit yani toryum minerali 
olduğunu ortaya çıkarttıklarını belirtti. 

Bölgede 19 sondaj yaptıklarını bildiren Aykol, toryum varlığı 
olan yerde nadir toprak elementlerinin de olduğunu bu proje-
den sonra öğrendiklerini dile getirirken, sahada tespit edilen 
mineralleri ise alunit, çevkinit, torit ve titanit olarak açıkladı. 
Sahada hidro madencilik (jet su) yöntemiyle üretim yaptıkla-
rını belirten Aykol, hidro madencilik yöntemiyle üretim yap-
malarının sebebini, cevherin kumlu yapıda olmasından kay-
naklandığını sözlerine ekledi. Cevher zenginleştirme tesisleri 
hakkında da bilgiler veren Aykol, bölgede yer alan 7 sahaların-
da yaklaşık 1,5 milyar ton cevher rezervine sahip olduklarını 
aktardı.

Aykol’dan sonra ‘’Nadir Elementler ve Stratejik Metal Yatırım-
ları’’ konulu panelin son konuşmacısı Sibelco Türkiye Genel 
Müdürü Kazım Demir oldu. Kazım Demir, Sibelco’nun tarihini 
anlatarak başladığı konuşmasında firmanın 140 yıllık bir aile 
şirketi olduğunu ve çalıştığı tüm ülkelerde sadece endüstriyel 
mineraller konusunda faaliyet gösterdiğini açıkladı. Şirketin 
esas amacının kum ve cam hammaddesi üretmek olduğunu 
açıklayan Demir, 5 kıtada, 41 ülkede, 200’den fazla sahada üre-
tim yaptıklarını ve şirket olarak senelik 2 milyar doların üstün-
de bir ciroya ulaştıklarını aktardı. Demir tarafından, endüstri-
yel minerallerin neler olduğu ve hangi alanlarda kullanıldığı, 
Sibelco’nun hangi alanlarda faaliyet gösterdiği de katılımcılara 
anlatılan diğer konulardı.

Demir’in sunumunun ardından ilgili panel sonlanırken, ‘’Mine-
roloji ve Atık Yönetimini Geliştirme’’ konulu yeni panele geçildi. 
Yeni panelin ilk sunumunu, Türkiye Madenciler Derneği’ni tem-
silen, Çevre Uzmanı Caner Zanbak gerçekleştirdi. 
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Zanbak kendini tanıtarak başladığı konuşmasına, ‘Yeşil’ kavramının 
madencilik konusunda nasıl bir değişime uğradığından bahsede-
rek devam etti. Madencilerin, ekolojik sistemleri de düşünerek alt 
yapı çalışmalarını hazırlamaları gerektiği vurgusunu yapan Zan-
bak, dünyada yeşil ve gri adlı iki konsept oluştuğunu, parkların 
yeşil, iletişim santralleri, ulaşım yolları ve endüstriyel alanların gri 
olarak sınıflandırıldığını, madencilik faaliyetlerini de griden yeşile 
geçirmemiz gerektiğini sözlerine ekledi. Zanbak, madencilik faali-
yetlerinin sürdürülebilirliğinin yeşille olabileceğinin de altını çizdi.

Madencilik faaliyetlerinin doğası gereği ne yapılırsa yapılsın 
çevreye etkilerinin olacağını belirten Zanbak, bu etkileri olabil-
diğince en azda tutmamız gerektiğinin üzerinde dikkatle dur-
du. Kışladağ Altın Madeni’ni örnek gösteren Zanbak, 10 yıldır 
faaliyetlerini sürdüren madenin bugüne kadar çevreye hiçbir 
olumsuz etkisinin olmadığını, madene ait resimler yardımıyla 
katılımcılara aktardı. Madencilik faaliyetleri ve yeşil konusunda 
kendimizi devamlı geliştirmemiz gerektiğini sunum boyunca 
vurgulayan Zanbak, yeşil alt yapılar ve yerel halkla ile iletişimin 
bu konuda çok önemli olduğunun altını çizdi.

Zanbak’tan sonra söz alan BRGM’nin Uluslararası Proje Müdürü 
Bruno Lemiere ve İtalya Naples Üniversitesi Ekonomik Jeoloji 
Bölüm Başkanı Maria Boni’de Zanbak’ın konuşmasına benzer 

içeriklerde sunumlar gerçekleştirdiler.

İkinci günün öğleden sonrasındaki ilk paneli ‘’Fizibilite 
Çalışmaları ve Maden Dizaynı’’ konusunda gerçekleş-
tirildi. AMEC Müdürü Miguel Diaz, DMT Gmbh & Co 
Mühendislik Jeolojisi ve Madencilik Başkanı Stephan 
Peters ve yine DMT Gmbh & Co’dan Jeolojik Araştırma-
lar Departmanı Başkanı Ernst Bernhard Teigler, RBS İş 
Geliştirme Müdürü Marius Jubert sunumlarını yapar-
ken, firmalarının tanıtımlarını yapıp, çalışma alanları 
hakkında detaylı bilgiler aktardılar.

Öğleden sonraki ikinci panelde ise ‘’Proje Yönetimi 
ve Maden İnşaatı’’ konusu ele alındı. Bu panelde AME 
Consulting CEO’su Zafer Toper ve Jamieson Group 
CEO’su Chris Brock sunumlarını yaparken, şirketlerinin 
çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler verdiler.

Mena Madencilik Zirvesinin son paneli ‘’Maden İşleme 
Ekipmanları, Teknolojileri ve Atık Yönetimi’’ konusunda ger-
çekleştirildi. FLSmidth Direktörlerinden Ron Klepper, Intergeo 
Services - Anlaşmalar ve Sürdürülebilir Teknolojiler Direktörü 
Phil McGoldrick, Paterson & Cooke Consulting Engineers Genel 
Müdürü Angus Paterson ve Terramin Genel Müdürü Martin Van 
Schoor, ağırlıklı olarak şirket faaliyetlerini aktardıkları sunumları 
ile Zirvenin panellerini noktaladılar.

İkinci gündeki panellerin ardından DMT tarafından verilen 
atölye ve şirketler arasında yuvarlak masa toplantıları gerçek-
leştirilirken, gün sonunda Zirve Başkanı Alan Clegg tarafından 
yapılan kapanış konuşmasıyla 2. Avrasya - Mena Madencilik 
Zirvesi’nin sonuna gelindi. 

Ülke madenciliğimiz açısından oldukça verimli geçtiği görülen 
2. Avrasya - Mena Madencilik Zirvesi’nin ardından 3.’sü için çalış-
malara şimdiden başlandığı öğrenildi. Gelecek zirveye katılmak 
için Madencilik Türkiye dergisine ulaşabilirsiniz.  

Zirve’nin üçüncü ve son gününde ise Eczacıbaşı Esan tara-
fından işletilen Balıkesir - Balya Kurşun Çinko Madeni’ne bir 
gezi düzenlendi. Balya gezisi ile ilgili detayları 64. sayfamız-
da okuyabilirsiniz 

Zirve kapsamında gerçekleştirilen Balya Kurşun - Çinko Madeni gezisinden bir kare
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15 - 21 Nisan 2013 tarihleri arasında Almanya’nın Münih 
şehrinde düzenlenen bauma 2013, bir önceki bauma 
2010 Fuarı’ndaki kötü hatıraları, çok yüksek olan katılım 
ve ziyaretçi sayısı ile unutturacağa benziyor.

2010 yılında doğal bir afet olan “Kül Bulutu” sebebiyle, katılım-
cıların bile gitmekte zorlandığı bauma Fuarı, belki de iş makina-
sı fuar sektöründe en sıkıntılı ve verimsiz fuarı olarak biliniyor-
du. Bunun tam aksine, bauma 2013 gerek katılımcı sayısı, gerek 
ziyaretçi sayısındaki artış ile yepyeni ürünler ve inovasyonlarla 
uzunca bir süre hafızalardan silinmeyecek.

57 farklı ülkeden 3420 katılımcının yer aldığı bauma 2013’ü re-
kor seviyede kabul edilebilecek 530.000 kişi ziyaret ederken, 
Türkiye’den katılım sayısı 124 olarak gerçekleşti. Edinilen bilgi-
lere göre, Türkiye’den gelen talepler konusunda, daha önceden 
katılımcı olarak bauma’da yer almış firmalara öncelik veriliyordu. 
Bu haliyle 40’a yakın Türk firmanın, başvurularında geç kalması 
nedeniyle fuara katılamadığı da bir başka dikkat çekici konudur.

bauma 2013 Fuarı’na Almanya, Avusturya, İsviçre, İtalya, Rusya 
Federasyonu, Fransa, Hollanda, Büyük Britanya, İsveç ve Polon-
ya en çok katılımı gerçekleştiren ülkeler olmuştur. 

Fuar alanı olarak dünyadaki 
önemli merkezlerden birisi 
olan Münih Fuar Alanı, ba-
uma 2013 ziyaretçilerinin 
önemli bir deneyim yaşama-
sına da katkı sağlamıştır. Sek-
törel anlamda yerini sağlam-
laştırmış olan bauma 2013, 

süre olarak da en uzun süren fuarlardan birisi olmasına rağmen 
Fuar’a katılan bütün firmaları ziyaret edebilmek, katılımcıların 
neredeyse bir haftalık zamanını almıştır.

Birçok yönüyle hatırlanacak olan bauma 2013, Türkiye firmala-
rından E-Mak’ın da ülkemizi gururlandıran bir satışı gerçekleş-
tirmesine ev sahipliği yapmıştır. Otobanlarıyla ünlü Almanya’ya 

şu anda dünyada ilk olarak E-Mak tarafından geliştirilen “Toz-
suz Asfalt Teknolojisi”nin teslimatı aralarında Ulaştırma Deniz-
cilik ve Habercilik Bakanı Binali Yıldırım, E-Mak Yönetim Kuru-
lu Başkanı Nezir Gencer ve AMW-HTV firmasının sahibi Peter 
Stamer’in de katılımıyla fuar alanında gerçekleşmiştir.

Fuarda ayrıca, daha önce Madencilik Türkiye dergisinin de 
duyurduğu inovasyon ödülleri sahiplerini buldu. Makina ala-
nında Herrenknecht AG’den boru hatlarının uygulanmasın-
da yeni metot olan Pipe Express, makina bileşenleri alanında 
Wirtgen GmbH’dan kaldırım taşları döşemesi kontrolünde 3B 
sistem olan AutoPilot Field Rover, inşaat projesi / inşaat çalış-
ması kategorisinde Bauer Spezialtiefbau GmbH’dan İskoçya 
açık denizde dalgadan enerji üreten santral için tek kazıklı te-
mel ve Maz Bögl Bauunternehmung GmbH & Co KG’dan hızlı 
bir şekilde hybrid enerji rüzgar türbine kurulumunda dönen 
kule vinç kullanımı, araştırma kategorisinde Claustha Teknik 
Üniversitesi’nin çevrimiçi tane boyu analizi, Tasarım kategori-
sinde ise Kaiser AG Fahrzeugwerk’den Kaiser Walking Mobile 
Excavator, 2013 ödüllerini aldılar.

Gelmiş geçmiş en büyük, bütün rekorları altüst eden bauma 
2013, sadece İş ve İnşaat Makinaları, Yapı Malzeme Makinaları, 
Maden Makinaları, İnşaat Araçları ve İnşaat Ekipmanları üretici 
firmalarının boy gösterdiği bir fuar olarak değil gerek fuarın ya-
yıldığı alan, gerek ürün çeşitliliği ve gerek de katılımcı ve ziya-
retçi sayısı ile hatırlanacaktır. 

İlhan Haktanır
Jeoloji Mühendisi
Hakmak İş Makinaları 
ilhan@hakmak.com.tr

     bauma 2013’e 
Türkiye’den 124 
firma katılım 
yapmıştır

bauma 2013 - Devasa, 
Şaşırtıcı, Üstün

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com
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Katıldığımız sektörel etkinliklerde, Genelge krizi ile il-
gili olarak birçok firma yetkilisi, sektör temsilcisi ve 
sektörden dostlar ile görüş alışverişinde bulunuyo-
ruz. Yaptığımız görüşmeler ve yoğun geçen etkinlik 

trafiği sonunda gördük ki izinlerin neden Başbakanlığa bağ-
landığını,  ne amaçlandığını, bu durumla nereye varılacağını 
ve nasıl çözüleceğini kimse net olarak bilmiyor.

Sektörde, Genelge ve devamındaki süreç ile ilgili olarak genel bir 
belirsizlik hakim. Madenciliğin ilk ve en önemli aşaması olan ara-
ma aşaması şu an neredeyse durmuş durumda. Genelge önce-
sinde gerekli izinlerini alabilen firmalar yollarına devam edebilir-
ken - şanslı birkaç firma hariç - yeni ÇED ve orman izni alınamıyor. 

Özellikle orman izni alınama-
dığından arama sondajları ya-
pılamıyor. Yeni arama ruhsatı 
alımları da Genelge sonrası 
Başbakanlığa bağlandığından 
ve aynı dönemde maden ruh-
sat ihaleleri de iptal edildiğin-
den arama sektörü ciddi bir 
darbe yemiş durumda.

Krizi ilk olarak arama firma-
ları hissetmeye başlamış ve 
Madencilik Türkiye olarak 
bu firmaların haklı şikayetle-
rine dergimiz sayfalarında yer 

vermiştik. Etkinlikler açısından yoğun geçen son iki ayda gördük 
ki artık bu kriz, sondaj firmaları ile buna bağlı olarak sondaj fir-
malarına ekipman sağlayan tedarikçi firmaları, danışmanları ve 
kısacası maden arama sektöründeki tüm oyuncuları ciddi şekilde 
etkilemeye başlamış durumda.

Ülkemiz madenciliğinin, 2003 yılından sonra hızla yükselen me-
tal fiyatlarını da takiben 2005 yılından sonra çok iyi bir ivme ya-
kaladığını söyleyebiliriz. Ülkenin yer altı potansiyelinin belirlen-
mesi, yeni maden sistemlerinin araştırılması, artan fiyatlarla ve 
gelişen teknikler sayesinde daha düşük tenörlü yatakların etkin 
bir şekilde işletilebilir hale gelmesi, Türkiye’nin metalik maden 
kaynakları ve kömür kaynaklarını arama çalışmalarının ciddi şe-
kilde artmasına neden oldu.

Genelge öncesi arama bütçeleri her geçen yıl artış gösteriyor, 
sondaj firmaları büyüyor ve yenileri sektöre giriş yapıyordu. Ge-
rek arama, gerekse geliştirme projelerindeki sondajlara mevcut 
sondaj firmaları yetişemiyor. Planlamalar hep büyüyen maden 
aramacılığı üzerine kuruluydu. Maden aramalarına ciddi yatırım-
lar yapılıyor ve eleman alımları hızlı bir şekilde artıyordu. Genel 
olarak Genelge öncesi ülkemiz madencilik sektörüne hizmet ve-
ren firmaların durumunu bu şekilde özetleyebiliriz.

Bir ülkenin madenciliğinin gelişimi, şüphesiz ki o ülkenin maden 
makinaları, laboratuar hizmetleri, arama firmaları, rafine işletme-
leri, mühendislik hizmetleri sektörünün gelişimi ile doğru oran-
tılı bir şekilde olmaktadır. Ülkemizde arama çalışmaları yanında 

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

     Genelge 
öncesi maden 
arama bütçeleri 
ciddi artış 
gösterirken, bu 
rakamlar genelge 
sonrasında çok 
ciddi bir düşüş 
gösterdi

Genelge Sonrası
Ülke Madenciliğinin Durumu
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makina sektöründe de son yıllarda büyük bir atılım içine girmişti.
Dünyanın en büyük fuarı olan bauma Fuarı’nda 2010 yılında 
Türkiye’den birçok firma katılmış, Çin ve Hindistan’dan sonra dik-
kati çeken üçüncü ülke olmuştu. Bilindiği gibi, adı 2001 yılında 
kullanılmaya başlanmış ve G7 ülkelerinin ekonomilerini 2020’li 
yıllarda geride bırakacağı öngörülen BRIC grubu arasında yer 
alan Çin ve Hindistan’ın ardından dünyanın en büyük makina fu-
arında dikkat çeken üçüncü ülke olmak, makina sektörü ve ülke 
ekonomisinin paralel gittiğinin en büyük örneklerinden birisiydi. 
Deloitte CEO’su Glenn Ives de yaptığı bir açıklamada kentsel dö-
nüşüm sürecine dikkat çekmiş ve BRIC (Brezilya, Çin, Hindistan, 
Rusya)’nin ardından gelen ikinci dalga ülkeleri TIMP (Türkiye, En-
donezya, Meksika ve Filipinler) olarak belirtmiştir. Tüm dünya ta-
rafından ülkemizin önümüzdeki 10 - 20 yıllık gelişimi büyük ümit 
vaat ederken, ülkemizin imalat sektörünün hammadde ihtiyacını 
karşılayacak ve büyük yatırımları ülkeye çekip ciddi oranda da 
istihdam sağlayacak bir sektörün yeniden duraklama noktasına 
getirilmesi, ülkemizin ortaya koyduğu 2023 hedefleri açısından 
da uygun olmamıştır.
Sektöre bir de üretici açısından bakacak olursak, madencilik 

üretimleri doğrudan fiyatlara bağlı olduğu için madencilik pro-
jelerinin, planlanan zaman içinde tamamlanması çok önemlidir. 
Fizibilite raporları o günün şartlarına göre hazırlanmakta, arama 
bütçeleri belirli bir zamanda belirli işlerin tamamlanabilmesi için 
belirlenmekte ve büyük firmaların ülkemizdeki yetkilileri, bağlı 
oldukları uluslararası ölçekte çalışan firmaların değişik ülkelerde-
ki projeleri ile bir yarış içine girip, en çok bütçeyi ülkemize çek-
mek için yoğun bir çaba sarf etmektedirler.

Fakat Genelge sonrası ortaya çıkan durumu, Türkiye’ye yatırım 
yapmak isteyenlere nasıl izah edebiliriz?

Yurtdışı menşeili arama firmalarının ana geliri hisse senetleridir. 
Yerel maden arama firmaları ise bu sermayeyi kendi kazançların-
dan ayırmaktadırlar. Risk sermayesi harcayan bu firmalara des-
tek olunması gerekmektedir. Madenler aranmadan bulunamaz. 
Üretim yapan firmaların dışında yeni oyuncular sektörde yer ala-
maz ve sektör birkaç firmanın elinde kalırsa, şu anki dinamizmini 
yitirir. Sektör şu anda arama çalışmalarına devam eden firmalar 
tüm plan ve programlarını daha fazla arama, daha fazla sondaj  
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üzerine yapmışlardır. Ancak daha önce aldıkları izinlerin Genelge 
sonrası neden alamadıklarını dahi bilmemektedirler. Yatırıma ih-
tiyaç duyduğumuz bir dönemde, yatırımcıları önünü tıkayan bu 
durumun yaklaşık bir senedir sürüyor olmasını nasıl izah edebi-
liriz ki?  
 
Metal fiyatları geçtiğimiz yılki gibi çok yüksek değil. Bazı em-
tialarda düşüş gözleniyor. Özellikle değerli ve baz metallerde 
fiyatlar 2011 ortalarındaki fiyatlara gerilemiş durumda. Emtia 
fiyatları düştükçe, yeni açılacak madenlerin ve yürürlükte olan 
madenlerin kar oranları da düşüyor. 

Dünya çapında projeleri bulunan BHP Billiton, Rio Tinto, Vale 
gibi büyük oyuncular, 2012 yılı sonundan bu yana yatırımlarını 
kısma kararları aldıklarını açıklıyorlar. Kötü giden ekonomik yıl 
nedeniyle CEO’larını değiştiriyorlar ve tabiri caizse, madencili-
ğin ikinci baharı bitiyor ve frene basıyorlar. Dünyada madencilik 
sektörü bu yöne giderken ülkemiz yöneticilerimizin, arama ya-
pacak firmaları zora koşacak değil, ülkesine yatırımcı çekmeye 
çalışan diğer madencilik ülkeleri gibi arama firmalarına destek 
olacak bir yol çizmesi en doğru seçenek gibi gözüküyor.

Şu an yabancı sermayeli yatırımcılar için çok riskli bir durum 
söz konusu. Yatırımcı, güvencesi olmayan bir ülkede yatırım 
yapmak istemez. Unutmamak lazım uzun yıllardır madenciliğe 
kaynak ayıran bir kaç yerli firma yanında, Eldorado Gold, 

Teck (Cominco), Newmont gibi firmalar sayesinde ülke 
madenciliğimiz şu anki durumuna geldi. Bu gibi firmaları 
küstürmemek gerekir. Bununla birlikte yerli yatırımcılar da yine 
böyle bir dönemde, madencilik için risk sermayesi ayırmayı 
uygun görmeyeceklerdir. Aldığımız duyumlara göre maden 
sektörüne girmek isteyen birkaç büyük firma, arama için gerekli 
izinlerini alamayacaklarını düşündükleri için sektöre girme 
düşüncesinden vazgeçiyorlar. Aynanın hizmet yüzünde de 
durum farklı değil. Sondaj hizmeti veren ve sondaj ekipmanları 
satan firmalar, işlerinde ciddi düşüşler olduğunu söylüyorlar. 
Güzel bir ivme yakalamış, yurtdışında da önemli hizmetler veren 
sondaj firmalarımız Genelge öncesi tam da rüzgarı arkalarına 
almışken, şu an önlerini göremiyorlar. Hükümetimizden Meclis 
tatile girmeden önce en kısa zamanda, kendi özel kanunu 
ve kendine özel durumları bulunan madencilik sektörünün, 
Genelge kapsamından çıkartılmasını ve önümüzdeki dönemde 
de her adımın, bu özel durumlar göz önüne alınarak daha 
titiz ve öngörülü bir şekilde atılmasını bekliyoruz. Madencilik 
sektöründe arama ve arazi çalışmalarının en yoğun şekilde 
yapıldığı yaz dönemine bu belirsizlik içinde girilirse, birçok 
yatırımcı firmanın yatırımlarını, potansiyeli yüksek başka 
ülkelere kaydırma kararı alması kimseyi şaşırtmamalı.

Eğer bugünlerde bu belirsizlik çözülmez ise, madencilik sektörü 
çok ciddi bir güven bunalımına girecektir. 
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Türkiye’de Madenciliğin 
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Dr. M. Bahadır Şahin
Jeoloji Yüksek Mühendisi
MTA Genel Müdürlüğü
ametist@mta.gov.tr

Ülkemizde madencilik sektörüne ilişkin olarak bir de-
ğerlendirme yapıldığında ilk göze çarpan verilerin; 
gayrı safi milli hasıla (GSMH) ya da gayrı safi yurtiçi 
hasıla (GSYH) içinde madenciliğin payı, maden ihra-

catı rakamları, kesin olmayan rezerv rakamlarının ton başına fi-
yatlarla çarpımından elde edilen milyarlarca dolarlık milli servet 
rakamları gibi çeşitli veri türlerinden oluştuğu görülmektedir.

Madencilik sektörünün durumunun tam olarak ifade edilebilme-
si ve sektörel anlamda reel bir analiz yapılabilmesi için, kullanı-
lan verilerin gerçek olgulardan türetilmesi ve istatistiksel olarak 
anlam taşıması gerektiği kuşkusuzdur. Burada en önemli sorun, 
madencilik sektörünün bugünkü durumunun analitik olarak or-
taya konulmasındaki zorluktur. Rezerv bilgileri, üretim, tüketim 
ve ihracat gibi başlıca veri türlerinin kullanılmasıyla mevcut du-
rumun analizini yapmak da yeterli bir yaklaşım değildir.

Madencilik  sektörünün  Türkiye’de  geleceğine  ilişkin  olarak  
bir değerlendirme yaparken, öncelikle bugün hangi bilgi ve 
veri türlerine sahip olmamız gerektiği hususuna yoğunlaşmak 
gereklidir. Bu yazıda, yukarıda sözü edilen veri türlerine yer ve-
rilmeden, farklı bir bakış açısıyla “Türkiye’de Madenciliğin Gele-
ceği” ele alınmaktadır.

Öncelikle değinilmesi gereken, sektörün tüm paydaşlarının 
katılımıyla hazırlanması gereken bir  “Madencilik Sektörü 
Stratejik Planı”dır. Türkiye’de özellikle son yıllarda hemen tüm 

kamu kurum ve kuruluşları çalışmalarını stratejik planlama esa-
sına dayalı olarak yürütmektedir. Bu durum önemli bir gelişme 
olmakla birlikte, madencilik sektörünün doğrudan ya da dolaylı 
olarak ilgili olduğu Bakanlıklar ile diğer kurum ve kuruluşların 
planlamalarında, sadece kendi ana görev ve sorumlulukla-
rı kapsamında madenciliği konu edindikleri görülmektedir. 
Türkiye’nin birinci önceliği, yetkili ve sorumlu bir çatı kuruluşun 
koordinasyonunda “Madencilik Sektörü Stratejik Planı” nın 
hazırlanması ve uygulamaya konulmasıdır.

Bu kapsamda;
•	Madencilik sektörünün geleceğine yönelik politikaların 

hazırlanması,
•	Sürdürülebilir madencilik modelinin ortaya konulması,
•	Güç birliğinin sağlanması ve etkin olarak kullanılması,
•	Amaçların belirlenmesi ve amaçlarla araçların uyumlulu-

ğunun temini,
•	Yeni hedeflerin ortaya konulması ve yeniliklere açık olun-

ması,
•	Çevreyle uyumlu madencilik yöntemlerinin geliştirilmesi 

ve geleceğin planlanarak bugünden yönetilmesi,

“Madencilik Sektörü Stratejik Planı” nın temel ilkeleri olma-
lıdır.

Ülkemizde altyapı olanakları hazır olan, ancak halen uygula-
maya geçmemiş bulunan “Türkiye Madencilik Veri Tabanı”nın 
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en kısa sürede kurulması ve kullanıcıların hizmetine sunulması 
bir diğer zorunluluktur. “Madencilik Sektörü Stratejik Planı” 
çalışmaları sırasında da madencilik sektörünü ilgilendiren veri 
ve bilgileri içeren bir veri tabanının oluşturulması, planlama 
açısından büyük önem taşımaktadır. Bu veri tabanı “Uluslara-
rası Standartlara Uygun Maden Jeolojisi Veri Tabanı (MTA)” ve 
“Ulusal Madencilik Veri Tabanı (MİGEM)” olmak üzere, temel 
iki veri tabanı çatı oluşturacak şekilde tasarlanmalı, madenciliği 
ilgilendiren doğrudan ya da dolaylı diğer veri katmanlarına in-
teraktif bağlantılar sağlanmalıdır. Ortak bir internet uygulama-
sıyla tüm ilgili kullanıcılara coğrafik bilgi sistemi (CBS) tabanlı 
veriler, farklı katmanlar halinde sunulabilmelidir.

Özellikle maden arama ve araştırma faaliyetleri başta olmak üze-
re, tüm madencilik alanlarında “Uluslararası Standartlarda Uy-
gulama” kuralları belirlenmeli, 3213 Sayılı Maden Kanunu’nun 
5995 Sayılı Yasa ile Değişik Şekli kapsamında özellikle arama 
dönemlerine ilişkin olarak getirilen yenilikler geliştirilmeli ve 
yakından denetlenmelidir. Buradaki en önemli husus, uygula-
manın yanı sıra “Uluslararası Standartlarda Raporlama”dır. 
Arama ve araştırma faaliyetleri uluslararası standartlara uygun 
olarak raporlanmalı, raporlamalar ilgililerin bilgisine açık, ulaşı-
labilir ve şeffaf olmalıdır.

“Güvenilir Rezerv/Kaynak Bilgi Sistemi” geliştirilmeli, ulusla-
rarası standartlara uygun olarak tasarlanmalı ve “Türkiye Ma-
dencilik Veri Tabanı”nın bir parçası olmalıdır. Güvenilir rezerv 
bilgisi “Madencilik Sektörü Stratejik Planı” nın da temel unsur-
larının başında gelir. Sektörel anlamda bir planlama yapmanın 
ve hedefler ortaya koymanın ilk aşaması elde ne olduğunun 
bilinmesidir. Ayrıca, yatırım yönüyle konuya bakıldığında da 
neye yatırım yapılacağının iyi bilinmesi gereklidir. Sürdürüle-
bilir işletmeciliğin temelinde de güvenilir rezerv bilgisi büyük 
önem taşımaktadır. Ülkemizin madencilik stratejisi ya da ma-
dencilik politikalarının oluşturulması, küresel ve ulusal ölçekte 
değerlendirmelerin yapılabilmesi, tüm paydaşların, konunun 
uzmanları ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile sağ-
lanabilecektir. Bu çerçevedeki çalışmaların temelini oluşturan 
en önemli bilgi kaynaklarının başında “güvenilir rezerv bilgisi” 
gelmektedir. Güvenilir, doğru ve detaylı jeolojik bilgiye dayalı 
olarak ortaya konulabilen “Güvenilir Rezerv Bilgisi” de ancak 
“Rezerv Güvenilirliği Sistemi” ya da “Güvenilir Rezerv/Kay-
nak Bilgi Sistemi” olarak tanımlanan uluslararası standartlara 
uygun maden arama ve işletme faaliyetlerini düzenleyen bir 
sistemin kurulması ve uygulanmasıyla mümkün olabilecektir.
Madencilik sektörünün fiilen yaşadığı en önemli sorunlardan 

ve gerçeklerden birisi de mühendislik hizmetlerinden yeterin-
ce yararlanılmamasıdır. Bu durumun en somut göstergesi, ma-
dencilik sektöründe fiilen görev yapmakta olan yerbilimci mü-
hendis sayısının tam olarak bilinmemesi ya da buna ilişkin bir 
istatistiksel bilginin herhangi bir bilgi kaynağında bulunmayışı-
dır. Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan 2012 yılı 
verilerine göre, 31.12.2012 tarihi itibarıyla arama (12.945 adet) 
ve işletme (toplam 13.068 adet) ruhsatları toplamı 26.013 adet-
tir. Madencilik sektöründe görev yapan Jeoloji Mühendisi sayısı 
(JMO): 1210 [690 (özel sektör ) + 520 (kamu kurumları)], Maden 
Mühendisi sayısı (MMO): 6000 [mesleği ile ilgili iş yerlerinde ça-
lışanların toplamı] olarak belirtilmekte, Jeofizik Mühendisi sayı-
sı ise tam olarak bilinmemektedir. Bu veriler üzerinde bir doğ-
rulama yapılmaya çalışıldığında, maden jeologu olarak fiilen 
görev yapan yani daha çok arama faaliyetlerinde görev yapan 
Jeoloji Mühendisi sayısının 350 - 400 civarında olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu durumda, Jeoloji Mühendisi başına arama ruh-
sat toplamı basit bir hesaplama ile (12.945 adet arama ruhsatı 
/ 400 Jeoloji Mühendisi) yaklaşık 32 adettir. 2010 yılında yeni-
lenen 3213 Sayılı Maden Kanununun 5995 Sayılı Değişik Şekli 
kapsamında hüküm altına alınan arama faaliyetlerinin içeriği 
ve süreleri dikkate alındığında, sadece ruhsatı alınmış sahalar-
da bile son derece yetersiz sayıda Jeoloji Mühendisinin görev 
yaptığı açıkça görülebilmektedir. İşletme ruhsatı sayısı (toplam 
13.068 adet) işletmelerde görevli Maden Mühendisi sayısıyla 
karşılaştırıldığında, burada da ciddi bir yetersizliğin olduğu gö-
rülecektir.  Ancak, burada belirtilmesi gereken en önemli husus, 
konuya ilişkin olarak herhangi bir istatistiksel bilgi ve verinin 
bulunmayışıdır.

Türkiye’de madencilikle ilgili tüm kesimlerin, özellikle uygula-
yıcıların mühendislik hizmetlerinden azami ölçüde yararlan-
maları, bu hizmetleri uygulamaya geçirmeleri kaçınılmaz bir 
zorunluluktur. “Mühendislik hizmetlerinden elde edilecek gü-
venilir ve şeffaf bilgi birikimi”, bir taraftan yatırımcıların yatırım 
güvencesini sağlarken, diğer yandan da toplumun doğru bil-
gilenmesini sağlayacaktır. Kamunun mühendislik çözümlerine 
güvenmesi ve bu kapsamda hayata geçirilen projelerin yararı-
na inanması sağlanmalıdır.

Mühendislik hizmetleri ve uygulamalarında uluslararası 
akreditasyonun kişisel boyutu ayrı bir önem taşımaktadır. 
Uluslararası anlamda yetkin mühendislik (competent 
person, qualified person) kavramının uygulamaya geçirilmesi 
bir zorunluluk halini almıştır. Türkiye’de yurtdışı kuruluşlar 
tarafından belgelendirilen uluslararası akreditasyona sahip     
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mühendis sayısının sadece 3 (Jeoloji Mühendisi) olduğu 
yönünde bir bilgi mevcuttur. Türkiye’de de ivedi olarak, 
uluslararası örneklerde olduğu gibi özellikle TMMOB başta 
olmak üzere, madencilikle ilgili vakıf ve dernekler gibi sivil 
toplum örgütlerinin katılımıyla, bir “Madencilik Sektörü 
Akreditasyon Kuruluşu” nun hayata geçirilmesi gerekmektedir.
 

Arama ve işletmede belirli maden türlerini konu alan klasik ma-
denciliğin dışında, yeni hedeflerin ortaya konulması madencilik 
sektörünün önünü açacaktır. Ülkemiz için stratejik madenlerin 
belirlenmesi, ulusal ve uluslararası kritik hammaddeler ile 
ülke sanayi ve endüstrisine güvence sağlayacak, katma de-
ğer yaratacak hammaddelerin belirlenmesi bir gereklilik ha-
lini almıştır. Özellikle ileri teknoloji sanayinin gereksinim duy-
duğu nadir toprak elementleri, germanyum, galyum, platinoid 
grubu metaller (PGM), tantalyum, volfram, kobalt ve indiyum 
gibi hammaddelerin oluşumu için uygun jeolojik ortamların 
ülkemizde bulunduğu dikkate alındığında, bu türden maden 
kaynaklarının aranması ve araştırılması madencilik sektörümü-
ze önemli kazanımlar sağlayacaktır.

Türkiye’de madencilik sektörünü ilgilend iren konuların başında 
gelen ve “çevre” başlığı altında gündeme getirilen, ancak 
sınırları belli olmayan ve madencilik sektörüyle çoğunlukla 
bağdaştırılmayan bir olgu, bütün ihtişamı ile kamuoyunun 
dikkatine sunulmaktadır. Madencilik sektörü faaliyetlerini 
“Çevreye duyarlı madencilik” hassasiyetiyle tasarlamak, 
projelendirmek ve uygulamak durumundadır. Ancak, ülkemizde 

de çevre duyarlılığının etkisinin olabildiğince 
hissedilmesine paralel olarak, konuya  taraf  olan 
kesimlerin hemen hiçbirinin yeterince tatmin 
olmadığı görülmektedir. Ülkemizde doğanın 
hassasiyetinden çok, tarafların hassasiyetinin 
tartışıldığını ve madencilik faaliyetlerinin çevreye 
zararlı yatırımlar olduğu görüşünün talihsiz bir 
olgu halini aldığını burada bir kez daha belirtmek 
gerekir. Bu durumun çözüm yolu, öncelikle 
madencilik faaliyetinin çevreye duyarlı olarak 
projelendirilmesi, kamuoyuna mühendisliğin 
çözüm ürettiğinin anlatılması, madencilik 
projelerinin çevresel etkilerine ilişkin olarak şeffaf 
ve bilgilendirici olunmasından geçmektedir. 
Ancak daha da önemlisi, çevre ya da doğa 

korunarak güvenli madencilik yapılabileceğinin anlatılabilmesi, 
bunun da ötesinde fiilen gösterilmesi en uygun yol olacaktır. 
“Mühendislik, sorun yaratmak değil, çözüm bulmak sanatıdır”. 
Bilimin ve tekniğin gerekleri mühendislik hizmetleri ile tam ve 
doğru olarak yerine getirildiğinde, madencilik faaliyetlerinin 
de tartışmaya yer bırakmayacak düzeyde ve en yararlı şekilde 
sürdürülebilmesinin mümkün olduğu halka anlatılmalı, 
bilgilendirmede halkla ilişkiler, bilimsel ve teknik etkinlikler ön 
planda tutulmalıdır.

Yatırım ya da finansman ve yatırımcı, madencilik sektörünün 
dün olduğu gibi günümüzde ve geleceğinde de son derece 
önemli ve olmazsa olmazlarıdır. Yatırımcılar neye yatırım yapa-
caklarını bilmek ve geleceği görmek durumundadır. Maden-
cilik faaliyetlerine ilişkin yatırımları, arama öncesi dönemde 
başlayarak, arama döneminde devam eden ve işletme döne-
mi sonrasına kadar geçen süreyi kapsayan, gelir elde etmek 
amacıyla harcama yapmayı gerektiren yatırım projeleri olarak 
tanımlamak mümkündür. Buradaki başrol oyuncusu açık bir 
ifadeyle “para”dır. Madencilik sektöründe çekim kuvvetini gü-
venilir rezerv bilgisi, maden aramacılığına uygun jeolojik ortam 
ve özellikleri, jeolojik verinin yeterliliği ve güvenilirliği, mevzuat 
kolaylıkları, ulusal ve küresel ekonomik eğilimler gibi faktörler 
belirlemektedir. Metal Economics Group 2013 yılı raporunda 
yer alan verilere göre, 2012 yılında dünya çapında demir dışı 
metal maden aramacılığına harcanan para miktarı 21,5 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde ise maden arama proje-
lerine 150 - 250 milyon dolar tutarında bir kaynak ayrıldığı tah-
min edilmektedir. Bu konuda da ne kadar bir kaynak harcandığı-
na dair somut bir veri sağlamak mümkün değildir.

Türkiye’de madencilik sektörünün geleceğini belirleyecek olan 
ve yukarıda açıklanmaya çalışılan konularda gerekli uygulama-
lar hayata geçirildiğinde, sektörün ihtiyacı olan ekonomik kay-
nakların da hızla devreye girdiği görülecektir.

Yaşadığımız bu toprakların zenginliklerini ortaya çıkarmak, bu 
zenginlikleri insanımızın hizmetine sunmak tüm madencilerin 
gönül verdiği bir görevdir. Ancak, sanayisi olmayan toplumların 
bu zenginliklerinin değerinin olmadığını da akıldan çıkartma-
mak gerek. 
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Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ, Türkiye’nin Çinko ve Bakır Üreticisi
Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ (ÇBİ), çinko ve bakır üreten First Qu-
antum Mineral Grubunun bir parçasıdır. First Quantum ÇBİ dı-
şında, İspanya’nın Las Cruces, Finlandiya’nın Pyhasalmi ve Kevit-
sa, Zambiya’nın Kansanshi, Moritanya’nın Guelb Monghrein ve 
Avustralya’nın Ravensthorpe bölgesinde de işletmelere sahiptir.
ÇBİ, Rize ilinin Karadeniz kıyısındaki küçük kasabası Madenli’de 
bulunan çinko ve bakır yer altı maden işletmesidir. İşletmenin 
alanı sadece 17 hektar olup tarım ve yerleşim alanlarının yakı-
nındadır. Ocaktan çıkarılan cevher, tesise kadar olan kısa mesa-
fede kamyonlar ile taşınır. 

ÇBİ, 1994 yılından beri faaliyettedir. İşletmenin yaklaşık 475 ça-
lışanı bulunmakta ve şirket 84 yüklenici firma ile çalışmaktadır. 
Yılda yaklaşık 1,25 milyon ton cevher işlenmekte ve bakır kon-
santresi ile çinko konsantresi olmak üzere iki farklı konsantre 
üretilmektedir. Elde edilen ürünler yerel ve uluslararası alıcılara 
ve izabe tesislerine satılmaktadır.

Outotec hem bakır hem de çinko uygulamaları için flotasyon 
hücreleri sağladığından ÇBİ ile uzun bir geçmişi paylaşırlar. Flo-
tasyon hücrelerine ek olarak Outotec, ÇBİ’ ye tikinerler ve oto-
masyon sistemleri de kurmuştur.

Outotec FloatForce® Proses Zorluklarına Cevap Verir
Yıllar içinde ÇBİ’ de, konsantratör için prosesi daha da zorlaştıran 
ve zahmetli hale getiren tenör dalgalanmaları gittikçe artmıştır. 
Bakır ve çinko flotasyon devrelerinde metal verimlerinde de pe-
riyodik düşüşler gözlenmiştir.

ÇBİ Cevher Hazırlama Tesisi Teknik Başmühendisi A. Nihan Şahin 
“Tenördeki dalgalanmalar ve düşüşler bakır ve çinko flotasyon 
devrelerinde hedeflenen verim değerlerine ulaşılmasını zorlaş-
tırmıştır” demektedir.

Outotec Avrupa ve Kuzey Afrika Servis Satışları Başkanı Luis 
Rudolphy ‘Tenördeki artan dalgalanmaların yarattığı probleme 
çözüm olarak 2011 yılında ÇBİ’ye, çinko kaba flotasyon devrele-
rine FloatForce çözümümüzü test etmelerini önermiştik. Bunun 
için onlara iki adet Outotec FloatForce karıştırma ünitesi tedarik 
ettik.’ demiştir.

Outotec FloatForce’un, önceki modeller olan MultiMix ve Fre-
eFlow karıştırma ünitelerinden daha verimli olduğu ispatlanmış 
yeni nesil karıştırma ünitesidir. Flotforce, hava ve çamur boşluk-
larını ayırarak, yüksek hava dağıtım oranında, karıştırma birimi-
nin performansını arttırmak için tasarlanmıştır. 

Luis Rudolphy, FloatForce’un kanıtlanmış performansını, “Ge-
liştirilen tasarımın, enerji harcamasını düşürerek ve iri tanelerin 
kazanımını sağlayarak, aşınma riskini arttırmadan, flotasyon 
hücrelerinin verimliliğini arttırmaktadır” diyerek açıklamıştır.

OUTOTEC FloatForce® 
Metal Eldesini ve Verimliliği      
Arttırarak Tasarruf Sağlar 
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Outotec FloatForce’un Yararlarının Parasal Değere Çevrilmesi
ÇBİ, FloatForce’un flotasyon işlemine etkisini ve getireceği fay-
dayı görmek için, 1994 yılında kurulmuş ve en yüksek enerji 
tüketiminin olduğu iki adet OK38 çinko kaba flotasyon hücre-
sini geliştirmeye karar verdi. Böylece ÇBİ, çinko kaba flotasyon 
hücrelerinden ikisinde FloatForce kurulumunu gerçekleştirerek 
performans testlerini yaptı.  

Nihan Şahin “Test sırasında FloatForce ile pompalama perfor-
mansının gittikçe arttığını ve oluşan sorunu aşmak için karıştır-
ma ünitelerinin dönme hızının azaltılması gerektiğini böylece 
köpük seviyesinin düşeceğini kısa zamanda anladık” demektedir.

Outotec, kayış - kasnak tahrikinin devir hızının % 20 düşmesi-
ni sağlayacak şekilde değiştirilmesini önermiştir; bunun sonu-
cunda köpük seviyesinin istenen seviyeye gelmesi sağlanmıştır. 
Kısa zamanda, FloatForce’un yararları ve özellikleriyle ÇBİ’ ye 
gerçek bir parasal tasarruf sağladığı açıkça görülmüştür.

A. Nihan Şahin “Dönüş hızının ayarlanmasından sonra FloatFor-
ce gerçek değerini gözler önüne sermiş oldu. Örneğin, elektrik 
motorlarındaki güç tüketimi % 50 düşmüş, yıllık operasyon 
giderlerinden 50.000 dolar tasarruf edilmiştir. Ek olarak, çinko 
kaba flotasyon hücrelerinden alınan ortalama verim % 3 artmış-
tır” diyerek sözlerine devam etmiştir.  

Buna ek olarak, yıllık 48,000 ton konsantre üretimi yapan bir 
çinko üretim tesisi için % 3’lük verim artışının, taşıma, işleme ve 
rafine etme giderleri hariç yılda yak-
laşık 1.000.000 dolarlık bir gelir artışı 
sağladığı söylenebilir.

Outotec Flotasyon Makinaları Yedek 
Parça Üretim Müdürü Martin Brands-
trom, “FloatForce’un en son mekanik 
tasarımı CFD (Bilgisayar destekli akış-
kanlar dinamiği programı) modelle-
me kullanılarak, kapsamlı bir Ar-Ge la-
boratuar çalışmasıyla, tesis ölçeğinde 
en uygun son şekline ulaştırılmıştır” 
demiştir.

Martin Brandstrom, “Outotec, flotas-
yon teknolojisinde ve kritik yedek 
parçalarda yaptığı Ar-Ge çalışmalarına 
aktardığı sürekli kaynaklarla pazar lideridir. Kritik yedek parçala-
rın tasarımı, prosesi etkiler ve müşteriler için değer yaratır. ÇBİ 
uzun zamandan beri Outotec’ten OEM yedek parçalar satın al-
mıştır ve karıştırma mekanizmasındaki tasarım iyileştirmesinin 
yararlarını bilmektedir.” şeklinde konuşmuştur ve “Önceki dene-
yimlerine dayanarak FloatForce genellikle bir çift hücrede test 
edilir ve sonra konsantre tesisindeki tüm flotasyon hücrelerine 
uygulanır. Enerji tüketimindeki azalma ve verimde artma eski 
karıştırma ünitesinin FloatForce’a yükseltilmesinin genel bir 
sonucudur. Ayrıca artan metalürjik performansın ve kullanılan 
enerjinin azaltılmasının parasal değeri bir yıl içinde projenin 
masrafını karşılar.” diyerek konunun önemini vurgulamıştır.

Düşük gaz salınımı ve enerji tüketimi gibi sürdürülebilir fayda-
lar FloatForce ile bütünleşmiştir. Enerji tasarrufu her zaman CO2 

emisyonunda tasarruf olarak sonuçlanır. FloatForce flotasyon 
devresinin CO2 emisyonunu düşürmesi, sürdürülebilirliği ve ge-
liştirmeyi kendisine stratejik hedef olarak belirlemiş madencilik 
firmalarına en iyi şekilde yardımcı olur. 

ÇBİ’deki enerji tasarrufu yıllık 524 ton CO2 salınımına karşılık ge-
lir ve bu 187 aracın trafikten çıkarılmasına eşittir. 

Outotec Servis Satış Müdürü Osman Akay “Enerji tüketimindeki 
düşüşe, tasarrufa ve verimdeki artışa ek olarak, rotor devrinde-
ki düşüşten dolayı malzemelerin aşınmasındaki azalma, önemli 
yedek parçaların daha uzun ömürlü olmasını sağlayacağından 
müşterilerimizi ayrıca memnun edecektir” diye belirtmiştir. 

A. Nihan Şahin “FloatForce uygulanmış çinko kaba flotasyon 
devrelerinden elde edilen test sonuçları, stratejik amaçlarımız 
olan uzun vadeli sorumlu büyüme ve ortaklarımızın yatırımları-

nın daha yüksek şekilde geri dön-
mesini sağlayacak olması, bütün 
flotasyon hücrelerinin Float Force’ 
a yükseltilmesi düşüncemizin ana 
nedenidir” diye eklemiştir.

Outotec, en iyi flotasyon sonuç-
larına ulaşabilmek için ön mü-
hendislikten hassas metalürjik 
ayarlama süreçlerine kadar her 
aşamada müşterilerine tam des-
tek sağlar. Outotec, flotasyon hüc-
relerinin FloatForce’ a yükseltmesi 
konusunda dünya çapında birçok 
uygulama yapmıştır ve müşteri-
leri için en düşük riskte en doğru 
çözümü sunar. Bütün flotasyon 

devrelerinin tamamen FloatForce özellikli olması tüm Outotec 
flotasyon hücrelerinin FloatForce’a yükseltilebilmesinden dola-
yı mümkündür. Outotec, yedek parçalara ek olarak, FloatForce 
yükseltmesinin en iyi performansı sağlaması için test ve optimi-
zasyon hizmetlerini de sağlar.  

FloatForce’un maden üretim tesisleriniz için nasıl parasal de-
ğer üretebileceği konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz, 
www.outotec.com ya da www.fesa.com.tr adreslerine baş-
vurabilirsiniz. 
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Madenlerde havalandırma kuyularının ve malze-
me, cevher veya insan taşımak amacıyla kuru-
lacak sistemler için gerekli olan kuyuların açıl-
ması genellikle zorlu bir iştir. Geçmişte yatay ya 

da dikey olsun bu tür kuyular ya delme - patlatma yoluyla ya 
da insan gücüyle açılırken, delme işlemi el burguları ya da 
aslında bu iş için geliştirilmemiş makinaların kullanılmasıyla 
yapılmaktaydı. Bu şekilde yüzeye ulaşmakta, delici ekipma-
nın nakliyesinde, patlatılmış kayaların kuyudan alınmasında, 
kuyunun havalandırılmasında zorluklar yaşanıyordu. Yaşanan 
zorluklar, açılacak kuyu geniş ve derin olduğunda daha fazla 
artıyordu. Bu nedenlerle geçmişte kuyu açma çalışmaları son 
derece tehlikeli ve zaman alacak şekilde gerçekleştirilmekteydi.

Günümüzün gelişen ve yeni-
lenen madencilik dünyasında 
ise bu iş için geliştirilmiş ma-
kina ve ekipmanlar maden-
lerde boy göstermeye baş-
ladı. Raise Boring (Baş Yukarı 
Delme) Sistemi madenlerde 
kuyu açmanın en güncel, en 
güvenli ve en hızlı yolu.

Raise Boring 
Baş yukarı delme olarak da 
bilinen baş yukarı sondaj 

kavramı, iki veya daha fazla seviyenin arasında dikey ya da 
yatay olarak kuyu açılması, açılan kuyuda tarama yapılması ve 
kuyunun genişletilmesi işlemidir. Baş yukarı sondajda maki-

na yüzeye ya da birleştirilecek olan iki seviyeden üstte olanın 
tabanına kurulur. Daha sonra alttaki seviyeye kadar bir kıla-
vuz delik açılır. Kılavuz delik açıldıktan sonra, alttaki seviyede 
kılavuz deliği açan matkaptan çok daha büyük çapa sahip bir 
tarama ve genişletme başlığı sondaj dizisine takılır. Bu geniş 
başlık yardımıyla üst seviyedeki makinaya kadar tarama ve ge-
nişletme işlemi gerçekleştirilir. Tarama ve genişletme başlığının 
deldiği malzemeler ise alt seviyeye düşer ve uygun bir yöntem 
kullanılarak alt seviyedeki alandan çıkarılır. 

Gelişmiş ülkelerin çoğu tehlikeli ve emniyetsiz kuyu açma 
yöntemlerini terk ederek raise boring sistemini kullanmaya 
başlamışlardır. Özellikle çevreye olan etkilerinin ve kaya titre-
şimlerinin çok az olması, raise boring sisteminin tercih edilme-
sini sağlamaktadır. Bu sayede nükleer enerji santrallerine veya 
nükleer atık depolarına yakın yerler için de en uygun sistemdir. 
Benzer ve çevresel nedenlerle, kentsel alanlarda, örneğin şe-
hirlerin ortasında kuyu ihtiyacı konusu olduğunda, başyukarı 
yüzey kesmeli kuyu açma yöntemi başvurulacak en emniyetli 
ve verimli çözümdür.

Raise Boring Sisteminin Kullanım Yöntemleri
Pilot delme: Geleneksel şekilde pilot kuyunun delinmesi işle-
midir. Kırılan malzeme su ile yukarı alınır. 

Raise boring: Pilot delik aşağı seviyeye ulaştığında silindir 
bit, genişletici başlık ile değiştirilir. Genişletici başlık dönerek ve 
yukarı çekilerek delik büyütme işlemi sağlanır. Kırılan malzeme 
aşağı seviyeye dökülür ve LHD tipi bir yükleyici ile dışarı taşınır. 
Yukarı çekme işleminde delik çapı 6 metreye ve delme derinliği 

Sandvik Raise Boring ile 
Madenlerde Kuyu Açmak 
Artık Daha Kolay

     Raise boring 
dışında, kuyu 
duvarını 
örselemeden, 
hızlı ve güvenli 
şaft açma imkanı 
bulunmamaktadır.
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Kapak Konusu
www.madencilik-turkiye.com
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1000 metreye kadar çıkabilir. Bu sistem en çok havalandırma 
kuyularının, cevher geçişi ve personel taşıması amacıyla açılan 
kuyuların yapımında kullanılır.

Kör delme: Baş yukarı delme gerekirken üst seviyeye ulaşım 
sağlanamaması durumunda alt seviyeden, pilot kuyu delinme-
den kör bir delme işlemi gerçekleştirilir. Kör delme işlemi, özel 
bir başlık gerektirmektedir. Bu sistem ile pilot delik ile genişlet-
me aynı anda yapılır. Başlık yukarı doğru döndürülerek ittirilir 
ve kırılan malzeme aşağı düşer. Bu delme işleminin çap genişli-
ği 0,6 metreden 1,8 metreye kadar değişiklik gösterebilir. 

Yatay delme: Bu delme sistemi özellikle delme - patlatmanın 
yasak olduğu ve TBM’lerin büyük ve hantal kaldığı kentsel inşa-
at projelerinde etkili bir şekilde uygulanabilir. Öncelikle yatay 
bir pilot delme işlemi yapılır. Pilot kuyu hedefe ulaştığında, di-
ğer delme işlemlerinde de olduğu gibi pilot başlık, genişletici 
başlık ile değiştirilir. Delme işlemi yatay olarak yapıldığından bu 
sistemde, kırılan malzemeyi dışarı atabilmek için özel bir geniş-
letici başlık kullanılır. Yatay delme işleminde tipik çap aralığı 0,6 
metre ile 4,5 metre arasındadır. Bu tip delme işlemi genel olarak 
kablo geçiş kanallarının, kaçış tünellerinin ve kanalizasyonların 
yapımlarında, çevreye zarar vermeden başarılı bir şekilde uy-
gulanabilir. Bu tip delme işleminde kaya duraylılığının yüksek 
olması gereklidir.

Sandvik Raise Boring Makinası
Sandvik Raise Boring Makinası (RBM) ile baş yukarı kuyu açma 
yöntemi oldukça hızlı ve emniyetlidir. Makina dikey, yatay ve 
eğimli kuyuların inşası için geliştirilmiştir. Madencilik ve inşaat 

projelerinde 0,6 ila 6,0 m çapında ve 1.000 metreye kadar 
uzunluktaki deliklerin açılmasında kullanılır. Madencilikte 
ağırlıklı olarak malzeme ve insan nakliyesi kuyularının ve 
özellikle havalandırma kuyularının açılması gibi işlerde 
kullanılmaktadır. 
Hem madencilik hem de inşaat alanında ihtiyaç duyulan kuyu-
ların açılmasında dünyanın dört bir yanında Sandvik RBM kulla-
nımı yaygınlaşmıştır. 

Sandvik RBM ile İlgili Bazı Detaylar
Sandvik RBM’nin tüm temel bileşenleri birbirine cıvata yardı-
mı ile birleştirildiğinden kurulumu, montajı ve bakımı hızlı ve 
basittir. Rotasyon ünitesine bağlı olan millerin de civatalar ile 
tutturulmuş olması, kılavuz deliğinin genişliğinin kolaylıkla 
ayarlanabilmesini sağlamaktadır. 
 
Sistemde kullanılan Sandvik ürünleri standart bileşenlerden 
oluşur. Bu özellik, sisteme yüksek esneklik sağlar ve bileşenle-
rin kolay bulunabilme avantajını beraberinde getirir. Sandvik’in 
yukarı delme başlığı, kesicilerin değiştirilmesi ile birlikte değişik 
kayaç çeşitlerine göre ayarlanabilme imkanına da sahiptir.

RBM’nin delme sisteminde kullanılan Sandvik’in eşsiz tasarıma 
sahip karbid butonları uzun ömürlüdür ve mümkün olan en 
yüksek delme hızını sağlar.

Büyük çaplı Sandvik oyma başlıklarının özellikleri, boyut veya 
ağırlık kısıtlamalarının olduğu projeler için uygundur. Genişlet-
me başlıkları için ihtiyaca göre çeşitli genişliklerde seçenekler 
mevcuttur. 
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Sandvik RBM Sisteminin Temel Faydaları
Güvenlik: Çalışılacak alan önceden hazırlanabilir. Kırılan malze-
menin döküldüğü alanda kimsenin bulunması gerekmez. Çalış-
ma alanındaki çevresel etkiler yok denecek kadar azdır. Patlama 
tozu, egzoz gazı, yağ buharı yoktur. Gürültüsü, patlatma yöntemi 
ile kıyaslandığında çok düşük seviyelerde kalır.

Hız: Mümkün olan en hızlı ve etkili yöntemdir. Geleneksel yön-
temlere göre 3 kata kadar daha hızlıdır. Ayda 100 metre iler-
lemek mümkündür. Modern raise boring modellerinin sadece 
tek bir operatör tarafından kullanılması mümkündür.

Kalite: Açılan kuyunun 
kesiti yuvarlak, duvar-
ları ise pürüzsüzdür. Bu 
şekilde mümkün olan 
en iyi havalandırma ku-
yuları açılabilmektedir. 
Cevher ve yük asansör-
leri, tüp ve merdivenler 
geçişleri için en ideal ku-
yuların açılması sağlanır.

Delinecek Kayacın 
Durumu: 
Sert kayaçlarda gelenek-
sel yöntemler ile kuyu 
açılması çok zordur. 
Sandvik RBM, en kötü 

kayaç durumlarında bile başarılı olur. Delme esnasında kırıklara 
neden olmaz. Herhangi bir darbe ya da patlatma olmadığından 
titreşim yaratmaz. 

Çalışması: Fiziksel olarak zorlu bir iş değildir. Sistemin taşın-
ması, kurulması ve çalıştırılması oldukça kolaydır. 
Sandvik RBM Modelleri

A. Kuyu Çapı 1,5 - 1,8 Metre Olan Makinalar
Rhino 400 serisi, bu grup makinalardandır. Bu makinalar bo-
yutları küçük ve tasarımları alçak olacak şekilde tasarlanmışlar-
dır. Taşınmaları kolaydır ve çalışma alanında büyük hazırlıklar 
gerektirmezler. 1,5 ila 1,8 metre (60” to 72”) aralıklarda kuyular 

açabilmektedir. Yeni ge-
liştirilmiş modellerde 
hassas parçalar makina 
gövdesinin içine yerleşti-
rildiğinden iyi korunurlar. 
Bu makinalar rotasyon 
için tipik olarak hidrolik 
motorlarla donatılmıştır. 
Rhino 400 serisi makina-
lar, cıvatalarla düzleştiri-
lebilen bir taban plakası 
üzerine monte edilebilir. 
Kurulum için beton te-
mele gerek duyulmaz. 
Paletli ya da raylı sistem 
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üzerinde taşınabilir, bir kızakla çekilebilir, LHD yükleyici ile taşı-
nabilir.

En küçük 400 H’den en güçlü 418 H’ye kadar opsiyonları bulu-
nur. 0’dan 90 dereceye kadar her yönde başyukarı kuyu açma 
kapasitesine sahip Rhino’ların yanı sıra bulunduğu pozisyon-
dan çift yönlü kuyular açabilen “X” serisi makinalar da mev-
cuttur.

B. Kuyu Çapı 2,4 - 3,5 Metre Olan Makinalar 
Dünyadaki başyukarı kuyu açma makinalarının büyük bir ço-
ğunluğu bu aralıktadır. En popüler seridir. Rhino 1000 serisi bu 
grup makinalardandır. Uygulamaların gereklerine bağlı olarak 
daha güçlü Rhino 1086 ve Rhino 1298 modelleri de geliştiril-
miştir. Bu seride tahrik sistemi tipik olarak DC’dir yani makinalar 
rotasyon gücü için DC motorlar kullanmaktadır. Diğer taraftan 
hidrolik tahrikli 1000 serisi makinalar da mevcuttur. DC motor, 
kumandalara ve otomatik fonksiyonlara en iyi ve en hassas tep-
kiyi verir. Bunların hepsi 2,4 ila 3,5 metre (96” ila 140”) kuyular 
açılırken son derece önemlidir.

Rhino başyukarı kuyu açma makinaları ayrıca başyukarı kuyu 
alanındaki en sağlam şasi yapısına sahiptir. Bu sayede bu ma-
kinalar, elverişli formasyonlarda 3 metrenin (120”) üzerindeki 
çaplara sahip kuyuları yüksek performansla açabilirler.

C. Kuyu Çapı 3 Metrenin Üzerinde Olan Makinalar
Bu makinalar geniş başyukarı kuyular açmak için tasarlanmış-
tır. Günümüzde bu makinaların en tipik çapları 3,1 metre (10 
ft) ve 3,6 metredir (12 ft). Bu kapasitedeki eski nesil makinala-
rın boyutları çok büyüktür ve yer altı operasyonları için uygun 
değildirler. Sandvik Rhino 2000 serisi tasarımlar hem güçlü 
hem de kompakttır. Bu sayede hem yer üstü hem de yer altın-
da başarıyla kullanılabilmektedirler. 

Sargın İnşaat Türkiye’nin ilk Raise Boring Maki-
nasını Kullanıyor

2012 yılı başında Türkiye’deki ilk baş yukarı kuyu açma ma-
kinası olan Sandvik 1088 DC, Sargın İnşaat şirketine satıl-
mıştır. Sargın İnşaat bu makinayı, Eczacıbaşı Esan’ın Balya/
Balıkesir Kurşun - Çinko madeninde havalandırma kuyusu 
açma işinde kullanmaktadır. 

Madencilik Türkiye dergisi olarak Eczacıbaşı - Balya Kur-
şun - Çinko Madeni’ne gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasın-
da, Sargın İnşaat’ın Sandvik 1088 DC raise boring makina-
sını yerinde görüntüleyerek, şirketin İş Geliştirme ve Teklif 
Şefi Maden Mühendisi Tayfun Erdoğan’dan sizler için bilgi-
ler aldık. 
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Bu makinalarda, hidrolik veya DC tahrik sisteminin uygulama-
ya göre avantajları son derece önemlidir. DC motorlar, kuman-
dalara ve otomatik fonksiyonlara en iyi ve en hassas tepkiyi 
vermektedirler.

Madencilik Türkiye: Sargın İnşaat Raise Boring 
makinasına neden ihtiyaç duydu?

Tayfun Erdoğan: 1977`den beri inşaat ve madencilik sek-
töründe yer alan, güçlü makina-ekipman desteği ve kaliteli 
işgücü ile yurt içinde ve yurt dışında önemli iş deneyimlerine 
sahip olan Sargın İnşaat olarak, sektörün ihtiyacı olduğunu dü-
şündüğümüz ve ülke ekonomisine büyük katkılar sunacağını 
ümit ettiğimiz için ilk raise boring makinasını bünyemize kat-
mak istedik.

Esasen, uzun süredir almayı düşündüğümüz bir makina oldu-
ğunu belirtmek isterim. Ancak ilk yatırımının biraz yüksek ol-
ması nedeniyle, uygun bir proje olması durumunda bu düşün-
cemizi uygulamaya geçirmeyi planlıyorduk.

2007 yılı içinde Eczacıbaşı Esan’ın, Balya`da bulunan kurşun - 
çinko madenini yer altı madenciliği yaparak işletmeye alma ka-
rarını vermesini takiben şirket, Sargın İnşaat AŞ ile ana rampa 
galerilerinin yapılması için anlaşmıştır. O tarihten 2012 yılına 
kadar mevcut giriş kotundan yaklaşık 600 m derinliğe kadar % 
14,5 eğimle ana rampa, hazırlık ve üretim galerileriyle birlikte 
toplamda 8.760 m uzunlukta galeriyi Esan için açtık.

Yüzeyden derinlere inilen her metrede sıcaklıkların artması 
nedeniyle çalışma koşulları daha da zorlaşırken, gerekli iyileş-
tirmeler yapılmazsa iş verimliliğinin azalması beklenen bir du-
rumdur. Galeri boyunca aynı konforda çalışma ortamı temin et-

mekle hem iş ve işçi sağlığını gözetmiş hem de iş verimliliğinde 
devamlılık sağlamış olursunuz.

Bu bağlamda, Balya madeninin havalandırma planlaması için 
bir kuyu yapılması söz konusu olduğunda, uzun süredir mevcut 
makina-ekipman parkımızda olmasını hedeflediğimiz bir maki-
na olan RBM ile bu işi yapabileceğimizi düşündük. 

Dünyada özellikle yer altı madencilik sektörünün geliştiği ülke-
lerde, havalandırma ve cevher nakil yolu açılması amacıyla gü-
venli, hızlı ve çok yönlü çalışma kabiliyeti olması ve çevresi örse-
lenmemiş kazı yapabilmesi nedeniyle yaygın olarak kullanılan 
bu makinayı, çözüm ortağımız olarak gördüğümüz Sandvik`ten 
alarak, madencilik sektöründe son yıllarda önemli gelişmeler 
gösteren ülkemizde şaft kazısını ezber bozan bir metotla ya-
pabileceğimizi düşünüp, bu makinaya sahip olma ve kullanma 
konusunda ilk olmanın gururunu da yaşamak istedik. 

MT: Sargın İnşaat, neden Sandvik’in RBM’sini seç-
ti?

TE: Dünyada Avrupa, Amerika ve Avustralya`da önemli RBM 
üreticilerinin olduğunu ancak bunların sayılarının çok fazla 
olmadığını biliyorduk. Öncelikle RBM konusunda uzmanlaşmış 
uygulamaları ile kendini ispat etmiş, güvenilir ve ciddi teknik 
donanımı olan üreticilerle temasa geçtik. Genel çalışma 
prensiplerini bildiğimiz bir makina olmasına karşın karar verme 
sürecinde, uzun süren bir sorgulama dönemi geçirdik. Bu süreçte 
temas kurduğumuz üreticilerden kısa sürede geri dönüşler 
yapıldı. İlk temaslarımız sonrasında önemsediğimiz üreticilerin 
fabrikalarını ve ürettikleri makinaların çalıştığı şantiyeleri ziyaret 
ettik. Bizim haftalar boyunca süren sorularımıza en kısa sürede 
ve bıkmak bilmeden, tatmin edici şekilde yanıt veren firma, daha 
önce hiçbir makina alımı yapmadığımız Sandvik oldu. 
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Madencilik sektöründe Sandvik markasının güvenilirliği ve yeni 
nesil RBM’sinin üstün teknik donanımı ile dünya çapındaki ba-
şarılı uygulamaları, bu seçimimizde etkili oldu. Daha uzak kıta-
lardan da alım yapılması mümkün olmasına karşın müşteri ile 
olan yakın ve etkili iletişimleri, yedek parça ve servis ihtiyacı söz 
konusu olduğunda, ülkemize göreceli olarak yakın olması ve 
satış sonrası hizmetlerinin bizi mutlu edeceği yönündeki bek-
lentimiz Sandvik’i seçmemizde önemli bir etken olmuştur.

MT: Makinanın siparişi, madene ulaşımı, kurulu-
mu ve çalışmaya başlaması süreçlerini merak edi-
yoruz. Bunlardan bahsedebilir misiniz?

TE: Makina siparişi verildiğinde henüz yetişmesi gereken, an-
laşması yapılmış olan bir proje bulunmuyordu. Ama yine de, 
makinanın en kısa sürede tamamlanarak teslim edilmesi tale-
bimiz Sandvik tarafından olumlu karşılandı. Makinanın üretim 
testleri tamamlandıktan sonra teslim öncesinde, kurucu genel 
müdürümüz Muharrem Sargın Bey’in de katılımıyla, RBM kul-
lanacak operatör, elektrik ve mekanik formenlerimizle birlikte 
Sandvik`in Finlandiya - Tampere`de bulunan fabrikasında 1 haf-
ta boyunca, makinanın temel çalışma prensipleri ve yaşanması 
muhtemel durumlarda yapılması gerekenleri içeren teorik eği-
tim aldık. 

Ardından, makinanın tüm parçalarının birleştirilmesi ile kurulu-
mu kısa sürede tamamlandı. Havalandırma bacasının açılacağı 
galerinin hazırlanmasını takiben makinanın yerine montajı için 
özel uzaktan kumandalı paletli taşıyıcısı (crawler) ile galeriye nak-
li yapıldı. Montaj yerine ulaşması ve elektrik ile hidrolik güç üni-
telerinin, temiz ve kirli su hatlarının bağlantıları tamamlandıktan 
sonra rodlar da çalışma alanına getirilerek ilk delgi için çalışmaya 
başlandı. Her aşama bizler tarafından ilk kez yapıldığı için bir nevi 
pratik kurulum ve mobilizasyon eğitimi de almış olduk. 

RBM`in ilk çalışmaya başlaması ve kuyunun tamamlanması 
bizim için heyecan verici oldu. İşin önemli tüm aşamalarında 
yanımızda olan Sandvik personeli, kendimizi güvende hisset-
memizi sağlarken önemli bir tecrübe edinmemize de imkan 
verdi. 

MT: Sistemin Sargın’a sağladığı avantajlar neler 
oldu? Bu makina olmasaydı aynı iş ne kadar süre-
de yapılabilirdi? İşin maliyeti açısından da avantaj 
sağladığını düşünüyoruz?
 
TE: Şaft açmanın tek yolu elbette RBM değildir. RBM ile kuyu 
açılması ya yüzeyden kuyunun sonlanacağı galeriye doğru ya 
da galerinin katları arasında mümkündür. RBM kör kuyu açama-
maktadır. Klasik konvansiyonel yöntemlerle, delme patlatma 
yaparak da şaft açılabilir. Ancak hiçbir yöntemle kazı yapılacak 
alanın çevresini örselemeden, RBM kadar hızlı, risk alanına hiç-
bir personel girmediği için güvenli şaft açılmasına imkan bu-
lunmamaktadır. 

Biraz önce izah etmeye çalıştığım gibi bizim için öğrenme süre-
ci olmasına karşın 4 kişilik bir ekiple 1 vardiya çalışarak, 200 m 
uzunluğundaki 2,44 m çapındaki kuyunun 41 iş gününde yapı-
labilir olduğunu kendimiz test etmiş olduk. Klasik yöntemlerle 
aynı işi yapmaya çalışsaydık, çok sayıda personel ve ekipman 
kullanarak, her an olası bir iş kazası yaşama endişesiyle birlikte, 
aylar sürecek bir çalışma yapmamız gerekecekti. RBM ile şaft 
açılırken insan hayatını riske edecek bir aşamanın olmaması, 
tek başına yeterli bir kriterdir. Kaldı ki sadece baskı ve rotasyon 
hareketi ile kazı yapan RBM, şaftın kazı yüzeyini örselemezken 
diğer yöntemlerle bunu sağlama imkanı da bulunmamaktadır. 
Hızlı, güvenilir ve en iyi görünüme sahip şaft kazısı yapılmak is-
teniyorsa, RBM tercihi kaçınılmazdır. 
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Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Balıkesir ilinin engebeli bir bölümünde bulunan Bal-
ya, dik yamaçlı ve derin vadilerle ayrılmış coğrafi 
yapısıyla küçük bir ilçe. Balya kurşun - çinko maden 
yatağı, Marmara Bölgesi içinde, Balıkesir - Çanakka-

le, Balıkesir - Gönen devlet karayolları kavşağında, Balıkesir il 
merkezinin 49 km kuzeybatısındaki Balya ilçesi sınırları içinde 

yer almakta.

1960’lardan önceki dönemde 
dünyanın en büyük kurşun - 
çinko maden yataklarından 
birine sahip olan 1920’lerdeki 
30.000 nüfusuyla Balya, ülke-
mizde elektriğin 1901 yılında 
İmparatorluk Sarayından son-
ra ilk kez kullanıldığı yer olarak 
dikkat çekmiş ve Cumhuriyet 
tarihi madenciliğinin başlan-
gıç noktası olarak değerlen-

dirilmeyi hak etmiştir. Ancak gezimiz sırasında Balya ilçe merke-
zinin bugünkü nüfusunun sadece 2.200 kişi civarında olduğunu 
öğreniyoruz. Tesisi bizlere gezdiren Esan Metalik Madenler - İş-
letmeler Direktörü Ali Türkistanlı’nın söylediğine göre bölgede 
düzenli olarak çalışacak eleman bulmakta zorlanılıyor. Köylerden 
şehir merkezlerine yapılan göç neticesinde, Esan’ın Balya Tesisi 
gibi dünya standartlarında çalışan bir tesiste eleman bulmakta 
zorlanması devletin madencilik sektörüne yaklaşımında ve konu-
yu teşvikinde bazı eksiklikler olduğunu düşündürüyor. 

Eczacıbaşı Esan’ın 2009 yılında işletmeye aldığı Balya kur-
şun - çinko madeni, 12 Şubat 2002 tarihinde yapılan ihale ile 
alınmış, sahanın AR.81042 sayılı arama ruhsatı 29 Mart 2002 
tarihinde yürürlüğe girmiş. Sahada, arama ruhsat dönemin-
de gerçekleştirilen faaliyetler sonunda rezerv ve tenör tespi-
ti yapılmış, tespit edilen rezervin şirket tarafından ekonomik 
olarak işletilebileceği sonucuna varılmış. Esan’ın Balya’da 2007 
yılında başlattığı yatırım süreci sonucunda ise tesis 2009 yılın-
da işletmeye alınmış.

      Esan’ın 
uluslararası 
standartlara 
uygun 
çalışmaları, Türk 
madenciliğine 
güzel bir örnek 
teşkil ediyor

24 - 26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. Avrasya Mena Madenci-
lik Zirvesi kapsamında etkinliğin son gününde Eczacıbaşı Esan’a ait olan 
ve Balıkesir - Balya’da yer alan kurşun - çinko madenine bir gezi düzen-
lendi. Madencilikle ilgilenen her kişinin bir şekilde ismini duyduğu, tarihi 
çok eskilere dayanan bu madenin ziyaret edilecek olması, birçok maden 
meraklısı açısından da kaçırılmayacak fırsattı. Madencilik Türkiye der-
gisi ekibi de bu madeni sizlere daha yakından tanıtmak üzere oradaydı.

Madencilik Türkiye Dergisi
bilgi@madencilik-turkiye.com

Eczacıbaşı Esan,
Balya Kurşun - Çinko Madeni
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Balya’ya Doğru
Balya Kurşun - Çinko Madeni gezisi için 26 Nisan sabahının erken 
saatlerinde, İstanbul - Yenikapı İskelesi’nden, Madencilik Türkiye 
ekibinden iki kişinin de içinde bulunduğu yaklaşık 25 kişiden 
oluşan bir grupla Bandırma’ya doğru yol almaya başlıyoruz. 
2,5 saat süren feribot yolculuğu sonunda Bandırma İskelesi’ne 
varıyor ve İskele önünde bizi bekleyen aracımıza binip, Gönen 
üstünden Balya’ya doğru yol alıyoruz. Yol boyunca çevrede göze 
çarpan doğal güzelliklerden büyülenmemek elde değil. Özellikle 
Gönen’den sonra yükselen dağlarla birlikte yeşile doyuyoruz 
diyebiliriz. Araç trafiğinin yoğun olmadığı, maden çeşitliliği ve 
yoğunluğu açısından oldukça zengin olan bu bölgede, doğal 
güzelliklerin yanında, her an bir maden işletmesinin tabelasını 
görmeniz işten bile değil. Yörede madenlerle doğa barışık bir 
görüntü sergiliyor.

İstanbul’dan toplam 4,5 saat süren bir yolculuğun ardından 
Balya’ya ulaşıyoruz. Balya ilçe olmasına rağmen küçük bir kasaba 
havasında. Balya merkezi ile maden birbirine çok yakın, neredey-
se iç içe. İşletmeye yaklaştıkça yol üstünde eski taş binaları gö-
rüyoruz. Geçmişte kullanılmış işletme binalarının bir kısmı halen 
kullanılmakta, bir kısmı da tarih karşısında yorgunluğunu ilan 
etmişçesine ayakta kalma çabası içinde. Sessiz, sakin ve yemyeşil 
bir ortam içinde madenin ana kapısından içeriye giriş yapıyoruz. 

Heyeti, işletme binaları önünde Eczacıbaşı Esan Metalik Maden-
ler İşletmeler Direktörü Ali Türkistanlı ve ekibi karşılıyor. Kısa bir 
tanışma faslından sonra Türkistanlı tarafından ziyaretçilere ma-
den ile ilgili genel bir tanıtım yapılıyor. Tanıtım yapılan yer işlet-
menin toplantı odası. Toplantı odasının bulunduğu ve Balya ma-
deninin Fransızlar tarafından çalıştırıldığı dönemden kalan tarihi 
bina, yaptırılan tadilat sonrasında hizmet vermeye devam ediyor. 
Binanın duvarlarında birçok siyah beyaz fotoğraf göze çarpıyor. 
Bu fotoğrafları yakından incelediğinizde, madenin 100 yılı aşan 
tarihine tanıklık ediyorsunuz. Türkistanlı tarafından gerçekleştiri-
len tanıtımda ise işletmenin geçmişi, şu anki yapısı, jeolojisi ve 
çalışma şekli hakkında birçok bilgi ziyaretçilerle paylaşılırken, ko-
nuşmalar ziyaretçiler tarafından da ilgiyle dinleniyor.

Türkistanlı, Eczacıbaşı Esan’ı tanıtarak başladığı konuşmasına, 
madenin tarihi hakkında bilgiler vererek devam ederken, duvar-
da bulunan tarihi resimlerle de konuşmasını destekliyor. Özellik-
le duvarda asılı bulunan ‘’Balya Karaaydın Maden Şirketi’’ne ait 

tarihi hisse senedi, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor ve 
Türkistanlı’da konuşmasında bu tarihi hisse senedi hakkında bil-
giler paylaşıyor.

Türkistanlı, 2009 yılında işletmeye alınan tesisin üretim miktarla-
rını da ziyaretçilerle paylaşırken, 2009 yılı son çeyreğinde 3.200 
ton konsantre üreten tesisin 2012 yılında 100.000 ton konsantre 
üretimini gerçekleştirdiklerini belirtiyor. 

Anlatılanlara göre sahanın cevher yatağı jeolojisinin oldukça 
karışık olduğu söylenebilir. Balya Kurşun - Çinko Madeni’nin cev-
herleşmesi 3 ayrı fazda gerçekleşmiş. Sahada damar tipi, saçılmış 
tip ve dokanak tipi cevher oluşumu mevcut. Bu 3 tip cevherleş-
me sayesinde cevher yatağı uniform bir şekilde derine gidiyor ve 
bu da Esan’ın sahada gerçekleştirdiği üretimdeki başarısına bü-
yük oranda yardım ediyor.

Bir ziyaretçinin, cevher yatağına nasıl girildiğine ilişkin sorusuna 
karşılık Ali Türkistanlı, cevhere bir rampa ile girdiklerini, bir spiral 
ile aşağı indiklerini, inerken de kat araları 15 metre olan sağlı sol-
lu galerilerle üretimi gerçekleştirdiklerini aktardı. Türkistanlı’nın 
aktardıklarına göre toplamda 790 metreye inildiğini ve planla-
nan havalandırma kuyusu için de çalışmaların devam edildiğini 
öğrendik. 

Tesise Tepeden Bir Bakış
İşletme gezimiz, yapılan tanıtım ve yenilen öğle yemeğinin ar-
dından başlıyor. Ziyaretçilerin giymesi ve kullanması gereken 
tüm ekipman eksiksiz bir şekilde soyunma odasında bizleri 
bekliyordu. Üzerine ekipmanlarını geçiren ve baretini takan zi-
yaretçilerin, özel personel taşıyıcı araçlarda yerlerini alması  
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ve son olarak işletme yetkililerinin de araçlara binmesiyle ma-
den turumuz başlıyor.

İşletme gezimizin ilk durağı, tüm madeni tepeden gören hakim 
bir tepe oldu ve burada işletmenin çalışma yapısı ve işletme bi-
naları hakkında bilgiler verildi. İşletmeyi gözlediğimiz tepenin 
hemen sağ tarafında ufak bir beton santrali göze çarpıyordu. 

Flotasyon Tesisi
Yetkililer tarafından işletmede yer altı madenciliği metodu ile 
cevher kazanımı yapıldığı belirtilirken, yıllık 100 bin ton cevher 
üretim kapasitesine sahip tesislerde, flotasyon yöntemiyle kon-
santre cevher üretimi yapılıyor. Yer altından çıkarılan cevher önce 
kırma ve öğütme işlemlerinden geçiriliyor, sonrasında sırasıyla 
kurşun konsantresi ve çinko konsantresi elde ediliyor. Flotasyon 
tesisi gezisi sırasında en çok dikkatimizi çeken durumlardan biri 
de cevher hazırlama tesisinin büyüklüğü ve temizliği oldu. Gözü-
nüzün alabildiğine uzanan flotasyon tanklarının arasında yürür-
ken, iş güvenliğine ne kadar önem verildiğini de görüyorsunuz.
 
Yer Altında Cevher Üretimi
Flotasyon tesisini gördükten sonra personel taşıyıcı araçlarla yer 
altına giriyoruz. Tam yirmi dakika boyunca spiral biçimde açılmış 

5 x 5 m galeride aşağı doğru inerken, bir yandan da bilgi almaya 
devam ediyoruz. 

Toplamda 5200 metreye ulaşmış ana galerideki ilk durağımız 
üretim panosu oluyor. Bulunduğumuz yerde derinlik 790 metre. 
Panoya ulaşmak için 200 - 250 metrelik mesafeyi yürüyerek ilerli-
yoruz. Bu yürüyüş esnasında büyük su birikintilerinin içinden ge-
çiyoruz. Aldığımız bilgiye göre madendeki su miktarı da oldukça 
fazla. Tesislerde kullanılan suyun tamamı yer altından yüzeye 
pompalanan bu sulardan elde ediliyor. 

Üretim panosuna ulaştığımızda cevher damarının parıltısı dik-
kat çekiyor. Baretlerimizdeki ışıkları kullanarak parlayan kayaları 
çok daha iyi görebiliyoruz. Önünde fotoğraf çektirdiğimiz da-
marın 30 metre kalınlığında olduğunu öğreniyoruz. 

Yer altındaki ikinci durağımız, ocak içinde devam eden havalan-
dırma kuyusu açma çalışmaları oluyor. Özel bir teknik ile açılan 
kuyunun üzerinin çelik bir ızgara ile kapatıldığını görüyoruz. 

Kuyu açma çalışmaları görüldükten ve toplu fotoğraf çekimin-
den sonra geri dönüş yoluna geçmek üzere bizi madene geti-
ren aracımızda yerlerimizi alıyor, Ali Türkistanlı ile birkaç saat  
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sonra Bandırma’da Eczacıbaşı Esan tarafından ziyaretçilere veri-
lecek yemekte buluşmak üzere işletmeden ayrılıyoruz.

Gezinin Ardından
Ülkemizin önemli işletmelerinden biri olan Eczacıbaşı Esan Balya 
Kurşun - Çinko Madeni’ni gezerken gerçekten çok güzel ağırlan-
dık. Başından sonuna kadar ilgiyle takip ettiğimiz gezide akılda 
kalanlar güzel anılar ve kurulan güzel dostluklar oldu. 

İşletmeye gitmeden önce yaptığımız araştırmalarda gözümü-
ze çarpan bazı yazılar olmuştu. Bunlardan en önemlisi de yöre 
halkının madenin işletmeye alınması için sarf ettiği çabaydı. Bu 
geziyle gerçekten doğayla iç içe madenciliğin nasıl yapılmış ol-
duğunu da bir kez daha görmüş olduk. Bir dönem dünyanın en 
önemli kurşun - çinko yatağı olan Balya Madeni’nin 2009 yılına 
kadar üretime geçememiş olması ve uzun yıllar boyunca bölge-

de sadece maden pasalarının yeniden işletilmesi üzerine çalış-
malar yapılmış olması, ülkemiz madenciliğinde 2005 yılından bu 
yana yaşanan atılımda ne kadar geciktiğimizi gösteriyor. Üretim 
rakamlarındaki her yıl süregelen artış ve planlanan yeni flotasyon 
tesisleri ile Eczacıbaşı Esan’ın yatırımlarına devam edeceğini ve 
uluslararası standartlara uygun rezerv çalışmaları yaptığını bil-
mek, yerli üreticilerimizin de madencilik faaliyetlerini dünya stan-
dartlarında yaptıkları konusunda güzel bir örnek teşkil ediyor.

Bununla birlikte Balya’nın eski nüfusunun sadece % 10’unun ha-
len ilçede yaşıyor olması ve işletmenin ihtiyacı olan elemanların 
civar köylerden karşılanması, ülkemizdeki köyden şehre göçün 
yarattığı problemlerden birisidir. Gerek madenciliğin desteklen-
mesi ve hak ettiği itibarı yakalaması, gerekse köyden şehre gö-
çün önüne geçilmesi üzerinde çalışılması gereken önemli konu-
lardandır. 

Eczacıbaşı Esan AŞ
Eczacıbaşı Topluluğu’nun seramik fabrikalarına hammadde te-
mini amacı ile 1979 yılında kurulan Eczacıbaşı Esan, 40’dan fazla 
ülkeye ihracat yapmakta, yurtiçindeki seramik sanayinin ham-
madde ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktadır. 

Eczacıbaşı Esan, başta seramik sanayi olmak üzere, kaynak 
elektrot, cam, refrakter, emaye, abrasiv, izolasyon, boya, plastik, 
çimento, demir-çelik ve döküm sektörlerine ürettiği endüstriyel 

hammaddelerin yanı sıra ticaretini de yürüttüğü rutil, zirkon-
yum silikat, titanyum dioksit, silisyum karbür ve kalsine alumina 
öncelikli olmak üzere 150’den fazla ürün grubu ile hizmet ver-
mektedir. 

Esan’ın ayrıca yurtdışında şirket ve temsilcilikleri de bulun-
maktadır. Bunlardan en önemlileri Esan İtalya, Ukrayna, Çin ve 
Kosova’dır. 
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Balya Kurşun - Çinko Madeni’nin Tarihi 
Dünyanın en eski madenlerinden biri olan Balya madenleri 
1200 yıllık geçmişe sahiptir. Romalılar döneminde Balya ma-
denlerinin işletildiği ve adının da “Kristiyan” olarak geçtiği bi-
linmektedir. Ayrıca 1544 tarihli Bursa mahkeme kayıtlarında 
da “Kristiyan” madeni olarak işletilmiş olduğuna dair belgeler 
bulunmaktadır. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın “Karesi Vilayeti Ta-
rihçesi” adlı eserinde eski zamanlarda Balya civarında maden 
ihracatıyla meşhur “Periharaks” adında bir yerin bulunduğu 
kaydedilmekte ve madenin çıkarıldığı bölgeye Ergasteri de-
nildiği belirtilmektedir. Perikles zamanından beri Balya çevre-
sinde kurşun, gümüş, çinko gibi madenlerin çıkarıldığı rivayet 
edilmekle birlikte kesin olarak hangi tarihte işlenmeye başlan-
dığı bilinmemektedir. Madenin Karesi Beyliği zamanında işleti-
lip işletilmediği de bilinmemekle birlikte bu konuda herhangi 
bir vesika mevcut değildir. Belgelerin dışında halk arasında 
madenin Cenevizliler zamanında da işletilmiş olduğuna dair 
rivayetlere rastlanmaktadır. 

“Balya” ismi, Latince kökenli bir sözcük olup “yerleşim yeri” 
anlamına gelmektedir. Bölgeye Balya isminin, burada maden 
çıkarılmasıyla birlikte yerleşimin artmasından dolayı verildiği 
ihtimali mevcuttur. 1800 yılından önce “Gümüşoba Köyü” adı 
ile anılan bölgede, kurşun madeninin imtiyazının Fransızlarca 
alınmasından sonra nüfus artmış ve bunun üzerine Alidemir-
ci Köyü’nde bulunan Bucak teşkilatı 1807 yılında Gümüşoba 
Köyü’ne nakledilmiştir. Madenlerin burada ambalajlanması 
üzerine Gümüşoba köyünün isminin Balya olarak değiştirildi-
ği rivayet olunmaktadır. Balya madenlerinin Fransızlarca işle-
tildiği yıllarda Kadılık olan Balya’nın adının, burada kadı olan 
Balibey’den geldiği de bir başka rivayettir.

Balya ile ilgili eldeki en eski kayıt, Hüdavendigar Sancağı’na bağ-
lı olduğu döneme ait 1544 tarihli bir belgedir. Bu tarihten son-
raki kayıt ise 1651 tarihli Kütahya Beylerbeyliği Mutasarrıfı’nın 
bir emridir. Bu belgeye göre; Balya madeninin Bali Bey adında 
bir mültezimin olduğu vurgulanmaktadır. III. Selim zamanında 
ise maden işletilmektedir fakat şehrin nüfusunun azalması ve 
paralelinde üretimin düşmesi üzerine bölgeye Gönen ve çevre 
köylerden iskan yapıldığı gibi Gönen ile beraber iki üç kazanın 
da Balya’ya bağlandığı bilinmektedir (1).

Balya’da ilk düzenli işletme 1839 - 1849 yılları arasında “Balya 
Maden İşletmeleri” adlı bir şirket tarafından yapılmıştır. 1868’de 
“Reiser” adında bir Alman yurttaşı tarafından alınan işletme 
hakkı da “Laurium” adlı bir başka şirkete devredilmiştir. Bu ku-
ruluş, 17,5 km2’lik sahada maden arama, işletme, mevcut cü-
ruflardan yararlanma hakkı elde etmiş, 1878 yılında ise “Riol” 
adlı bir Fransa yurttaşı Balya’da maden aramak ve işletmek için 
99 yıllık “İşletme İmtiyazı” almıştır. 1892 yılında da “Societe des 
Mines de Balya Karaaydın” (Balya - Karaaydın Madenleri AŞ) 
isimli bir Fransız şirketi kurulmuş, bu Fransız şirketi, bölgede en 
yoğun ve uzun süreli çalışan şirket olmuştur. Şirket, üretimini 
Balya ile de sınırlı tutmamıştır. Mancılık’ta kömür, Patlak’ta kur-
şun, çinko ve demirle karışık manganez madenlerinde arama 
ve işletme ayrıcalığını da kazanmıştır. Şirket Balya’da 1901 yı-
lında kurduğu santralde, Mancılık’tan ürettiği kömürü yakarak 
elektrik elde etmiş ve kendi gereksiniminden artan enerjiyi ye-
rel yönetime vererek ilçenin aydınlanmasını sağlamıştır.

İşletme, Birinci Dünya Savaşı’ndan önce dünyanın en büyük 
maden işletmelerinden biridir. Balya’da iki flotasyon ve bir de 
izabe tesisinin kurulduğu bilinmektedir. Birinci Dünya Savaşı 
sırasında çalışmasını durduran şirket, 1920 yılı sonlarına doğru 
çalışmalarına yeniden başlamıştır.

Madenlerden çıkartılıp işlendikten sonra elde edilen külçe 
metal kurşun, 62 km’lik dekovil hattıyla Palamutluk mevkiine, 
Palamutluk’tan Akçay iskelesine de standart demiryolu ile ta-
şınmıştır. 
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1932 yılında faaliyetlerini durdurarak ayrılma tehdidinde bu-
lunan şirkete yine devletçe yardımda bulunularak üretimini 
sürdürmesi sağlanmıştır. Bu yardımlar dışında 1935 yılında çı-
karılan bir kanunla işletmeci şirketin yurtdışından getireceği 
akaryakıttan gümrük vergisi alınmamıştır. İşletme 1935 yılına 
kadar tam kapasite ile çalışmış, 1933 - 1934 yıllarında üretim üç 
misli artmış ve buna karşılık 1935 - 1939 yılları arasında cevher 
yataklarının fakirleştiği gerekçesiyle madende tasfiye hazırlık-
ları yapılmış ve 1939 yılında madende üretime son verilmiştir.

Maden, 8 Şubat 1940`ta Bakanlar Kurulu kararıyla devletleşti-
rilmiştir. O tarihten itibaren de Balya’nın kaderi değişmiş, Bal-
ya madeninden sökülen makina ve aksam, Bolkardağı, Keban 
Simli Kurşun, Ergani Bakır ve Soma Kömür madenlerinde ku-
rulmuştur. Balya madeninin tasfiyesi, Etibank`ın, hatta Türkiye 
Kömür İşletmeleri’nin temelinin atılmasına katkı sağlamış, ge-
rek makina gerek de insan gücü yönünden Keban, Ergani, Şark 
Kromları, Soma ile Tavşanlı Maden İşletmeleri buradan giden 
işçi ve aletlerle hayat bulmuştur (2).

1960 yılında ise bir Türk şirketi olan Rasih ve İhsan Madencilik, 
sahada önce arama ruhsatı ve sonra 1970’te de 10 yıllık işletme 
ruhsatı ile faaliyet göstermiştir. Bu şirket, sahada Fransız şirke-
tinden kalan ve ekonomik maden içeren pasaları, değerlendi-
rilmek üzere rödövansla Mutlu Akü firmasının bir kuruluşu olan 
Mutlu Türker İzabe Şirketine vermiştir. Türker İzabe Şirketi, eski 
atıklar yerine sonradan flotasyon tesisine dışarıdan (Çanakkale 

ilindeki başka sahalardan) getirdiği tüvenan cevheri işlemiş-
tir. Türker İzabe Şirketi bölgeye 50 ton/gün kapasiteli bir kur-
şun - çinko flotasyon tesisi kurmuş, daha sonra Rasih ve İhsan 
Şirketi ruhsat hakkını yitirdiğinden 1979 yılında saha devletçe 
Etibank’a verilmiştir.

Etibank’ın 2914,60 hektar alanlı İR.374 ve İR.367 nolu ruhsatlı 
maden sahalarındaki çalışması, MTA Enstitüsü’ne yaptırdığı 
sondajlar, jeolojik incelemeler, rezerv belirleme, eski galeride 
tahkimat ve onarım, atıkların değerlendirilmesi için deneylerin 
yapılması şeklinde geçmiş olup, 1984 yılında durdurulmuştur.
1990 yılında sahalar Etibank tarafından rödövanslı olarak Çin-
kur Çinko Kurşun Metal Sanayi AŞ’ye devredilmiş, 1997 yılına 
kadar Çinkur tarafından bir cevher üretimi yapılmamıştır.

1997 yılında Gürmin Şirketi’ne verilen sahada bu şirketçe bazı 
arama ve incelemeler yapılmış ve bir kuyu açılmışsa da alınan 
sonuçlar doyurucu bulunmayarak çalışma durdurulmuştur (3).
12 Mayıs 2002 tarihinde yapılan ihalede Eczacıbaşı Esan tarafın-
dan alınan sahada çalışmalar 29 Mayıs 2002 tarihinde başlamış, 
şirketin 2007 yılında başlattığı yatırım faaliyetleri sonucunda 
tesis 2009 yılında işletmeye alınmıştır. 
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Çevreye Duyarlı 
Modern Termik Santraller

Enerji sadece ülke gelişimini etkileyen bir unsur olma-
nın ötesinde, dünya barışı için de çok önemli rol oy-
namaktadır. Bu nedenle Dünya Enerji Konseyi (World 
Energy Council-WEC) “insanlar için enerji, barış için 

enerji (energy for people, energy for peace)” anlayışı ile hare-
ket edilmesi kararı almıştır. Bu sebeple enerji, stratejik özelliği 
olan bir sektördür (1). 

Küresel iklim değişikliğinin önlenmesi sürecinde petrol, do-
ğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtların çevresel etkileri ve yeni-
lenemez nitelikte olması nedeniyle, tüm dünya ülkeleri enerji 
üretim ve tüketim politikalarında yeni arayışlara yönelmektedir. 

Bu arayışların iki ana eksen-
de yürütüldüğü söylenebilir. 
Bunlar; kaynak çeşitliliğinin 
artırılması ve enerji verimlili-
ğidir. Kaynak çeşitliliğinin ar-
tırılması, ülkelerin hem stra-
tejik hem de sürdürülebilirlik 
yönünden yeni-yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelme-
lerini sağlamaktadır. Enerji 
verimliliğinde ise, gelişmek-
te olan ülkeler için büyük bir 
tasarruf potansiyeli söz ko-
nusudur (2). 

Termik Santraller ve Enerji Verimliliği 
Kömür, 21. yüzyılda dünyanın en önemli ve güvenilir enerji kay-
nağı olarak görülmektedir. Dünyada üretilen elektriğin; % 41’i 
kömür, % 21,30’u doğalgaz, % 15,90’ı hidroelektrik, % 13,50’si 
nükleer santraller, % 5,50’si petrol ve % 2,80’i diğer kaynaklar-

dan sağlanmaktadır (Şek. 1). Küresel ısınma tehdidine karşın, 
elektrik üretimindeki en büyük payın kömürde oluşu dikkat çe-
kicidir. 

Ülkemiz 2012 yılı Eylül ayı sonu itibariyle elektrik enerjisi üreti-
mi kurulu gücü, çeşitli enerji kaynaklarına dayalı olarak toplam 
55.785 MegaWatt (MW) mertebesinde gerçekleşmiştir. Bu de-
ğerin 12.526 MW’lık kısmı kömüre dayalı termik santrallerden 
karşılanmış olup, toplam gücün yaklaşık % 22,5’ine tekabül et-
mektedir (Şek. 2, 3). 

Ülkemizin fosil yakıtları arasında tek güvenilir enerji kaynağı 
kömürdür. Sürdürülebilirlik ve enerji arz güvenliği açısında de-
ğerlendirildiğinde, ülkemiz elektrik enerjisi üretiminde linyit kö-
mürüne dayalı termik santraller özel bir öneme sahiptir. Ancak; 
elektrik enerjisi üretimindeki verimlilikte gözlenen ciddi kayıplar, 
bir yandan kömür kaynaklarından yeterince faydalanılmaması-
na, öte yandan birim enerji başına daha fazla mali kaynağın sarf 
edilmesine yol açmaktadır (5, 6, 7).
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Enerji sektörü; başta sosyo-ekonomik gelişim ve insanların yaşam stan-
dartlarının yükseltilmesi bakımından, ulusal ve uluslararası ekonomiler 
için büyük bir öneme sahiptir. Ancak; dünya enerji talebindeki sürekli 
artış, yükselen enerji fiyatları, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi ne-
denler, ülkelerin enerji arz güvenliği konusundaki kaygılarını her geçen 
gün daha da arttırmaktadır.

DİĞER % 2,80

PETROL % 5,50

NÜKLEER % 13,50

HİDROLİK % 15,90

DOĞALGAZ % 21,30

KÖMÜR % 41,00

% 41,00

% 2,80% 5,50

 % 13,50

% 21,30

% 15,90

Şekil 1. Dünya elektrik üretiminin kaynaklara göre % dağılımı (3)

Şekil 2. Türkiye’deki kurulu gücün birincil enerji kaynaklarına göre (MW, %) dağılımı (4) 
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Elektrik Üretiminde Kömürün Rolü
Genel olarak bakıldığında, enerji kaynakları arasında arz gü-
venliği ya da çevresel etki bakımından sıfır riskli olan yakıt 
türü bulunmamaktadır. Her enerji kaynağı belirli ölçülerde 
risk taşımaktadır. Ancak; enerji planlamasında kaynakların 
çeşitlendirilmesi suretiyle, bir kaynağın olumsuz özelliği diğe-
rinin olumlu yönü ile karşılanarak toplam risk en aza indirge-
nebilir. 

Özellikle dünya petrol ve doğalgaz rezervlerinin belirli bölge-
lerde toplanmış olması ve fiyatlarındaki yüksek değişkenlik 
derecesi, nükleer kaynakların atık sorunu ve kamuoyu tepkisi, 
yeni-yenilenebilir kaynakların yüksek maliyetleri, günümüz 
dünyasında kömürü; elektrik üretiminde en güvenilir ve yaygın 
kullanılan yakıt konumuna getirmektedir. 

Dünya genelinde kömür rezervlerinin 297 trilyon tonu (% 32) 
Asya Pasifik ülkelerinde, 254 trilyon tonu (% 28) Kuzey Amerika 
ülkelerinde, 222 trilyon tonu (% 24) Rusya ve BDT ülkelerinde 
bulunmaktadır. Ayrıca, toplam dünya linyit rezervinin yaklaşık 
% 1,6’sı ülkemizde bulunmaktadır. Türkiye’nin toplam linyit re-
zervi 12,4 milyar ton seviyesinde olup, işletilebilir rezerv miktarı 
ise 3,9 milyar ton düzeyindedir. Bununla birlikte linyitlerimizin 
büyük kısmının ısıl değeri düşük olduğundan, termik santraller-
de kullanımı ön plana çıkmaktadır (8). 

Ancak; yukarıdaki veriler ışığında bir değerlendirme yapıldığın-
da, Türkiye kömür rezervi bakımından zengin ülkeler arasında 
bulunmasına rağmen, elektrik üretiminde kömür kullanım ora-
nı dünya ortalamasının çok gerisinde olduğu görülmektedir 
(Şek. 4). Ülkemiz, doğalgazı satın aldığı Rusya’dan daha yüksek 
oranda elektrik üretiminde doğalgaz kullanmaktadır (9, 10).

İthal bir kaynak olan doğalgazın elektrik üretiminde kullanıl-
ması yerine, rezervleri belirlenen ve termik santral kurulabile-
cek özellikte olan linyit sahalarımızın hızla devreye sokulması 

ve mevcut santrallere yeni ünitelerin ilavesi ile kurulu gücümü-
zün 10.000 MW daha arttırılması mümkün görülmektedir (8).

Termik Santrallerde Kurulu Güç ve Kapasite Kullanımı
Termik santraller; katı, sıvı ya da gaz halinde bulunan fosil ya-
kıtların kimyasal enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü, 
elektrik üretim santralleridir. 2010 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin 
kurulu gücü içerisinde yer alan elektrik üretici işletmelerin pay-
ları Çizelge 1’de verilmiştir. 

Termik santrallerde genel olarak verim (r|), belirli bir zaman di-
limi içerisinde santralde net olarak üretilen enerjinin, yine bu 
zaman dilimi içerisinde santrale verilen enerjiye oranı olarak 
tanımlanmaktadır. Bir termik santralde verim düşüklüğüne yol 
açan yaklaşık % 61’le en büyük kayıp, elektrik üretim teknoloji-
sinden kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle, üretilen her 1 kWh 
net elektrik enerjisi karşılığında yaklaşık 1,6 kWh elektrik ısı ola-
rak (Kojenerasyon enerjisi) çeşitli yollarla çevrimde harcanarak 
boşa gitmektedir. Nispeten kontrol edilebilir bir parametre olan 
işletmecilik kökenli kayıplar ise; yönetim, eğitim, kontrol, mal-
zeme, bakım ve revizyonlar ile birlikte kullanılan yakıt özellik-
lerini saymak mümkündür. Bu kapsamdaki kayıpların, modern 
termik santrallerde % 2’yi geçmemesi hedeflenmektedir. 

Kömür ile çalışan termik santrallerde ana girdi kömür 
olduğundan, kazanda yakılacak kömürün fiziksel ve kimyasal 
özelliklerinin (ısıl değer, kül, nem ve kükürt içeriği) kazanın 
tasarım parametrelerine uygun olması gerekmektedir. Ancak bu 
durumda, santralden daha yüksek verim elde edilebilmektedir. 
Elektrik üretiminde kullanılan kömürlerin kalitesini belirleyen 
yukarıda sıralanan özellikler, kömür üreticileri ile termik 

Çevreye Duyarlı 
Modern Termik Santraller

YENİLEBİLİR % 0,3

DOĞAL GAZ % 41,4 FUEL - OİL % 1,6

KÖMÜR % 27,2

DİĞER % 0,9

JEOTERMAL %0,3RÜZGAR 2,4 %

HİDROLİK % 25,9

Şekil 3. Türkiye’deki elektrik enerjisi üretiminin birincil enerji kaynaklarına göre % 
dağılımı (4) 

Şekil 4. Ülkelerin elektrik üretiminde kaynak kullanım % payları (11)

Çizelge 1. Türkiye kurulu güç ve elektrik üretim miktarlarının işletmelere göre 
dağılımı (12)

      Kurulu Güç     Enerji Üretimi

         (MW)         (Gwh)

 2009  2010          2009  2010

EÜAŞ

Termik 8690,9 8690,9 42446,5 37901,5

Hidrolik 11674,7 11674,7 28338,3 41210,4

Toplam 20365,6 20365,6 70784,8 79111,9

EÜAŞ'a bağlı Ortaklıklar Termik 3834,0 3834,0 18668,9 16254,7

Mobil Santrallar Termik 262,7 262,7 0,0 0,0

İşletme Hakkı Devredi-
len Santrallar

Termik 620,0 620,0 4373,1 4323,6

Hidrolik 30,1 30,1 - -

Toplam 650,1 650,1 4373,1 4323,6

Yap-İşlet Santralları Termik 6101,8 6101,8 43767,7 45219,6

Yap-İşlet-Devret 
Santralları

Termik 1449,6 1449,6 11070,9 10036,9

Hidrolik + Rüzgar 989,8 989,8 2789,1 3520,9

Toplam 2439,4 2439,4 13860 13557,8

Serbest Üretim 
Şirketleri

Termik 5946,8 8215,8 25129,2 31525,1

Hidrolik + Rüzgar 2101,7 3547,7 4730,8 8380,9

Toplam 8048,5 11763,5 29860,0 39906,0

Otoprodüktör Sant-
ralları

Termik 2510,5 2625,4 11902,8 10582,7

Hidrolik + Rüzgar 545,4 545,4 1595,6 1225,1

Toplam 3055,9 3170,8 13498,4 11807,8

Türkiye Toplamı

Termik 29416,3 31800,2 157359,2 155844,2

Hidrolik + Rüzgar 15341,7 16787,6 37453,7 54337,4

Toplam 44758,0 48587,8 194812,9 210181,6
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Şekil 6. Yeni nesil termik santrallerin bazı teknik özellikleri (14)

santral işletmecileri arasında yapılan protokollere göre 
belirlenmektedir. Protokollerde belirtilen kömür özelliklerinin 
eksik veya santral tasarım parametreleri ile uyumsuz oluşu, 
santral verimliliğinde ve çevresel koşullarda pek çok olumsuz 
etkilere neden olmaktadır.

Enerji Verimliliği 
Enerjinin verimli kullanılıp kullanılmadığını gösteren en önemli 
parametre enerji yoğunluğu yani gayri safi milli hâsıla başına tü-
ketilen enerji miktarıdır. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı 
(OECD) ülkeleri ortalaması 0,19 iken, ülkemizde bu oran 0,38’dir. 
Bunun anlamı, ülkemizde enerji OECD ülkelerine göre iki kat 
daha verimsiz kullanılmaktadır. 

Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 10 yıllık dönemde 
enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke konumundadır. 
Aynı şekilde ülkemiz, dünyada 2000 yılından bu yana elektrik ve 
doğalgazda Çin’den sonra en fazla talep artışına sahip ikinci bü-
yük ekonomi konumundadır. 

Enerji yoğunluğu incelendiğinde, ülkelerarası ciddi farklılıklar 
olduğu gözlenmektedir. Bu durum gerek teknolojik farklılıklar-
dan, gerekse ülke sanayilerinin yapısal farklılıklarından kaynak-
lanmaktadır. Aşağıda bazı seçilmiş ülkeler ile Türkiye’nin enerji 
yoğunlukları verilmiştir (Şek. 5). 

Şekil 5 dikkatlice analiz edildiğinde, Türkiye dünyanın enerji 
yoğunluğu en düşük ülkesi olan Japonya’ya kıyasla, yaklaşık üç 
kat daha enerji yoğun bir konuma sahip olduğu görülmektedir. 
Oysa Japonya, enerjide dışa bağımlılığı oldukça yüksek bir ülke 
olmasına rağmen, enerji yoğunluğunda dünyadaki en başarılı 
ülke konumundadır. Gelişmiş ülkeler olan ABD, Japonya, Alman-
ya ve Fransa’da ise, 2000 yılından bu yana sürekli bir düşüş eği-
limi göze çarpmaktadır. Bu durum, ülke olarak enerji verimliliği 
konusunda kat edeceğimiz uzun bir yol olduğunu göstermek-
tedir. 

Enerji yoğunluğunda orta ve kısa vadede bir azalma, ancak yük-
sek enerji verimliliği temini ile mümkündür. Enerji verimliliği için 
nereden başlanmalı sorusuna, enerjiyi en çok nerelerde kullan-
dığımıza bakarak yanıt aranmalıdır. Türkiye’de sanayi sektörü 
birincil enerjinin %24’ünü, elektriğin ise %47’sini kullanmaktadır. 

Elektriğin yaklaşık dörtte biri de meskenlerde tüketilmektedir. Bu 
veriler de bize, enerji verimliliğinde hangi alanlara odaklanılması 
gerektiğini göstermektedir. 

Ayrıca, enerji üretim verimliliği düşük 150~300 MW’lık klasik 
termik santrallerin kapatılarak, yerine modern optimum teknikli 
termik santrallerin (BoA) veya Gaz ve Buhar türbinli (GuD) tesis-
lerin hizmete alınması gerekmektedir.

Modern Termik Santraller ve Çevre
Dünya genelinde enerji taleplerindeki hızlı artış ve bunun yol 
açtığı çevresel etkiler, ülkeleri daha çevreci enerji politikalarına 
yönlendirmektedir. Eko-verimlilik (temiz üretim teknolojileri) ve 
enerji verimliliği gibi yaklaşımlarla; bir yandan aşırı enerji kullanı-
mı ve atık oluşumu kaynağında önlenebilecek, diğer yandan za-
rar gören çevrenin kendini yenileyebilmesine, küresel ısınmanın 
hızının azaltılmasına ve doğal çevreden gelecek nesillerin de fay-
dalanmasına olanak sağlanacaktır (13). Bu süreçte yapılabilecek 
en akılcı plan ise, sınırlı kaynakların verimli, ekonomik ve ekolojik 
kullanılmasıdır. Bu da ancak, “sürdürülebilir üretim ve tüketim” 
yöntemleri ile sağlanabilir.

Fosil kaynakların gelecekte daha ekonomik ve ekolojik kullanı-
mı için, temiz kömür teknolojisiyle karşılaşmaktayız. Bu süreçte, 
üç önemli görüş hakimdir. Görüş 1’de bugün teknolojik olarak 
gelinen seviye ve klasik santrallerin iyileştirilmesi veya kapasite-
lerinin artırılması söz konusudur. Görüş 2’de halen devam eden 
verimlilik artışlarının endüstriyel doygunluk seviyesine kadar 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Görüş 3’te ise, karbon tutma ve 
depolama (Carbon Capture and Storage-CCS) tekniğini yaygın 
olarak kullanılabilir yapmak için konseptini geliştirmektir. Ayrıca; 
karbondioksit (CO2) azaltım koşullarını genişletmek için, CO2’in 
farklı kullanım alanları araştırılmaktadır. Almanya’da gerçekleşti-
rilen aşağıdaki örnekler, linyitin üç görüşe uygun olarak temiz kö-
mür teknolojisindeki aktif kullanımını göstermektedir (Şek. 6).  

Şekil 5. Türkiye ve bazı seçilmiş ülkelerde yıllara göre enerji yoğunlukları (2)
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Yeni kullanıma sunmak (kapasite artışı): RWE Power firması 
2005 yılı başlarında net verimi > %43 ve kapasitesi 1050 MW 
olan iki bloklu modern termik santral kurmuştur. 2011 yılında 
hizmete alınan bu tesis için yatırım tutarı yaklaşık 2,2 Milyar 
Avro’dur. Ayrıca, Wattenfall Europe firması da Boxberg’de 660 
MW kapasiteli termik santrali aynı dönemde hizmete sunmuş-
tur (Şek. 7). 

 

Santral tekniğinin geliştirilmesi: RWE Power firması tarafın-
dan; linyitin ön kurutmalı kullanımı ve termik santrale entegras-
yonu ile % 4 verim artışı (Şek. 8), yakma parametrelerindeki bu-
har sıcaklığının 700˚C ve buhar basıncının 350 bar’a yükseltil-
mesiyle de % 4 verim artışı sağlanmıştır. 15 milyon Avro bütçeli 
COMTES projesi kapsamında, 2005 - 2009 yılı pilot tesislerde 

testler yapılmıştır. Her iki teknolojik yenilikle toplam %8 verim 
artışı sağlanarak, tesis etkinlik düzeyi %50’nin üzerine çıkmıştır.

CO2 tutma ve depolama (CCS) ile santral tekniğinin geliştiril-
mesi: Bu ikincil tasarım, atmosfere salınan CO2’i azaltılma po-
tansiyeli sunmaktadır. Bugün ki teknik ve ekonomik imkânlar 
vasıtasıyla üç önemli yöntem izlenmektedir(16). 

 • Yakma sonrası depolama (Post Combustion Capture): Ya-
kıt geleneksel santral prosesinde yakılır. Yanma sonrası CO2 bir 
yıkama işleminde baca gazından ayrılır ve sıvı hale getirilir.

 • Yakma öncesi depolama (Pre-Combustion Capture): Yakıt 
yanma öncesi CO ve Hidrojen olarak bir sentez gaza dönüş-
türülür. Sonraki adımda CO su buharı ile CO2’e ve Hidrojene 
dönüştürülür. CO2 sıvı halde ayrıştırılır, Hidrojen enerji üretimi 
için kullanılır. 

İngiltere’de ticari olarak faaliyete 2015 yılında geçmesi plan-
lanan Eston Grange termik santrali, ülkenin ilk yakma öncesi 
karbon tutma ve depolama (CCS) tesisi olacaktır. Santral 850 
MW elektrik üretecek ve bölgedeki 1 milyon insanın elektriği-
ni karşılayabilecektir. Birincil yakıt olarak kömürün yakılacağı 
santralde, elektrik üretimi için entegre gazlaştırma kombine 
çevrim (IGCC) teknolojisi kullanılacaktır. Yılda yaklaşık 5 milyon 
ton CO2 gazı 225 km’lik boru hattı ile tuz formasyonlarına nak-
ledilecektir (18). 

Şekil 7. Modern termik santrallerde esneklik ve kapasite gelişimi (15)

Şekil 8. Yeni nesil termik santrallerde yakma teknolojisi (14) 

Şekil 9. Yakma sonrası karbon tutma (17)  

Şekil 10. Yakma öncesi karbon tutma (17) 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Emniyet ilani.con.pdf   1   10.04.2013   18:05



01 Haziran 201380

 • Oksijen / Yakıt Yöntemi (Oxyfuel Verfahren): Kömür at-
mosferden alınan hava yerine, saf oksijen ve çevrimsel baca 
gazı ile yakılır. Baca gazının temizlenmesi ve yoğuşturulmasıy-
la CO2 ayrıştırılır ve yüksek basınçta sıvılaştırılır. 

Bu pozitif gelişmeler ileride daha da cesaret kazanacaktır. Bu-
günkü bilgi ve teknoloji düzeyine göre verimlilik artışı %10’dur. 
Yakıt teknolojisindeki gelişmelere göre, söz konusu verimin 
%20’ye kadar çıkması beklenmektedir. Tabii ki güvenilir ve ka-
bul edilebilir koşul, emisyonsuz (sıfır emisyon) santrallerin ger-
çekleştirilmesidir. Ayrıca, CO2 depolama sorununun aşılmasıdır. 
Bunun çözümüne yönelik stratejiler, üretilmiş doğalgaz alanları 
ve derin tuz akiferleri potansiyel depolama sahalarıdır.

Enerji verimliliğinin bir başka boyutu da olumlu çevresel etki 
faktörleridir. Genel olarak, enerji verimli yöntemler daha çev-
reci sistemlerdir. Daha az enerji ile daha çok üretim yapan sis-
temler, başta CO2 olmak üzere daha az sera gazı salımına sebep 
olmaktadırlar. Dünyanın önemli gündem maddelerinden biri 
olan küresel iklim değişikliği ve sera gazlarının azaltılması ko-
nuları, enerji verimliliği ile birlikte düşünülmektedir. Özellikle 
enerji üretiminin artık sadece ekonomik maliyetleri olmadı-
ğı, bunun yanında çevresel etkilerinin, hatta bazı durumlarda 
sosyal etkilerinin de olduğu koşullar ortaya çıkmaktadır. Bu ve 

benzeri tartışmalar, fosil yakıtların giderek azalması ve çevresel 
etkilerinden dolayı ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynak-
larını gündemde ön plana çıkmaktadır. Ülkemiz 2009 yılında 
yayımlanan Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji 
Belgesi’nde 2023’e kadar elektrik enerjisi üretiminde yenile-
nebilir kaynakların payını % 30’a çıkarmayı hedeflemektedir (2). 
Böylece; yerli, yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları, hem eko-
nomik hem de çevresel bakımdan ulusal kalkınmamıza olumlu 
etkiler yapacaktır. 

Sonuç ve Öneriler 
Ülkelerin kalkınma ve sanayileşmesinde enerji sektörünün rolü 
her zaman önemli olmuş, ancak içinde bulunduğumuz sosyal/
siyasal dönüşüm, gelişen teknolojik ve ekonomik süreçte çok 
daha artmıştır. Özellikle, dünya genelinde enerji taleplerindeki 
hızlı artış ve bunun yol açtığı küresel, çevresel etkiler, ülkeleri 
yeni enerji politikalarına yönlendirmektedir. 

Elektrik enerjisi; başta kömür, petrol ve doğalgaz olmak üzere 
fosil yakıtlardan, uranyumdan, su, güneş, rüzgâr ve jeotermal 
gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Söz konu-
su doğal kaynakları sınırlı olan ülkeler için bu durum, yüksek 
enerji maliyetleri anlamına gelmekte, artan maliyetler doğru-
dan sanayi sektörlerini etkilemektedir. Bu nedenle; dünyadaki 
tüm ülkeler enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla, elektrik 
üretiminde sınırlı da olsa önceliği kendi doğal kaynaklarına ver-
mektedirler. 

Türkiye zengin enerji kaynakları potansiyeline sahip olmasına 
rağmen, arz bakımından net ithalatçı bir ülke konumundadır. 
Zira yerli kaynakların talebi karşılamada yetersiz kullanımı ne-
deniyle, 2011 yılında enerji arzının yaklaşık petrolde % 93, do-
ğalgazda % 98, kömürde % 20 olmak üzere toplam % 74’lük 
bölümü ithalat ile karşılanmıştır. Ülkemiz ciddi bir enerji arz gü-
venliği ile karşı karşıyadır. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması 
amacıyla; yerli kömürle çalışan modern termik santral ve hidro-
elektrik santrallere öncelik verilmesi, kaynak çeşitliliği ve enerji 
verimliliğinin artırılması gerekmektedir (19, 20).  

Enerji verimliliğinde esas olan 
toplumsal bir bilinç ve farkın-
dalık yaratmaktır. Gerçek başarı 
ise, toplumun tüm kesimlerinin 
ortak akıl ve kararlılıkla enerji 
verimlilik kavramına sahip çık-
masından geçmektedir. Çünkü 
enerji verimliliği, enerjide dışa 
bağımlı olan ülkemiz için eko-
nomik bir zorunluluktur. Aynı 
zamanda, doğal kaynaklarımızı 
verimli kullanmak bir yandan 
sosyal sorumluluk, diğer yan-
dan gelecekte bizleri bekleyen 
küresel ısınma gibi tehlikelerden 
uzaklaşmak için çevresel bir so-
rumluluktur. 

Şekil 11. Oksi-yakıt yakma teknolojisi (17) 

Şekil 12. Karbon tutma ve depolama için genel çözüm stratejileri (17)  
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Modern termik santral en iyi uygulama örnekleri; ABD, İngiltere 
ve Almanya’da gerçekleştirilen linyitin üç görüşe uygun (kapa-
site, verimlilik ve CCS konsepti) temiz kömür teknolojisindeki 
aktif kullanımında görülmektedir. Türkiye’de ortalama % 35~36 
olan klasik termik santral verimliğinin >% 43 çıkarılması ve çağ-
daş, modern tesislere geçilmesi gerekmektedir. Termik santral 
modernizasyonu ise; kömür hazırlama ve iyileştirme teknolo-
jileri (yanma öncesi), verimli yakma teknolojileri (yanma esna-
sında), emisyon kontrol teknolojileri (yanma sonrası), karbon 
tutma ve depolama teknolojilerinin aşama aşama yönetilmesi 
gereken bir süreçtir. Sonuç olarak; sürdürülebilir yarınlar ancak, 
yaşamını bilinçle sürdüren, gelişmelere duyarlı insanlara bağlı 
olarak şekillenebilecektir.  
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Son otuz yılda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde baş 
gösteren terör faaliyetlerinin, bölgenin geri kalmasının 
ana nedeni olduğu herkesçe kabul edilen bir gerçek. 
Terörün yarattığı güvenlik zafiyeti, başta MTA olmak 

üzere kamu ve özel sektör kuruluşlarının bugüne kadar bölge-
nin maden kaynaklarını araştırmasına daima engel oldu. Ancak 
son zamanlarda güvenliğin arttığı bölgede özellikle özel sektö-
rün maden arama ve üretim çalışmalarına hız verdiği biliniyor. 
Yapılacak yeni teknoloji çalışmaları ile aşağıda sıralanan ve pek 
çoğu zuhur niteliğinde olan madenlerin belki de buzdağının 
sadece görünen yüzü olduğu tespit edilebilecek.

Terör faaliyetlerinin bugüne kadar en yoğun şekilde görüldüğü 
Mardin, Van, Batman, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Hakkari, Elazığ, 
Bitlis, Tunceli ve Bingöl il sınırlarında yer alan maden kaynakla-
rının mevcut durumu ve değerlendirmeler, bu yazının konusu-
nu oluşturmaktadır. 

Batman
Batman petrol açısından ülke-
mizin bilinen en zengin illerin-
dendir. Oldukça dağlık bir ara-
zi üzerine kurulmuştur ancak 
maden kaynakları kısıtlıdır. 
İlde sınırlı sayıda metalik ve 
endüstriyel hammadde yatak 
ve zuhurları bulunmaktadır. 

Barit: MTA’dan alınan bilgi-
lere göre bölgede Sason - Tizi 
sahasında % 13,5 BaSO4 tenö-
ründe 288 bin ton görünür ve 

muhtemel rezerv olduğu, Sason - Tizi - Kösekköy sahasında ise 
% 63,5 BaSO4 tenöründe 877 bin ton görünür ve muhtemel re-
zerv bulunmaktadır. Bu rezervlerin işletildiğine dair bir bilgi bu-

lunmamaktadır. Ayrıca sahada % 34 Fe2O3, % 3,5 Mn, % 19 SiO2 
ve % 0,57 S tenörlü 14,8 milyon ton siderit rezervi de tespit edil-
miş olup, geçmiş yıllarda sahada üretim yapıldığı bilinmektedir. 

Yapılan çalışmalar Batman ilinde var olan barit rezervlerinin te-
nör olarak zayıf olduğunu ancak zenginleştirilerek verim alına-
bileceğini göstermektedir. Rezerv miktarı ise Türkiye’nin diğer 
bölgelerinde işletilen barit zuhurlarına göre azımsanmayacak 
niceliktedir. Bu bağlamda bölgede araştırma çalışmalarının ya-
pılması ve rekabet edebilir tenör kalitesine ulaşabilecek barit 
zuhurlarının tespit edilmesi gerekmektedir.

Alçı Taşı: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, jeolojik özellikleri nede-
niyle endüstriyel hammadde oluşumları için uygun ortamlar içer-
mektedir. Bu kapsamda Batman - Siirt arasında Türkiye’nin önem-
li alçıtaşı yatakları mevcuttur. Buradaki alçıtaşı yataklarının çoğu 
halen özel şirketler tarafından işletilmekte olup, 1. kalite olan alçı-
taşları her sektörde kullanılmaya uygun özelliklere sahiptir. Ayrıca 
Gerçüş ile Hasankeyf ve Batman ile Diyarbakır arasında da önemli 
çimento hammaddeleri kaynakları bulunmaktadır. 

2011 verilerine göre Beşiri ilçesi, Avcılar köyünde bulunan bir 
alçı taşı tesisi için 1856 hektarlık alanda işletme ruhsatı alınmış-
tır. İşletme izni bulunan sahanın alanı ise yaklaşık 103 hektardır. 
Yıllık 250 bin ton alçı taşı üretimi planlanmıştır. Yapılan ana-
lizler sonucunda SO3 oranının % 45’in üzerinde olduğu tespit 
edilmiştir. Çözünmeyen SİO2 ve alkaliler ile Fe2O3, MgO, Al2O3 
içeriklerinin eser miktarda bulunduğu belirlenmiştir. Sahadaki 
cevher çimento, gübre ve alçı sanayinde hammadde olarak kul-
lanılabilecek özelliktedir.

Bölgede özellikle ‘Roma Harcı / Roma Alçısı / CES’ isimleri ile 
bilinen doğal çimento harcının varlığı dikkat çekmektedir. Vol-
kanik bir toz olan Roma harcının bölgedeki bilinen önemli bir 
yatağı Gercüş - Hasankeyf yakınlarında yer almakta olup 11 

Çözüm Süreci ve 
MadencilikOnur Aydın

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

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

Ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan 
bazı illerimiz, yaşanan terör olayları nedeniyle uzun yıllar boyunca gü-
venli olmayan bölgeler olarak bilindi. Ancak son dönemlerde hepimizin 
merakla izlediği ‘çözüm süreci’ çalışmaları ile birlikte bölgedeki güvenlik 
sorununun etkilerinin giderek azaldığı, buna bağlı olarak bölgeye yapı-
lan yatırımların da artmaya başladığı gözlemleniyor. Doğal kaynakları ile 
dikkat çeken bölgede güvenlik sorunlarının azalmış olması ise bu kay-
nakların ivedilikle ekonomiye kazandırılmasının gerekliliğini gündeme 
getiriyor.

     Bölgede 
bugüne kadar 
yapılmış sınırlı 
sayıdaki çalışma 
ile belirlenen 
kaynaklar, 
buzdağının 
sadece görünen 
kısmı olabilir. 
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milyon ton olarak belirlenen rezerv, Gülşahin Madencilik tara-
fından işletilmektedir. Fernas İnşaat iştiraki Ferpa İnşaat’ın da 
bölgede yer alan bazı alçı taşı sahalarını işlettiği bilinmektedir.

Tuğla Kiremit Hammaddeleri: 1976 yılında Batman ilinde gerçek-
leştirilen çalışmalar sonucunda, merkeze bağlı Girbereşk köyü ve 
civarında yayılım gösteren killerin yaklaşık 3 milyon ton üzerinde 
rezerve sahip olduğu, doğrudan veya taban milleri ile karışım ya-
pılarak kullanılmasının mümkün olduğu belirlenmiştir.

Bingöl
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat bölümünde yer alan Bin-
göl ili çoğunlukla volkanik birimlerden oluşmuş oldukça dağlık 
bir araziye sahiptir. MTA tarafından Bingöl ili ve yakın çevresin-
de yapılan çalışmalar sonucunda endüstriyel hammadde ve 
metalik maden yatak ve zuhurları ortaya çıkarılmıştır. 

Demir: Demir yatak ve zuhurları Genç ilçesinde yer almakta 
olup, genellikle beraberinde apatit de içermektedir. Bu ilçede 
Koşal, Gonaçtepe, Haylandere, Kelmetepe, Kılhaz, Hamek, Ar-
duvan ve İbrahiman sahalarında % 13 - 61 Fe3O4 tenörlü apatitli 
demir yatak ve zuhurları bulunmaktadır. MTA tarafından Genç 
ilçesindeki bu apatitli demir cevherleşmelerinde geçmiş yıllar-
da çok sayıda arama ve araştırma çalışmaları yürütülmüştür. 

Avnik yataklarının işletilmesinde önemli problem, cevherin 
yüksek fosfor (% 0,12 - 2,28 P2O5) ve titan (% 0,46 - 2,09 TiO2) 
içerikleridir. Avnik cevherinin demir kaynağı olarak değerlendi-
rilmesi, bu zararlı bileşenlerinden arındırılabilmesine bağlıdır. 
Teknolojik testlerde, zararlı bileşenlerin üst sınırların altına dü-
şürülememesi, sinterlik konsantre üretmenin olanaksız oldu-
ğunu, ancak sahadaki düşük tenörlü cevherden yüksek tenörlü 
(% 65 Fe üzerinde) peletlik konsantre elde edilebileceğini ya da 
diğer uygun cevherler ile paçal yapılarak sinter girdisi olarak 
kullanılabileceğini göstermektedir.

Genç - Arduvan Zuhurları: Avnik’in güneydoğusunda Şeytan-
dere ile Kızıldere civarında yer alır. Şeytandere’deki cevherli 
amfibol zonu yaklaşık 150 m, Kızıldere’deki cevherli amfibol 
zonlarından N’den S’ye doğru yaklaşık 300 m., 160 m. ve 240 
m. uzunluğundadır. Sahada tespit edilen rezerv miktarı 171,9 
milyon ton görünür, 106,7 milyon ton muhtemel, 4 milyon ton 
mümkün olmak üzere 282,7 milyon tondur. 

Genç - Kelmetepe Zuhuru: Saha Gonaş Tepe ile Holvediyen 
köyü arasında yer alır. Kelme Tepe’de görülen birkaç eski çukur 
buranın geçmişte işletildiğine işaret etmektedir. Toplam Rezerv 
6,4 milyon tondur.

Genç - Gonaç Tepe Zuhuru: Yapılan çalışmalarda sahada % 
59,42 demir tenörlü, 5 milyon tonu görünür olmak üzere 12,6 
milyon ton demir cevheri tespit edilmiştir.

Avnik - Koşal Zuhuru: Yapılan çalışmalarda bu yatakta % 53,61 
demir ve % 0,95 – 0,11 apatit tenörlü 44,5 milyon ton demir 
cevheri tespit edilmiştir. Bunun 34 milyon tonu görünür, 4,4 il-
yon tonu muhtemel, 6,1 milyon tonu mümkündür. 

Genç - Hamek Zuhuru: Avnik’in kuzeydoğusunda Dereikeş-
ken ve Gözerek denilen yerde yer alır. Cevherli birim olan Albit 
gnaysları geniş alanlarda yer alır. Ancak % 5 - 6 manyetit içerir. 
Sahada 4 milyon ton görünür, 6 milyon ton muhtemel rezerv 
tespit edilmiştir.

Bingöl - Avnik Sivan demir havzasında Holun Madencilik’e ait 
3.600 hektar, Dimin Madencilik’e ait 252 hektar demir saha-
sı bulunduğu biliniyor. Aynı havzada Ereğli Madencilik 1.200 
hektar, Ceylan Madencilik 1.600 hektar ve Murat Madencilik 
256 ruhsat alanlarına sahip. Medyaya düşen ve şirket yetkilileri 
tarafından yapılan bazı açıklamalara göre Holun Enerji Maden-
cilik şirketi bölgede 30 milyon tonluk demir sahasını uhdesinde 
bulunduruyor.

Kurşun - Çinko: Genç - Servi’de ortalama % 4 - 5 Pb + Zn te-
nörlü 21.600 ton görünür + muhtemel rezerve sahip kurşun 
- çinko cevherleşmesi yer almaktadır. Karlıova - Hışhısı’da yer 
alan ve bir şahıs üzerine ruhsatlı % 15 Pb, % 30 Zn, % 0,8 Cu 
tenörlü sahanın rezervi ise bilinmemektedir.

Aynı bölgede zaman zaman çamurtaşları içinde zayıf zonlarda 
malahit ve azurit görülmesi sahada bakırın potansiyeline de 
işaret eder. 

Disten: Endüstriyel hammaddeler bakımından Genç - Halveli-
yan sahasında düşük - orta sıcaklık refrakter ve seramik ham-
maddesi olarak kullanılmaya elverişli ve % 5 - 25 disten ve % 26 
Al2O3, içerikli 140.000 ton disten rezervi belirlenmiştir. Rezervin 
57.320 tonu görünür, 82.260 tonu muhtemeldir. 

Linyit: Bingöl - Karlıova - Halifan Linyit Sahası Bingöl’deki 
önemli bir maden kaynağı da, TKİ’nin uhdesinde bulunan Kar-
lıova linyit yatağıdır. Bu yatak Mayıs 2013’te ihale edilecek ve 
termik santral kurulması şartıyla özel sektöre ihale edilecektir. 
Sahanın toplam görünür rezervi 88.662.000 tondur. 1984 yı-
lında Orta Doğu Teknik Üniversitesine (1/10 kömür / oranı baz 
alınarak) bir açık ocak projesi yaptırılmış olup, bu projeye göre 
88.662.000 ton rezervin diğer bölümü yer altı işletmeciliği ile 
alınacak durumdadır. Günümüz şartlarına göre yeniden  
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bir değerlendirme yapıldığında açık işletme yöntemi ile üre-
tilebilecek kömür miktarı çok daha fazla olacaktır. Sahadan 
üretilecek kömürün tamamı termik santralde değerlendirilebi-
lecek özellikte olup mevcut kömür potansiyeli asgari 150 MW 
gücündeki bir santrali 30 yıl süreyle besleyecek durumdadır. 
Kömür damarının derinliğine göre sahada açık ve yer altı işlet-
meciliği yapılacaktır.

Kömürün kimyasal analiz değerleri: Nem % 47, Kül % 24, Ka-
lorifik değeri 1460 kcal / kg, bulunduğu derinlik 0 - 350 m, or-
talama damar kalınlığı 8,5 m. Sahada alt ve üst damar olmak 
üzere 2 adet kömür damarı vardır. Üst damarın kalitesi alt da-
mara nazaran daha düşüktür. Alt kömür damarının içindeki ara 
kesmeler nedeniyle de selektif madencilik yapılması önerilir. 
Saha rezervinin kalite değerleri incelendiğinde; yüksek nem ve 
düşük alt kalorifik değere sahip olduğundan rezervin elektrik 
üretimi amaçlı değerlendirilebileceğini ortaya koymaktadır. Yer 
altı yöntemi de uygulanarak sahadaki tüm rezervin üretilmesi 
halinde kurulacak santral gücü 300 MW’ a kadar çıkabilecektir.

Fosfat: Bingöl - Genç’te 27 lokasyonda toplam 2971 m. fosfat 
amaçlı sondajlı arama çalışmaları yapılmıştır. Genç - Avnik apa-
titli manyetit sahalarında % 0,67 – 12,96 P2O5 ve % 0,2 - 52,54 
Fe2O3 tenörlü yaklaşık 52 milyon ton görünür rezerv tespit edil-
miştir. Muhtemel + mümkün rezervle birlikte 109 milyon tonun 
üzerinde bir rezerv tespiti yapılmıştır. Bölgedeki fosfat yatakları 
demir ile birlikte işletildiğinde ve zenginleştirme çalışmaları 
olumlu olması halinde ekonomik olabilecektir.

Diatomit – Kaolen: Haziran’da yer alan diatomit yatağında 
% 90 SiO2 içerikli 4 milyon ton, Merkez’e bağlı Kurudere - Sim-
sor yatağında ise 60 bin ton kaolen bulunduğu bilinmektedir. 
Tenör % 18 Al2O3, % 2 Fe2O3, % 70 SiO2 (alunit) içeriklidir. 

Diyarbakır
Diyarbakır’ın ismi 1937’ye kadar birçok kaynakta Amid ve Diyar-
bekir olarak geçerken, 5 Kasım 1937’de, belki de yöredeki bakır 
yataklarından esinlenilerek, Atatürk tarafından bakır diyarı an-
lamına gelen “Diyarbakır” şeklinde değiştirilmiştir. Envanterlere 
giren maden kaynaklarının yanı sıra özel sektörün gerçekleştir-
diği çalışmalarda çeşitli kaynaklar ortaya çıkarılmıştır.

Asbest: Kayıtlarda Eğil (Kandelo) zuhuru olarak yer almakta-
dır. Detaylı bilgi bulunmamaktadır.

Barit: Dicle Viskül köyü, Bircik köyü ve Keferbere köyü yatak-
larında % 80 - 94 BaSO4 tenörlü 2850 ton görünür rezerve yer 
almakta olup bu yataklar uzun süre sondaj çamuru katkı mad-
desi olarak işletilmiştir.

Çimento Hammaddeleri: Ergani sahasında 462.647.937 ton 
kireçtaşı, 58.871.214 ton kil rezervinin bulunduğu bilinmektedir.

Fosfat: Çınar - Ballıbaba, Bilmece sahalarında % 7,7 - 26,48 
P2O5 tenörlü, 14.554.672 ton görünür, 5.060.902 mümkün re-
zerv hesaplanmış olup rezervin küçük olması nedeni ile saha 
işletilmemektedir.

Tuğla - Kiremit Hammaddeleri: Merkez ve Lice ilçeleri ile 
Sincangölü - Varisinbağı - Zengo, Angülgölü ve Patrik köyleri 
yataklarında orta ve iyi kalitede 3 milyon ton muhtemel rezerv 
tespiti yapılmıştır. 

Demir: Kulp ilçesi, Koçkan köyü mevkiinde yer alan sahada % 
48,23 Fe tenörlü 250 bin tonun üzerinde toplam rezervli hematit 
mevcuttur.

İrlanda asıllı Teknomining Ltd., Kulp’ta birincil olarak demir, 
krom, bakır, nikel, kobalt içeren çeşitli ruhsatlara sahip. Ken-
dine ait sahalarda numuneleme, jeofizik ve sondaj çalışmaları 
yürütüyor. Sondaj numunelerinde yapılan analizlere göre % 
8,2’ye kadar alüminyum, 17 ppm’e kadar seryum, 5300 ppm’e 
kadar bakır, 173 ppm’e kadar kobalt, % 14’e kadar demir, 2800 
ppm’e kadar nikel, 2232 ppm’e kadar tungsten, % 1,2’e kadar 
titanyum, 200 ppm’e kadar gümüş, 482 ppm’e kadar vanadyum 
tespit edilmiş durumda. Şirkete göre bu proje dünya standart-
larında nikel, bakır, kobalt ve demir cevherleşmelerine sahip. 
Yapılacak gelecek çalışmalarda önemli rezervlerin ortaya ko-
yulması hedefleniyor.

Kurşun - Çinko: Dicle merkezi Kurşunlu köyünde % 19,5 Pb 
içeren 24.575 ton görünür + muhtemel, 18.295 ton mümkün 
kuşun - çinko rezerv saptanmıştır. Yöredeki bazı rezervlerin kü-
çük işletmeler için elverişli olabileceği belirtilmektedir. 

Krom: Çüngüş - Koçak köyünde % 45 - 48 Cr2O3 tenörlü 95.000 
ton, Ergani - Kündikan - Mamer köyünde % 45 - 50 Cr2O3 tenör-
lü 138.000 ton cevher bulunmaktadır. 

Manganez: Ergani Merkez Gömayık köyünün 4 km. batısında 
Polikan çayı mevkiinde % 40 MnO2 ve % 41 Fe2O3 içeren 4 bin ton 
görünür ve 15 bin ton muhtemel rezervli manganez mevcuttur.

Diyarbakır merkezli Dimer Grup şirketleri ise bölge madencili-
ğinde söz sahibi şirketlerin başında geliyor. Grup şirketlerinden 
Dimin Madencilik metal madenciliği üzerine yoğunlaşmıştır. Ya-
zımıza konu olan Bingöl ve Diyarbakır’da sahip olduğu ocakların 
yanı sıra Erzurum, Mersin ve Konya da dahil olmak üzere   ülke-
mizin çeşitli yörelerinde krom, mangan, demir ve bakır maden-
ciliği üretimi ve ihracatı konularında çalışmalarını sürdürmek-
tedir. 
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Bakır: Çermik - Mahmudan köyünde 1.000 tonluk bir rezervin 
varlığı raporlanmıştır. 

Taşkömürü: Silvan - Hazro bölgesinde 5190 kalorili, görünür 
12.500, muhtemel 400, mümkün 1.800.000 ton taşkömürü var-
lığı bilinmektedir. 

Pomza: Ovabağ’da çeşitli pomza ocakları bulunmaktadır.

Mermer: Diyarbakır ili Hazro, Çermik, Hani ve Eğil civarı çok 
sayıda mermer ocakları işletilmektedir. Bu mermerler daha çok 
gri, bej, pembe renk tonlarında olup iyi cila ve parlatılabilme 
özelliğindedir. Dış ülkelerde iyi pazar bulabilen bu mermerler 
daha çok kaplama ve ıslak zeminlerde kullanılmaktadır.

Dimer grup şirketlerinden Dimer Mermer ürettiği mermerle-
ri Diyarbakır’da yer alan fabrikasında işleyerek dünyaya ihraç 
etmektedir. Yine Dimer Grubu’ndan Dibaz Mermer şirketi ise 
Diyarbakır’ın bazalt taşını ekonomiye kazandırmaktadır. Bir diğer 
mermer üreticisi olan Beden Mermer ise Hani ve Hazro ilçelerin-
de yer alan ocaklardan bej mermer üretimi gerçekleştirmektedir.

Siirt
Güneydoğu Anadolu Kenar Kıvrımları’na ait tektonik birliklerle, 
Bitlis Metamorfik Masifi arasındaki bindirme zonunda yer alan 
Siirt ili yüksek dağ ve platolardan oluşmaktadır. Siirt, ülkemizin 
en önemli bakır madenlerinden birisine ve çok kaliteli endüst-
riyel oluşumlara ev sahipliği yapmaktadır. 

Bakır: Bugüne kadar terör faaliyetlerinin görüldüğü yöre-
ler içerisinde bilinen ve işletilen en büyük bakır yatağı Siirt’in 
Şirvan ilçesine bağlı Madenköy’de bulunmaktadır. Madenköy 
Şirvan’a 19 km.lik, Şirvan da Siirt’e 25 km.lik asfalt yol ile bağ-
lıdır. Ülkemizin önemli masif sülfit yataklarından olan ve antik 
çağlardan beri işletildiği bilinen Madenköy yatağı 1940’lı yıl-
lardan itibaren MTA tarafından çalışılmıştır. Bir dönem devlet 
eliyle işletilen yatak daha sonra özel sektöre devredilmiştir. 
2006 yılından bu yana Park Elektrik Madencilik tarafından iş-
letilmektedir. Şirket 2006’dan bu yana 241 lokasyonda yapılan 
sondajların ışığında JORC standartlarına göre 39.821.000 ton 
bakır rezervi (% 2,40 tenörlü, görünür + mümkün + muhtemel) 
tespit etmiştir. Tespit edilen bu rakamla saha Türkiye’nin en bü-
yük rezerve sahip yer altı bakır işletmesi konumundadır. 

Tespit edilen rezervin 2006 yılından bu yana 4.610.800 tonu yer 
altından çıkarılarak bakır konsantresi üretilmiştir. Geriye yakla-
şık 35 milyon ton rezerv kaldığı hesaplanmaktadır. Şirketin ruh-
satları dahilinde olup mevcut üretim sahasının dışında kalan 
çeşitli alanlarda ise halen araştırılmayı bekleyen bölümler var 
olduğu biliniyor. Bu alanlarda sondajlı aramalar, jeofizik çalış-
malar ve rezerv genişletme çalışmaları sürdürülmektedir. 

İşletmenin yıllık tüvenan cevher üretim kapasitesi şu 
anda yaklaşık 1.000.000 tondur. Şu anki rezerv miktarı ve 
üretim kapasitesi ile bu sahada 20 yılın üzerinde çalışılması 
beklenmektedir. Madende, 2006 yılından bu yana yer 
altından üretim yapılırken, 2013 yılının başlarından itibaren 
5 yıl boyunca yer altı çalışmaları tamamen durdurularak açık 
ocak işletmesi ile üretim yapılmaya başlanmıştır. Madenden 
çıkarılan tüvenan cevher, yine madende bulunan konsantre 
tesisinde % 20 - 22 civarında zenginleştirilerek konsantre bakır 
üretilmekte. (Detaylar için Madencilik Türkiye dergisinin 
15 Ekim 2012 tarihli 26. Sayısındaki Siirt - Madenköy tanıtım 
yazımızı okuyabilirsiniz)

Ayrıca Şirvan - Akgeçit’te Esen Madencilik’e ait bazı bakır ruh-
satları olduğu ve bu ruhsatlarda ÇED sürecinin işlediği biliniyor.

Çimento Hammaddeleri: Kurtalan ilçesinde yer alan Kur-
talan Sahası’nın işletmesi Siirt Kurtalan Çimento Sanayi Ticaret 
AŞ. adıyla kamuya ait bir kuruluşta iken şirket 1998 yılında özel-
leştirilerek Limak Grubu’na devredilmiştir. Sahada MTA tarafın-
dan ortaya konan rezerv 404.172.535 ton kireçtaşı, 30.884.000 
ton muhtemel kil rezervi şeklindedir. Özelleştirme sonrası yapı-
lan yatırımlarla yıllık klinker üretim kapasitesi 760.000 ton/yıl’a, 
çimento üretim kapasitesi ise 1.140.000 ton/yıl’a çıkarılmıştır. 
Çimento paketleme ünitesi, yapılan ilave yatırımlarla 200 ton/
saat’lik yükleme kapasitesinden, 280 ton/saat yükleme kapasi-
tesine yükseltilmiştir.

Jips: Kurtalan - Bağlıca sahası 500.000 ton muhtemel rezerve 
sahiptir. Merkeze bağlı Akyamaç - Fişkin köyünde ise 2006 ve 
2007 yıllarında MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 
1. ve 2. sınıf kalitede, 41.783.175 ton rezerve sahip alçı sahası 
bulunmaktadır. ABS Alçı ve Saint Gobain şirketlerine ait alçı taşı 
ocakları bulunmaktadır.

Krom: İl genelinde iki adet zuhur ve bir adet terk edilmiş eski 
ocak bulunduğu raporlanmaktadır. Tenörler % 26 ila 51 şeklin-
dedir. Eski ocak Baykan – Büzügan’da bulunmakta olup burada 
100 ton, zuhurlarda ise 2728 ton kadar bir rezervin bulunduğu 
bildiriliyor. Baykan – Dilektepe’de Fursel Madencilik, yine Bay-
kan – Gümüşkaş köyünde Gük Ak Madencilik isimli şirketlerin 
krom ocakları mevcuttur.

Mermer: Baykan - Girdigan köyünde 1 - 3 m3 arasında bloklar 
alınabilecek (işletme kaybı % 25) 1.600.000 m3 görünür rezerve 
sahip bir mermer yatağı bulunmaktadır. Merkeze bağlı Yanar-
su köyünde Karmersan Madencilik ve Desen Mermer şirketleri 
adına mermer ocağı ruhsatları bulunmaktadır.
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Şırnak
Şırnak, ülkemizdeki en zengin asfaltit oluşumlarına ev sahipliği 
yapmaktadır. İldeki madencilik faaliyetleri, ilin ekonomisinde 
önemli yer tutar.

Asfaltit: İl Merkezi’nin güneyi ve Silopi ilçesinde asfaltit ve as-
faltik pirobitümenlerin ekonomik büyüklükteki oluşumlarına 
rastlanır. Şırnak bölgesindeki asfaltitler, fay ve çatlak dolguları 
biçimindedir. 

Belirlenen rezerv miktarları şu şekildedir: 

1. Avgamasya filonu: 17.000.000 ton (gör. + muh. - 1300 m. )
2. Milli filonu : 6.500.000 ton (gör. + muh. + mümkün – 200 m.) 
3. Karatepe filonu : 5.000.000 ton (gör. + muh. + mümkün – 200 m.)
4. Seridahli filonu : 4.000.000 ton (gör. + muh. + mümkün – 200 m.)
5. Nivekara filonu : 3.500.000 ton (gör. + muh. + mümkün – 200 m.)
6. Segürük filonu : 2.000.000 ton (gör. + muh. + mümkün – 200 m.)
7. Harbol filonu : 30.000.000 ton (gör. + muh. + mümkün – 350 m.)

Yukarıdaki filonların dışında ayrıca bugüne kadar değerlendiril-
meyen birkaç filon daha mevcuttur. Örneğin Anılmış-İspindo-
ruk filonu, Silopi - Rutkekorat filonu, Uludere filonu gibi. Tüm 
Şırnak asfaltitlerinin toplam rezervi (görünür + muhtemel + 
mümkün) yaklaşık 100.000.000 ton olarak tahmin edilmekte-
dir. Asfaltit filonlarında (maden damarı) yapılan analizlerde % 
0,1 - 5,4 arası su, % 38 - 52 arası kül, 3100 - 6000 kcal/kg arası ısıl 
değerlerine sahip oldukları görülmektedir. 

Ciner Grubu şirketlerinden olan Park Elektrik AŞ., Silopi’deki 
asfaltitlerde üretim çalışmalarını sürdürmektedir. Park Elekt-
rik, Türkiye Kömür İşletmeleri’nden 2033 yılına kadar rodövans 
usulü ile asfaltit sahasını kiralamıştır. Üretilen asfaltitin tama-
mı, termik santralde elektrik üretimi amacıyla kullanılmaktadır. 
Şirketin yıllık asfaltit üretim miktarı 450.000 tondur. İlk yıllarda 
açık ocak işletmeciliği yapılacak olan sahada, ilerleyen yıllar-
da dolgulu ara katlı blok göçertme yönteminin uygulanacağı 
kapalı ocak işletmeciliğine geçileceği bildirilmektedir. Toplam 
17,3 milyon TL’lik yatırımın tamamlandığı Silopi sahasındaki as-
faltit üretimi 2009’un ikinci çeyreğinde başlamıştır.

405 MW.lık Termik Santral, 135 MW. gücünde 3 ünite olarak 
planlanmış ve ilk etapta üretim lisansı ve ÇED raporu alınan 
birinci ünitenin inşaatına 2006 yılında başlanmıştır. 135 MW. 
gücündeki ilk ünite, 9 Mart 2013’te açılmıştır. 2 x 135 MW. gü-
cündeki ünitelerin yapım çalışmaları devam etmektedir. 

Santralde ana yakıt olarak asfaltit kullanılmaktadır. Tüm proje 
için bölgeye 800 milyon dolar yatırım yapılması planlanmıştır. 
Bugüne kadar 150 milyon dolar yatırım gerçekleştirilmiş olup, 
toplam 500 kişi istihdam edilmektedir. Santralde, uzun yıllardır 
dünyada yaygın olarak kullanılan ve temiz kömür teknolojileri 
sınıfına giren dolaşımlı akışkan yataklı kazan teknolojisi kul-
lanılmaktadır. Bu teknoloji ile çevreye zarar vermemektedir. 
Santralin tam kapasite ile devreye girmesiyle birlikte 1500 kişi-
ye doğrudan istihdam sağlanması öngörülmektedir. Proje, dev-

letten sonra bölgede gerçekleştirilmiş en büyük yatırım olarak 
bilinmektedir.

Bakır: İlde yeni açılmış bir bakır ocağı bulunmakta olup yakla-
şık rezervinin 28.350 ton olduğu bildirilmiştir.

Kurşun - Çinko: Uludere - Taşdelen köyü sınırları içinde, bir 
şahıs adına kayıtlı kurşun - çinko sahası yer almaktadır. 

Kömür: Uludere sınırları içinde, bir şahıs adına kayıtlı 144.000 
ton/yıl üretim kapasiteli kömür sahası bulunmaktadır. 

Çimento Hammaddeleri: Cizre civarında, Şırnak Çimento’ya ait 
çeşitli kil - marn - kireçtaşı ocakları bulunmaktadır. MTA raporlarına 
göre Cizre - Cudiyet Mah. 33.750 000 ila 78.750.000 m3 muhtemel, 
Merkez - Toptepe köyü 29.063.500 ila 67.811.500 m3 muhtemel re-
zervli kil, Merkez - Çakırsöğüt köyü 79.734.000 ila 186.012.000 m3 
muhtemel ve Merkez - Balveren beldesi 33.750.000 m3 muhtemel 
rezervli kireçtaşı yatakları bulunmaktadır.

Bazalt:Suriye sınırında Cizre, İdil ve Nusaybin ilçeleri arasında 
bazalt rezervleri bulunmaktadır. Fakat tam olarak rezerv mik-
tarları tespit edilememiştir. Yrd. Doç. Dr. Şefik İmamoğlu’nun 
yaptığı araştırma çalışmalarına göre buradaki bazaltlar blok 
özellikleri nedeniyle kaldırım taşı olarak kullanılabilir. İdil ilçe-
sinde Atalar İnşaat, Haydaroğulları İnşaat, İdil – Yavşan’da ACS 
İnşaat, İdil – Okçu’da Berkan İnşaat, Cizre’de SGD İnşaat bazalt 
madenciliği konusunda faaliyet göstermekteler.

Mardin
Mardin, ülkemizin genel olarak madenler açısından fakir olarak 
kabul edilen illerinden birisidir. Ancak il, çok zengin fosfat kaya-
sı yataklarına sahiptir.

Fosfat: 1960’lı yıllarda MTA’nın yürüttüğü fosfat arama çalış-
maları sırasında tespit edilen Mardin Mazıdağı Fosfat Yatağı, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan çeşitli fosfat yatakla-
rından en önemlisidir. Yapılan çalışmalarda Mazıdağı bölgesin-
de Taşıt, Kasrık, Şemikan ve Akras fosfat yatakları olmak üzere 
4 ana yatak tespit edilmiştir. Bunlardan Taşıt fosfat yatağında % 
8 - 15 arasında P2O5 içeren, düşük tenörlü, kil - karbonat ganglı 
260 milyon ton potansiyel rezerv tespit edilmiştir.  
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Bu tip yatakların üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniy-
le Taşıt yatağı ekonomik görülmemiştir. MTA tarafından detaylı 
araştırması yapılan Kasrık ve Şemikan Fosfat yataklarında açık ve 
kapalı işletmeye uygun 70,5 milyon ton, % 13 - 25 aralığında P2O5 
içeriğine sahip, sedimanter tip fosfat rezervi bulunmuştur. 

1993 yılına kadar bir miktar işletilen bu yatakta 68,2 milyon ton 
fosfat rezervi kaldığı bilinmektedir. Akras fosfatları ise glokoni 
tip olup % 5 - 12 aralığında P2O5 içermektedir. Demir ve alü-
minyum oksitlerce zengin 2,5 - 3 milyon ton fosfat potansiyeli 
bulunmaktadır. Zenginleştirmeye uygun olmayan bu fosfatlar 
öğütülerek, asidik karakterli topraklarda doğrudan kullanıla-
bilmektedir. Ancak örtü kalınlığının fazla olması nedeniyle bu 
yatak da ekonomik bulunmamıştır. 

Mazıdağı bölgesindeki düşük tenörlü (% 15 - 21 P2O5) fosfatları 
değerlendirmek üzere 125.000 ton/yıl kapasiteli Mazıdağı Fos-
fat Konsantre tesisi kurulmuştur. Bu tesiste killi, silisli, oolitik tip 
ham fosfatlar % 30’a kadar zenginleştirilmiştir. Ancak rezervin 
% 70 - 80’ini oluşturan karbonatlı fosfatlar bu tesiste mevcut 
teknoloji ile zenginleştirilememektedir. Bu tesis üretim mali-
yetlerinin yüksekliği nedeniyle 1993 yılında faaliyetlerini dur-
durmuş olup özelleştirme kapsamına alınmıştır.

Mardin - Mazıdağı’nda Kasrık ve Şemikan bölgelerinde zengin 
fosfat yatakları bulunmaktadır. Bu alanda fosfat yataklarında 
70.500.000 ton işletilebilir fosfat rezervi vardır. Bu yataklardan 
1978 - 93 yılları arasında 2.296.000 ton cevher üretimi yapılmıştır. 
Yüksek maliyet nedeni ile 1993 yılı sonunda üretime ara verilmiş-
tir. Çıkarılan fosfat ham halde % 6,06 - 24,6 P2O5 tenörlüdür.

Mardin - Mazıdağı fosfat yatakları, Kasrık köyünden başlayarak 
kuzey batıya doğru Lüküs köyü yöresine kadar dörtlü serilerle 
ardalanmalı bir şekilde devam etmektedir. Bölgede 1961 yılın-
dan itibaren yapılan çalışmalar sonucunda, yaklaşık 200 km2’lik 
bir alan tabandan tavana doğru Taşıt, Kasrık, Şemikan ve Akras 
fosfat seviyeleri olarak sıralanmaktadır.

Atıl duran Mazıdağı Fosfat Tesisi ve Fosfat Yatağı, 2010 yılında 
özelleştirilerek TMC Enerji Yatırımları AŞ’ye devredilmiştir. TMC, 
Ciner ve Cengiz Gruplarının % 50’şer hisse ile kurduğu bir şir-
kettir. Yatağın yeniden işletmeye alınabilmesi için TMC tarafın-
dan çalışmalar sürdürülmektedir. Kısa zaman içinde üretime 
yeniden başlanması planlanmaktadır.

Uranyum: 70’li yıllarda yapılan bazı çalışmalara göre Mazıdağı 
fosfat cevherlerinin içerisinde uranyumun varlığı da tespit edil-
miştir. Uranyum (U), Florür (F), Vanadyum (V) ve diğer çeşitli tali 
elementlerin, fosfat mineralleri içinde varlıklarını ve ilişkilerini 
saptama, bu ilişkileri değerlendirme ve fosfatlardan mevcut 
uranyumu bir yan ürün olarak kazanma olasılığını araştırmaya 
yönelik olarak yapılan çalışmalarda bölgede 7419,5 ton U3O8 ve 
2.722.207 ton F rezervi bulunduğu tespit edilmiştir. Mineralojik 
yönden Mazıdağı cevherlerindeki fosfat minerallerini oluştu-
ran dahlit ve kollofan gibi minerallerin yapısında saptanan U 
ve F gibi elementlerin yanı sıra Vanadyum (V), İterbiyum (Yb), 
İtriyum (Y) ve diğer tali elementlerin de mevcut olduğu anlaşıl-
mıştır. Ülkemizde gelecek yıllarda kurulması planlanan nükleer 
tesislerin, yakıt ihtiyacına yönelik olarak Mazıdağı fosfat cev-
herlerindeki uranyumun ekonomik olarak kazanılabilmesine 
yönelik çalışmalar yapılması oldukça önemlidir.

Çimento Hammaddeleri: MTA kayıtlarına göre Mardin ci-
varında 16.000.000 muhtemel kireçtaşı rezervi bulunmaktadır. 
Ancak bu rakamın, bölgede kurulu çimento tesisleri göz önüne 
alındığından daha yüksek olduğu düşünülmektedir.

Türkiye’nin en önemli çimento fabrikalarından biri olan Mardin 
Çimento 1969 yılından Mardin ili civarındaki çimento ham-
maddesi kaynaklarını işleyerek iç ve dış pazara yönelik üretim 
yapmaktadır. Mardin Çimento, Oyak Grubu tarafından yönetil-
mektedir. Yapılan yatırımlar ile 2. klinker üretim hattının Haziran 
2007’de ve 4. çimento değirmeni ünitesinin Ağustos 2008 tari-
hinde üretime geçmesi ile klinker üretim kapasitesi 2 milyon ton/
yıl’ a, çimento üretim kapasitesi ise 3 milyon ton/yıl’ a ulaşmıştır.

Limak Holding Derik - Kızıltepe arasında bir çimento fabrikası 
kurmuştur. Limak Mardin Çimento, iç piyasada Mardin, Şırnak, 
Diyarbakır ve Urfa illeri, dış piyasada ise Irak ve Suriye ülkelerin-
den gelen çimento talebini karşılamak amacıyla, Kuşcu köyü, 
Tepeönü mevkii, Derik - Mardin karayolunun 10. kilometresin-
de kurulmuştur. 11,75 milyon dolara mal olan tesisin yıllık çi-
mento üretim kapasitesi 788.000 tondur. 

Mermer: Mardin Merkez ve Derik ilçelerinde iyi kalitede kap-
lama ve döşeme taşı için uygun nitelikte mermer olarak kul-
lanılabilecek özellikte kireçtaşı ve kum taşı oluşumları tespit 
edilmiştir. Merkez’e bağlı Yalımköyü sahasında mermer ola-
rak kullanılabilecek kireçtaşlarının görünür rezervi yaklaşık          
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47 milyon ton civarındadır. Derik - Çat - Telbesni sahasındaki 
mermer olarak kullanılabilecek kumtaşlarının görünür rezervi 
ise yaklaşık 221 milyon ton civarındadır.

Kuvars Kumu: Kızıltepe - Çimenli sahasında yaklaşık 17 mil-
yon ton yüksek tenörlu kuvars kumu tespit edilmiş olup bu 
maddenin sanayinin birçok sektöründe zenginleştirme yapma-
dan kullanılabileceği belirlenmiştir. Sahadaki kumun içeriği % 
80,1 ila 97,2 arası SiO2, % 0,45 ila 1,60 arası Fe2O3 şeklindedir. 
Yıkama sonucu silis oranı % 95 ile % 98 oranına çıkmakta olup 
kullanım alanları düşünüldüğünde kaliteli bir ürünün ortaya 
çıktığı görülmektedir.

Duyan Madencilik AŞ. bu rezervlerin işletme ruhsatına sahiptir. 
İşletmenin kapasitesi yıllık 500.000 tondur. Şirket döküm kumu 
olarak boru üreticilerine bu kaynağı pazarlamaktadır. Ayrıca 
bu yatak, Çanakkale Seramik’in Mardin’de kurulması planla-
nan seramik fabrikası için de hammadde kaynağıdır. Seramik 
sektöründe yüksek maliyetli ve albenisi yüksek ürünler için silis 
kullanılmaktadır.

Mardin Taşı: Medeniyet Taşı olarak kabul edilen “Mardin 
Taşı”nın sertliği 2,5 - 3, basınç dayanımı <500 cm2/kg, darbe daya-
nımı ile aşınma taş suyunu verdikten sonra artmaktadır. Suyunu 
veren Mardin Taşı çok hafiflemektedir. Bol gözenekli olan taşın 
doluluk oranı % 85 - 90’dır. Mardin taşının CaCO3 miktarı % 99’dur.

Mardin Taşı 19 x 20 x 30 cm ebadında ve özel ebatlara da ke-
silerek yapılarda, sanat eserlerinde ve süs işlemeciliğinde kul-
lanılmaktadır. Ocaklarda taş kesme makinaları ile düz bir hat 
boyunca dikey yönde kesilen zon, aynı makina ile yatay yön-
deki bıçağı ile kesilerek elde edilmektedir. Mardin taşının bol 
gözenekli olanları genellikle kaba işçilik isteyen sanat eserle-
rinde kullanılır. İnce işçilik görecek ürünler çıkartıldıktan sonra 
gölgede işlenir ve istenilen şekil verilerek ışığa çıkartılır. Bu tür 
kireçtaşları tebeşirimsi özellik sunmaları, ince tane yapılı olma-
ları, çıkartıldıklarında rahatlıkla çizilebilecek özelliklere sahip 
olmaları ince işçilik için albenilerini arttırmaktadır.

İnce işçiliğin yapıldığı alanlar günümüzde azda olsa işletilmek-
tedir. Bu alanlar mağaraları oluşturmaktadır. İçerde çıkartılan 
taşlara ebatları ve ince işçiliği işlenerek dışarıya çıkartılmaktadır. 
Mardin ilinde terk edilmiş taş işletme mağaraları bulunmaktadır.

Mardin Taş Ocakları İşletmeleri Şirketi’nin yapmış olduğu yatı-
rımlar ile bu geleneksel ürünler yurt dışına ihraç edilmeye baş-
lamıştır. Evlere antik görüntü veren özelliğinden dolayı yakın 
zamanda dış pazarlarda çok talep gören bir ürün olacaktır.

Hakkari
Titanyum: Çukurca - Taşbaşı Sahasında % 5 TiO2 tenörlü 1.620 
ton muhtemel, 5.112 ton mümkün rezerv bulunmaktadır.
Krom - Manganez: Yüksekova - Kısıklı ve Adaklı köylerin-
de işletmeye hazır ocaklar mevcuttur. Bu ocaklarda rezerv ve 
tenör bilgisi bulunamamıştır. Yüksekova’nın Kışlacık, Görhele 
ve Alakan köylerinde çeşitli zuhurlar mevcuttur. Alakan Köyü 

krom zuhurunun Cr2O3 içeriği % 5,30 ile % 20,55 arasında 
değişmekte, SiO2 oranı çok yüksek olup % 13,65 ile % 20,40 
arasındadır. Kışlacık köyü krom zuhuru ise % 17,76 ile % 47,75 
arasında değişen Cr2O3 içeriğine sahip olup, silis oranı % 1,66 
ile % 19,74 arasında değişiklik göstermektedir. Rezerv 14.800 
ton görünür + muhtemel olarak hesaplanmıştır. Şemdinli İlçesi 
Örencik, Samanlı ve Derecik köyleri civarında da zengin krom ya-
takları bulunmaktadır. Yüksekova ilçesine bağlı Kışlacık, Kandil-
tepe, Evliyatepe, Baştazin, Adaklı, Ayır, Kadıköy ve Halkan köyleri 
civarında çok zengin krom maden yataklarına rastlanılmıştır.

Yüksekova - Dereiçi mevkii yakınlarında Maro Tarım, Yüksekova 
- Adaklı köyünde RCR Seyitoğlu Madencilik ve şahıs, Yükseko-
va - Sarıtaş’ta Bilçağ Madencilik şirketlerine ait krom sahaları 
bulunuyor.

Özel Elektrolitik Bakır Mamulleri San. AŞ’nin Şemdinli - Tütünlü 
köyünde manganez, Yüksekova’da krom projeleri bulunuyor. 
Projeler kapsamında bu sahalardaki cevherlerin zenginleştiril-
mesi üzerine çalışmalar yapıldığı biliniyor.

Kurşun - Çinko - Bakır: Çukurca - Deştan köyü sahasında 
alınan bazı numunelerde % 4,18 - 8,9 Pb ve % 37,54 - 45,57 Zn 
değerleri elde edilmiştir. Çukurca - Kurşuntepe köyü sahasın-
dan alınan bir örnekte de % 0,15 Pb ve % 13,8 Zn elde edilmiş-
tir ancak rezerv çalışması yapılmamıştır. Merkez Üzümcü, Oğul, 
Seryan ve Çanaklı köylerinde kurşun - çinko ve bakır kaynakları 
tespit edilmiştir. Çukurca - Taşbaşı, Şemdinli - Güleç köylerinde 
ise şahıslar üzerine kayıtlı bakır ruhsatları yer almaktadır. 

Kanada Borsası’nda işlem görmekte olan RCR Holding tara-
fından ilde kurşun - çinko madenciliği yapılmaktadır. Merkeze 
bağlı Armutlu mahallesinde bir ocağı bulunmaktadır. İşletilen 
saha % 26,75 Zn, % 4,75 Pb tenörlüdür. Şirket bölgede üretim 
ve arama çalışmalarını sürdürmektedir. Şirketin Hakkari sınırları 
içinde bakır, manganez ve kömür projeleri de bulunuyor.

Hakkari vergi rekortmenlerinden Gökfa İnşaat şirketi, Çukurca 
Üzümlü köyünde bir kurşun - çinko ruhsatına sahip. Çukurca - 
Olgunlar köyünde ise Meskan Ölmez Madencilik çinko üretimi 
gerçekleştirmekte. Şirketin Olgunlar’da bir zenginleştirme tesisi 
bulunuyor. Tesisin kapasitesinin 50.000 ton/yıl olduğu biliniyor. 
Aynı şirketin üzümcü köyünde de ocakları bulunmakta. Ergüden 
Metal Madencilik şirketinin de merkezde Çinko ruhsatı mevcut. 
Ekin Maden’in Cevizdibi beldesinde kurşun - çinko ocağı bulunu-
yor. Ber Grup Madencilik de Üzümcü köyünde çinko ruhsatı sahibi 
olan şirketlerden. Demirli, Çukurca - Işıklı, Üzümlü, Akkaya, Olgun-
lar köylerinde bazı şahıslara ait kurşun-çinko ruhsatları bulunuyor.

Kükürt: Singusir (Yumrukkaya) ve Zakambar (Zevnik) sahala-
rında oluşumlarına rastlanmıştır. 10 cm kalınlığında olup 0,8 - 
1,70 m’lik zon içinde dağılmaktadır.

Kömür: Çukurca ilçesi Köprülü, Kavşak, Uzundere, Dedeler ve 
Zavite köyleri civarında asfaltit kömürü ve Boğazören köyleri 
civarında ise maden kömürü bulunmaktadır.
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Tunceli
1936 yılına kadar ‘Dersim’ adıyla anılmıştır. Dersim kelimesi ‘Gü-
müş Kapı’ anlamına gelmekte olup, yörenin zengin maden kay-
naklarına sahip olmasından dolayı bu ismin verildiği düşünül-
mektedir. Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat bölümünde 
yer alan Tunceli, kuzeyde ve batıda Munzur Dağları ile Karasu 
Irmağı, doğu ve güneydoğuda Bingöl Dağları ve Peri Suyu, gü-
neyde Keban Baraj Gölü ile çevrilidir.

Bakır - Kurşun - Çinko: MTA’ya göre Ovacık - Kakbil zuhu-
runda % 4,52 Cu tenörü saptanmış olup, bunun küçük boyutlu 
bir cevherleşme olduğu belirtilmektedir.

Çalık Grubu şirketlerinden Lidya Madencilik ile Alacer Gold or-
taklığında kurulan Tunçpınar Madencilik tarafından Tunceli’de 
çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ovacık - Cevizlidere sahasın-
da 450 milyon ton bakır rezerv olduğu, cevherin tenörünün 
ise % 0,4 Cu, 0,11 g/t Au olduğu tahmin edilmektedir. Cevher-
leşmenin yatak boyunca ve derine doğru büyüme potansiyeli 
gösterdiği sahada bugüne kadar yaklaşık olarak 5.000 metre 
sondaj yapılmıştır. Hozat - Ovacık karayolu üzerinde, Kacaoğlan 
köyünün kuzeydoğusunda yer alan Mamlis sahasında ise geç-
mişte MTA ve Japon Yerbilimleri Enstitüsü ortak çalışmalar yü-
rütmüşlerdir. Sahada Tunçpınar Madencilik tarafından ön son-
dajlar yapılmaktadır ve potansiyel olarak porfiri bir yataklanma 
tahmin edilmektedir. Sin sahasında ise 3 x 1 km’lik bir alanda 
bakır - altın cevherleşmesi bulunmaktadır.

Krom: Pülümür - Bağderesi sahasında % 43 Cr2O3 tenörlü 
16.000 ton muhtemel rezerv tespit edilmiştir. Yatak geçmiş yıl-
larda işletilmiştir. Ovacık ilçesindeki Çolaklar, Harmikızılçayır, ve 
Berke sahalarında da % 42 - 54 Cr2O3 tenörlü 2.500 ton görünür, 
4.800 ton muhtemel rezerv tespit edilmiştir. 
Yataklardan geçmiş yıllarda 6.750 ton cevher 
üretilmiştir. Resmezza Der - Zilezur Sahasında 
ise tenör % 43 Cr2O3, rezerv 9.000 ton müm-
kün şeklindedir. Yatak geçmiş yıllarda işletil-
miştir.

Kömür: Tunceli - Ovacık - Yarımkaya Linyit 
sahasında kömür, Miyosen yaşlı kalkerli marn-
lar içindedir. Sahada mümkün 1,3 milyon ton, 
muhtemel 650 bin ton rezerv tespit edilmiştir. 
Geçmişte açık işletme şeklinde üretim yapıl-
mış olup şuan bir üretim yapılmamaktadır.

Jips: Pardı köyü sahasında 1 milyon ton 
muhtemel rezerv tespiti yapılmıştır.

Van
Van ili, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Mu-
rat bölümünde Van Gölü kapalı havzasında 
yer almaktadır. Büyük bir bölümü volkanik 
malzemelerle kaplı olan ildeki volkanik ya-
pılar ile gerek jeolojik gerek turistik açıdan 
büyük önem kazandırmaktadır. Van ili sahip 

olduğu jeolojik yapı gereği önemli perlit ve pomza yataklarına 
ev sahipliği yapmaktadır.

Pomza - Perlit: Pomza ve perlit yatakları özellikle Erciş ilçesin-
de yoğunlaşmıştır. Bu ilçede Kocapınar ve Erbeyli sahalarında 
perlit ve pomza yatakları bulunmaktadır. Bunlardan Kocapınar 
sahasındaki perlit yataklarının toplam rezervi 1.350 milyon ton 
olup, genleşme oranları 1 - 3, 2,65 - 3,21 ve 3,5 - 4,2 şeklinde-
dir. Aynı zamanda Kocapınar sahasında 20 milyon m3 pomza 
rezervi olduğu bilinmektedir. Eybeyli sahasındaki perlitler ise 
2,52 - 2,82 genleşme oranına sahip olup, 200 milyon ton potan-
siyel rezerv mevcuttur. İlçedeki diğer pomza yatakları Ekiciler 
köyü ve Kırkpınar köyü mevkilerinde yer almakta olup, bunların 
toplam rezervi 110 milyon tondur. Ayrıca Merkez - Mollakasım 
köyünde de 1 milyon ton görünür + muhtemel rezerve sahip 
pomza sahası bulunmaktadır. 

Krom: Metalik madenler bakımından ilde krom oluşumlarına 
rastlanmıştır ancak bunların büyük çoğunluğu çok küçük bo-
yutlu oluşumlar olduğundan ekonomik bir potansiyel oluştur-
mamaktadır. Bunlar arasında Özalp ilçesindeki 5 adet zuhurun 
% Cr2O3 içerikleri % 38 - 48 arasında olup, bunların toplam gö-
rünür + muhtemel rezervi de 570 tondur. 

Demir: Demir oluşumları zuhurlar şeklinde gözlenmektedir 
ve düşük demir, yüksek SiO2 içeriklerine sahiptir. Bu özellikleri 
ile ekonomik olmamaktadır. İldeki en önemli demir zuhurları 
Bahçesaray ve Çaldıran ilçelerinde yer almakta olup, Bahçesaray 
- Geçkinli zuhuru % 24 demir tenörüne ve 363 bin ton görünür 
+ muhtemel rezerve sahiptir. Muradiye -Karadulda demir zuhu-
runda ise 2 grup cevher ayırt edilmiş olup, 1. grup cevherde orta-
lama % 19,8 Fe, % 56.03 SiO2 ve % 5,2 Al2O3 tenörlü 106,5 bin  
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ton, 2. grup cevherde ise % 44,5 Fe, % 21.35 SiO2 ve % 13,4 Al2O3 
tenörlü 630 bin ton görünür + muhtemel rezerv belirlenmiştir.

Kömür: 1955 - 1978 yılları arasında kömüre yönelik yapılan 
çalışmalar sonucunda Erciş - Zilan ve Şahmanis linyit sahaları 
ortaya çıkarılmıştır. Alt ısı değerleri orijinal kömürde 2089 Kcal/
kg (Erciş - Zilan) ve 4520 Kcal/Kg (Şahmanis) olan yataklardan 
Erciş - Zilan’da açık ocakta üretilebilir rezerv 1 milyon, Şahma-
nis sahasında ise görünür rezerv 1,2 milyon ton olarak tespit 
edilmiştir. Bunların dışında Hoşap civarındaki Neojen havzada 
ince (birkaç cm kalınlığında) damarlar kapsayan yersel bir kö-
mür zuhuru bulunmaktadır. Bu sahada hesaplanan rezerv 1,2 
milyon tondur.

Bakır - Kurşun - Çinko: Erciş (Zilan - Taşkapı köyü), Çatak (Ka-
çıt köyü) bakır zuhurları bulunmaktadır. Erciş’te Köyücük köyü 
ve Hasan Abdal köyünde bazı şahıslara ve Vatan Madencilik 
şirketine ait çinko ruhsatlarının bulunduğu bilinmektedir. Er-
ciş - İkizçaylı köyünde Vatan Madencilik’e ait kırma eleme tesisi 
projesi yer almaktadır. 

Bitlis
Sanayisi yok denecek kadar az olan Bitlis ilinde madencilik ve taş 
ocakçılığı öne çıkmaktadır. Maden yatakları bakımından zengin 
bir ilimiz olduğu söylenebilir. Jeolojik yapısı gereği ve volkanik bir 
alan üzerinde kurulu olması nedeniyle özellikle perlit ve pomza 
yatakları bakımından önemli potansiyele sahiptir.

Pomza - Perlit: Söz konusu yataklar ilde Tatvan ilçesinde yer 
almakta olup, ilçede orta kalitede, genleşme oranı 2-3 arasında 
değişen 790 milyon ton perlit ve 81,5 milyon ton iyi kalitede ve 
kısmen yıkama işlemi gerektirmeyen pomza yatakları bulunmak-
tadır. 

Çimento Hammaddesi: Adilcevaz ilçesi ise çimento ham-
maddesi olarak kullanılmaya uygun önemli kireçtaşı ve kil potan-
siyeline sahiptir. Burada kireçtaşı için belirlenmiş mümkün rezerv 
120 milyon ton, kil için belirlenmiş muhtemel rezerv ise 30 mil-
yon tondur. 

Grafit - Asbest: Merkez ve Destumi ilçelerinde grafit ve asbest 
oluşumlarına rastlanmaktadır. Destumi ilçesinde % 1 - 15 as-
best içeriğine sahip 517,6 bin ton görünür rezerv tespit edilmiş 

olup, yataktan geçmiş yıllarda 15,5 bin ton üretim yapılmıştır. 
Merkez ilçedeki % 7 karbon tenörlü grafit yatağından ise zen-
ginleştirme çalışmaları sonucunda olumlu neticeler alınmıştır. 
Disten: Çok sayıda disten (pirofillit) oluşumlarının gözlendiği 
Merkez ilçede, distenlerin % Al2O3 içerikleri 24 - 40 arasında de-
ğişmektedir ve kalitesi seramik ve refrakter hammaddesi olarak 
kullanılmaya elverişlidir. Buradaki yatakların toplam görünür + 
muhtemel rezervi 2.831.945 tondur. 

Fosfat: Bitlis - Bingöl yöresi çeşitli fosfat oluşumlarına ev sahip-
liği yapmaktadır. Bölgedeki fosfatlar, Bitlis Masifi metamorfik 
kayaları içerisinde apatit - manyetit cevherleşmeleri şeklinde-
dir. Bitlis - Ünaldı apatitli manyetit yataklarında % 2,5 - 4,4 P2O5 

ve % 15 - 15,6 Fe2O3 içerikli 6,3 milyon ton cevher vardır. Bitlis 
apatitli manyetit yatağı tek ürün üretimi için ekonomik olma-
maktadır. Demir ve fosfat birlikte üretilmelidir.

Kuvarsit: MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda da 
Bitlis - Mutki - Ilıcak Mahallesi yöresinde şistler içerisinde be-
yaz ve gri renkli olmak üzere iki tür kuvarsit oluşumları tespit 
edilmiştir. Bunlardan gri renkli kuvarsitlerin kuvars standart-
larına göre SiO2 içeriklerinin düşük olması nedeniyle seramik 
için uygun olmadığı ancak gaz beton veya pres tuğla üreti-
minde kullanım imkanlarının araştırılması gerektiği, beyaz 
renkli kuvarsitlerin ise seramik sanayinde kullanıma elverişli 
olduğu belirlenmiştir. Sahadaki kuvarsitlerin görünür rezervi 
30,8 milyon tondur. 

Bakır - Kurşun - Çinko: İl genelindeki önemli bakır - kurşun 
- çinko sahası Narlıdere - Zizan sahası olup, burada % 12,7 Pb, 
% 34,4 Zn ve % 0,13 Cu tenörlü 5.000 ton muhtemel ve 9.000 
ton mümkün rezerv bulunmaktadır. Merkeze bağlı Sarıkonak 
köyünde Baykan Madencilik tarafından bir kurşun - çinko ocağı 
işletilmektedir.

Krom: İl genelinde krom cevherleşmelerinde tenör % 39 - 49 
Cr2O3 ve görünür + muhtemel + mümkün rezerv 4.452 ton 
olarak belirlenmiştir. İl genelinde pek çok şahıs üzerine kayıtlı 
çeşitli krom ruhsatları bulunmaktadır.

Nikel: Diğer bir metalik maden olan nikel ise Tatvan - Pancarlı 
sülfit tip nikel sahasıdır. Burada tenör % 2 - 3 Ni olup, mümkün 
rezerv 15,5 bin tondur. 
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Elazığ
Elazığ ili Doğu Anadolu Bölgesi’nin güneybatısında, Yukarı Fı-
rat havzasında yer almakta ve Doğu Anadolu Bölgesi’ni batıya 
bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmaktadır. Elazığ’ın 
topraklarını dağlık alanlar, platolar ve ovalar oluşturmaktadır. 
Elazığ ili ve yakın çevresi çok sayıda metalik maden ve endüstri-
yel hammadde yatak ve zuhurları ile bilinir. 

Krom: % 20 Cr2O3 ve üzeri tenörde 26 milyon ton olan Türki-
ye krom potansiyelinin % 45’lik bölümü Guleman bölgesinde 
bulunmaktadır. Guleman bölgesi, krom potansiyeli ve üretimi 
açısından birinci önemli bölgedir. Bölgede, geçmiş yıllardan 
günümüze üretim yapılan büyük yataklar Gölalan, Yunusdere, 
Ayıpınar, Kef, Kapin ve Lasir olarak sayılabilir. Bunlardan gü-
nümüzde sadece Kapin ocağında açık işletme yapılmaktadır. 
Türkiye’de bulunan iki ferrokrom tesisinden biri Guleman’da 
yer almaktadır. 

Kurşun - Çinko: Bölgedeki en önemli kurşun - çinko yatakların-
dan biri Keban - Simli Kurşun - Çinko yatağıdır. Bu yatakta, % 4,51 
Pb, % 5,28 Zn ve 100 gr/ton Ag değerleri saptanmış olup, 86.800 
ton görünür, 48.000 ton muhtemel ve 1 milyon ton mümkün re-
zerv belirlenmiştir. Metal içeriği olarak ise 77 bin ton Pb ve 90,3 
bin ton Zn tespit edilmiştir. Keban -Simli gümüşlü kurşun - çinko 
yatağından geçmişte 577 bin ton tüvenan cevher üretimi yapıl-
mıştır ancak yatak günümüzde işletilmemektedir. 

Bakır: Maden ilçesinde yer alan Ergani Bakır Sahası ülkemizin 
önemli bakır yataklarından biridir. Ergani - Anayatak Türkiye’nin 
işletmeye konu olmuş en eski bakır yataklarından biridir. Bu ya-
tağın ayrıca dünyanın bilinen en eski maden işletmelerinden 
olduğu da kabul edilir. 

Geçmiş yıllarda MTA tarafından gerçekleştirilen çalışmalar so-
nucunda yatakta ortalama % 1,30 Cu tenörlü 14,6 milyon ton 
cevher saptanmıştır. Yatak, Etibank tarafından geçmiş yıllarda 
işletilmiş olup, Ergani sahasındaki bakır yataklarında şuan özel 
sektör tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Elazığ - Maden sa-
hası, özelleştirme programı çerçevesinde 2007 yılında Yıldızlar 
SSS Holding bünyesine katılmıştır. Tesis, 2008 - 2009 yıllarında 
70 milyon USD tutarında yatırım yapılarak yenilenmiştir. Tesisin 

güncel kapasitesi 140 ton/saat olup, 450 kişi istihdam edilmek-
tedir. Tesise ait ruhsatlı sahada toplam rezerv 900 bin tondur.

Ayrıca Keban - Nallıziyaret ve Sivrice - Uslu sahaları da ildeki di-
ğer önemli bakır yataklarından biridir. Nallıziyaret yatağında % 
0,092 Cu tenörünün yanı sıra % 0,014 Mo ve % 0,054 W tenörleri 
de mevcuttur ve yatakta toplam 4,5 milyon ton rezerv belirlen-
miştir. Sivrice - Uslu bakır yatağında ise % 0,26 Cu tenörlü 1,6 
milyon ton görünür rezerv saptanmıştır. 

Bunların dışında yörede pek çok da zuhur ve yatak kayıt altına 
alınmıştır. Bunlar: Keban - Zeytindağı zuhuru (% 0,7 Zn, % 2 Pb, 
1,64 - 2,35 gr/ton Au, 40,1 - 47,3 gr/ton Ag), Yurtbaşı - Gurbet zu-
huru (% 37 Zn, % 15,5 Cu), Palu - Kedek zuhuru (% 1,30 Cu, % 
0,60 Zn), Sivrice - Helezür sahası (% 2 - 3 Cu, % 1 Zn, % 30 pirit, 50 
bin ton muhtemel rezerv, metal içeriği olarak bin ton Cu, 500 ton 
Zn, 15 bin ton pirit bulunmaktadır.), Ergani - Şeyhyüt Tepe sahası 
(% 2 Cu, 2 milyon ton görünür, 3 milyon ton muhtemel rezerv.), 
Ergani - Türbe (Kafir, Topaluşağı, Mihrapdağı) sahası (% 1,34 Cu, 
351 bin ton görünür rezerv. Metal içeriği 47 bin ton bakır.), Palu - 
Karaçör (Deri) zuhuru (% 7-12 Pb, % 28-40 Zn), Keban - Bergayın 
zuhuru (% 8 Pb-Zn), Keban - Karamağaradere zuhuru (% 1 Pb, % 
1 Zn ve % ve % 0,76 Mo), Ergani - Ana Yatak (% 20,20 pirit, % 12,54 
S, % 1.39 Cu. 3,5 milyon ton görünür rezerv vardır. Metal içeriği 
203 bin ton bakırdır. Geçmiş yıllarda yataktan 8 - 10 milyon ton 
üretim yapılmış olup, yatak terkedilmiştir.) Ergani - Mihrapdağı 
sahası (% 2,5 Cu, 290 bin ton rezerv belirlenmiştir. Geçmiş yıllarda 
üretim yapılmıştır.), Ergani - Hacan sahası (% 1,60 Cu. 40 bin ton 
görünür + muhtemel rezerv vardır. Metal içeriği 640 ton bakır-
dır.), Ergani (Mızır Tepe, Mergen Tepe, Kısabekir) zuhuru (%1,38 
Cu), Baskil Nazaruşağı (% 2 Cu, 2,4 gr/ton Au, 4,2 gr/ton Ag. 49 
bin ton mümkün rezerv). Bu yatak ve zuhurların ruhsatları çeşitli 
şahıs ve şirketlerin elinde bulunmaktadır.

Manganez: İlde çok sayıda manganez cevherleşmeleri bulun-
maktadır ancak bunların büyük çoğunluğu küçük boyutlu zu-
hurlar niteliğindedir. Maden ilçesindeki zuhurlar % 16 - 20 ara-
sında Mn içeriğine sahiptir. Merkeze bağlı Koçkale manganez 
cevherleşmesinin % 29 Fe, % 17 Mn ve % 13 Si içerdiği saptan-
mıştır. Fe ve Si miktarının yüksek oluşu cevherin kalitesini dü-
şürmektedir. Yapılan arazi çalışmaları sonucu bölgede yaklaşık 
2 milyon ton cevher bulunduğu belirlenmiştir.

Demir: İldeki önemli demir zuhurları Keban ve Baskil ilçelerin-
de bulunmaktadır. Baskil - Karakaş demir zuhurunda % 51.84 
Fe, % 6.54 SiO2, % 0.47 Mn ve % 0.36 Al2O3 tenörlü 126 bin ton 
görünür rezerv, Keban Aşvan demir zuhurunda ise % 54.49 Fe 
tenörlü 24 bin ton görünür demir rezervi tespit edilmiştir. Aş-
van yatağı geçmiş yıllarda bir miktar işletilmiştir. 

Mermer: Bölge mermer açısından önemli oluşumlara sahiptir. 
Alacakaya ilçesindeki Elazığ vişnesi olarak adlandırılan mermer-
ler, sedimanter kökenli tektonik breşlerin kalsit dolgu ile çimen-
tolanması ve bağlanması sonucunda oluşmuştur. Elazığ Vişnesi, 
dünya çapında marka olmuş ve tüm dünyaya ihraç edilmekte-
dir. Yöredeki mermer yatakları çok sayıda kişi ve özel kuruluş 
tarafından işletilmektedir. 
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Florit: Keban - Karamadara sahasında % 40 CaF2 tenörlü 604 
ton görünür, 1800 ton mümkün rezerve sahip bir yatak bulun-
maktadır.

Kireçtaşı: Sivrice - Örençay’daki % 54,3 CaO tenörlü 36 milyon 
ton muhtemel rezerve sahip kireçtaşı yatağı yer almaktadır.

Sonuç
Ülkemizin güneydoğusunda yer alan bazı illerimizde yaşanan 
terör olayları nedeniyle bu bölgeler, uzun yıllar boyunca gü-
venli olmayan bölgeler olarak bilindi. Ancak son zamanlarda 
yaşanan ve hepimizin bildiği gelişmelerle birlikte bölgedeki gü-
venlik sorununun etkilerinin giderek azaldığı, buna bağlı olarak 
bölgeye yapılan yatırımların da artmaya başladığı görülüyor. 
Doğal kaynakları ile dikkat çeken bölgede güvenlik sorunları-
nın azalmış olması, bu kaynakların ekonomiye kazandırılması-
nın gerekliliğini de gündeme getiriyor.

Bölgede bugüne kadar yapılmış olan sınırlı sayıdaki çalışma ile 
ortaya çıkarılan zuhur, kaynak ve rezervler, buzdağının sadece 
görünen kısmı olabilir. Devlet tarafından yapılan ve envanterlere 
giren maden kaynaklarının yanı sıra özel sektörün gerçekleştirdi-
ği sınırlı sayıdaki çalışmalarda da çeşitli kaynakların ortaya çıka-
rıldığı görülmektedir. Güvenliğin tam olarak sağlanması sonrası 
bölgede yapılacak çalışmalarda, pek çok yeni kaynak ortaya çı-
karılabilecek, mevcut kaynaklarda ise rezerv tespitleri yapılabile-

cektir. Yapılacak yeni teknoloji çalışmaları ile de bölgede büyük 
maden kaynaklarının ortaya çıkarılabilme ihtimali büyüktür. 

Terörün yaşandığı bu illerden bazıları, Asya ile Avrupa arasında 
bir köprü görevi görmekte olan ülkemizin Orta Doğu’ya açılan 
kapısıdır. Bu illerde madenciliğin geliştirilmesi, Orta Doğu’ya 
yapılacak maden ihracatını da önemli oranda arttıracaktır. Ye-
niden yapılanmakta olan Orta Doğu ülkeleri, kalkınmalarına 
paralel olarak her türlü maden ürününe yükselen bir şekilde 
ihtiyaç duyacak ve bu noktada yukarıda adı geçen illerimizde-
ki doğal kaynakların önemi daha da artacaktır. Bölgenin doğal 
kaynakları, uygun politikalar ve üretim planlaması ile özellikle 
Ortadoğu pazarını da iyi kullanarak değerlendirildiğinde, başta 
bölge halkı olmak üzere tüm ülkemiz, yörenin zenginliklerin-
den faydalanmış olacaktır. 
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Çalışanları Firmaya 
KazandırmakEbru Şimşek

İnsan Kaynakları Yöneticisi
ebrusimsek@outlook.com 

Bir şirketi başarılı bir şekilde yönetebilmenin sırrı; ni-
telikli çalışanları firmaya kazandırmak ve en etkili şe-
kilde yönetilmesini sağlamaktır. Tepe yönetim olarak 
biraz geri çekilip geniş bir perspektiften olaylara ba-

kabilmek yani büyük resmi görebilmek gerekir. Bunun içinde 
etkin çalışanları işe almak ve bu kişileri deneyimleri azda çokta 
olsa potansiyelleri doğrultusunda sorumluluklarını artırıp, iş-
leri delege ederek verimli bir şekilde çalışabilmelerini sağla-
mak önem kazanır. 
 
Üst yönetimin vakitlerinin bir kısmını en iyi çalışanları firmaya 
kazandırmak amacıyla iş görüşmelerine ayırmaları gerekir. Her 
yöneticinin adaylarda aradığı özellikler farklılık göstermekle 
birlikte; alanında bilgili ya da yetiştirilebilecek, potansiyeli ve 
performansı yüksek, yeniliklere açık, değişimlere uyum sağla-
yan, karakteri sağlam ve çalışkan kişileri firmaya kazandırmak 
amaç edinilmelidir. Kendi firmaları gibi çalışacak ve firmayı sa-
hiplenecek çalışanlar bulmak gerekir. Bunların dışında belki de 
en önemli faktörlerden biri işe alınacak kişilerin örgüt kültürüne 
uyum sağlamasıdır. 

Çalışanların bilgi birikimi, deneyimleri, karakteristik özellikleri 
firmanın en önemli sermayesidir. Firmaları bir yerlere getiren 
başarılı bir şekilde büyümelerini ve sürdürülebilirliğini sağla-
yan iyi bir yönetim ve çalışan profilidir. Zaman içerisinde firma 
çalışan profilinde değişimler meydana gelmektedir. X kuşağı, Y 
kuşağı, Z kuşağı…gibi

X kuşağı (1965 - 1979), güvenilir, firmaya bağlılıkları ve iş moti-
vasyonları yüksek, takım çalışmasına yatkın, direk iletişime önem 
veren, girişimci ve ücret odaklı bir kuşaktır. Y kuşağı (1980 - 1999), 
hemen yükselmek isteyen, sadakatları az, teknolojiyi takip eden, 

sosyal yönleri gelişmiş, iş özel hayat dengesine önem veren, iş de-
ğiştirmeye daha yatkın, üstü ile arasındaki mesafeyi azaltıp arka-
daş olmak isteyen, elektronik ortamda iletişim kuran, katılımcı bir 
yapıya sahiptirler.

Z kuşağı (2000-…..) ise kolay tatmin olmayan, internet merak-
lısı, tüketici, sabırsız, çabuk kariyer basamaklarını atlamak iste-
yen bir gruptur.

Birbirleri ile bir arada yaşayan bu kuşakların birbirleriyle uyum-
lu halde çalışmasını ve işbirliği içerisinde olmasını sağlamak üst 
yönetimin ve insan kaynaklarının en önemli görevlerinden biri 
olmaktadır. 

Çalışanların beklentileri ve memnuniyeti önemli olmakla bir-
likte; farklı kuşaklardaki çalışanların beklentileri ve önem ver-
dikleri unsurlarda kuşaklararası değişkenlik göstermektedir. Bu 
değişimlerle birlikte bayanların iş hayatında daha çok yer almak 
istemeleri, home ofis çalışmaları gibi farklı unsurlarda beklenti-
leri değiştirmektedir. 

Buradan hareketle firmalardaki insan kaynakları departman-
larının önemi yadsınamaz bir hale gelir ve de bu açılım insan 
kaynaklarının önemli bir fonksiyonu olarak rol oynar. Tüm bu 
beklentileri doğru bir şekilde karşılamak, şirket uygulamalarını 
bu yönde belirleyip doğru ve uygun süreçleri oluşturup yöne-
tebilmek gerekir. Değişimlere ayak uydurup işveren ve çalışan 
arasındaki bağı kuvvetlendirmek de ayrı bir önem kazanmakta-
dır. Bu bağı kuvvetlendirmenin yolu ise çalışan memnuniyetini 
sağlamaktır. Çalışanların moral ve motivasyonları çok önemli-
dir. Motivasyonlarının yüksek olması çalışanların firmaya bağlı-
lığını yükseltmekte dolayısıyla verimliliği artırmaktadır. 

İnsan Kaynakları
www.madencilik-turkiye.com



Kuşaklar arası farklılıklar ve diğer değişkenler de göz önüne 
alarak çalışan memnuniyeti çalışmaları yönlendirilmelidir. Fir-
ma bünyesinde memnuniyet oranı ölçülmeli, memnuniyet 
ile memnuniyetsizlik alanları ve konuları tespit edilmelidir. 
Çalışan memnuniyeti anketleri ile hem memnuniyet oranı öl-
çümlenmiş hem de kurum bünyesindeki beklentileri ve mem-
nuniyetsizleri belirlemek, yapıcı eleştirileri toplamak mümkün 
olmaktadır. Bu anketler belirli alanlar baz alınarak hazırlanmalı, 
isimsiz olmalı ve çok uzun çalışmalar ol-
mamalıdır. Toplanan anketler iyi bir şe-
kilde değerlendirilmeli, hangi konularda 
ne şekilde aksiyon alınacağı netleşme-
lidir. Bir aksiyon planı oluşturulmalı ve 
uygulamaya konulmalıdır. Uygulamaya 
konulmadığı takdirde bir sonraki anket 
döneminde çalışanların beklentilerini 
toplamak mümkün olamamakta, çalı-
şanlar nasıl olsa düşüncelerimiz dikkate 
alınmıyor diye firmaya karşı güvenlerini 
kaybedebilmektedir. 

Anket uygulamasının yanı sıra önerileri toplamak için çalışan 
memnuniyeti iyileştirme ekibi oluşturulabilir. Aylık bazda şir-
ketin tüm bölümlerinden seçilen katılımcılarla iki saat iletişim 
toplantısı yapılarak, ”Nasıl daha iyi bir firma yaratılabilir?” ko-

nusu üzerine beyin fırtınası yapılabilir. Çeşitli öneriler topla-
nılarak firma için uygun olanlar gerçekleştirilebilir. Çalışanları 
elde tutmak için ücretini artırma, prim sistemi vb maddi uy-
gulamalar önemli olduğu kadar manevi olan motivatörler de 
önemlidir. Çalışanların yöneticilerinden takdir görmesi, işlerin 
delege edilmesi, daha fazla sorumluluk ve yetki verilmesi, ter-
fi yollarının açık olması gibi unsurlarda çalışanların firmaya 
bağlılıklarını artırır. Ayıca gerek bölüm çalışanlarının gerekse 

farklı bölümlerde yer alan çalışanların 
birbirleriyle kaynaşmaları içinde çeşitli 
sosyal faaliyet gruplarının oluşturul-
ması, yemek kahvaltı piknik organizas-
yonları, sağlıklı yaşam projeleri, happy 
hourslar gibi çeşitli organizasyonlar 
düzenlenmelidir. Gerçekleştirilen bu 
organizasyonlar şirket içi panolarda ya 
da çıkarılacak olan bültenlerde duyu-
rulabilir. 

Çalışan memnuniyetini sağlamak in-
san kaynakları ve yönetimin sorumluluğundadır. Yapılan bu 
anket çalışmaları ve memnuniyet ölçümlemeleri belirli peri-
yotlarda tekrarlanmalı iyileşmeler izlenmelidir. Memnuniyet 
oranını artırmak insan kaynaklarının performans hedefi haline 
getirilmelidir. 

Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme
Necati Yıldız 

“Cevher Hazırlama” kitabının yayınlandığı 2007 
Mayısından bu yana aralıksız süren çalışmalarla 
kitabın bölümleri yeni ve ek bilgilerle desteklendi, 
şekiller yeniden düzenlendi, kitaba “Pompa ve 
Vanalar” ile “Proses Kontrolü” başlığı altında iki 
yeni bölüm eklendi. Ekler bölümüne ise yeni cevher 
hazırlama tesisleri akım şemaları ilave edilerek kitap 
içerik olarak zenginleştirildi. Renkli basılan ve ilk 
baskıya göre oldukça kapsamlı olan 2. Baskı “Cevher 
Hazırlama ve Zenginleştirme” olarak isimlendirildi.

Demir Cevheri
Necati Yıldız 

“Demir Cevheri” kitabı; “Demir cevherlerinin 
üretilmesi, zenginleştirilmesi, peletlenmesi, 
sinterlenmesi, sünger demir ve çelik üretimi 
ile ilgili temel bilgileri içermektedir.

Madencilik, Metalürji ve Mineralojinin Çileli 

Tarihi
Zeki Tez

Prof. Dr. Zeki Tez’in kültürel tarih çalışmalarının yeni 
meyvesi olan Madencilik, Metalürji ve Mineralojinin 
Çileli Tarihi, bize dünyanın en zor uğraşlarının tarihsel 
seyrini sunuyor. Alanlara ilişkin gelişmeleri aktaran, bu 
gelişmelerin ışığında bu uğraşların geçirdiği evrimleri 
inceleyen Tez, yine okurlarının ufkunu zenginleştiren bir 
çalışmaya imza atıyor. Madencilik, Metalürji ve Mineralo-
jinin Çileli Tarihi, kültür tarihine ilgi duyan, dünyamızın ve 
insanların gölgede kalan yaşam ve uğraşlarını merak eden 
okurun sık sık başvuracağı kaynaklardan biri.

Çimento Üretimi
Necati Yıldız 

Çimento üretimi; hammaddenin sahadan 
üretimiyle başlayıp kırma ve öğütmeyle 
devam eden, ön ısıtma, kalsinasyon, fırın 
ve soğutucuda ısıl işlemle süren, klinkerin 
öğütülmesiyle sona eren bir süreçtir. 
Kitap bu süreçteki temel bilgileri içeren, 
sektöre emek vermiş insanların ürettikleri 
bilgilerin bir harmanıdır.

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

www.mtmagaza.com
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İnovasyon
www.madencilik-turkiye.com

Emniyet ve Kültür

Nisan ayı içerisinde insanlar tarafından yeryüzü-
ne açılmış en büyük deliklerden birisi olan Rio 
Tinto’ya ait Bingham Canyon ocağının kuzeydoğu-
sunda önemli bir şev kayması yaşandı. Bu maden 

hali hazırda ABD’nin Morenci madeninden sonraki en büyük 
bakır madeni olup yılda 250 bin ton bakır, 450 bin ons altın, 
3,5 milyon ons gümüş ve yaklaşık 12 bin ton molibden üret-
mektedir. Şev kaymaları özellikle uzun yıllardır üretim yapan 
maden ocaklarında sıklıkla rastlanabilmektedir ve bu maden 
ocağında da yaklaşık 110 senedir üretim yapılmaktadır. Bu şev 
kaymasında tahmini olarak yaklaşık 150 milyon metrik ton-
luk malzeme kaymış, kayma sonucunda bir şovel ve 5-6 adet 
kamyon bu kaymadan zarar görmüştür. Olayın avunulacak tek 
tarafı, bu kaymadan hiç bir çalışanın zarar görmemiş olması-
dır. Bu aslında hiç yadsınamayacak kadar önemli bir başarıdır. 

Bu sebeple yazımızda, kaza 
sonrasının analizini ve iş ye-
rinde güvenlik kültürünü ele 
alacağız.

Madencilik bir anlamda do-
ğaya karşı mücadeledir. Dep-
rem, yer çekimi, yağmur, kar, 
buzlanma veya erime, şevle-
rin stabilitelerini bozabilecek 
doğal etkenlerdir. Şev kayma-

sı gibi kazaların uzun yıllardır işletilen bir ocakta olması oldukça 
mümkündür. Ancak başarılı bir işletmeye düşen görev bu tür du-
rumlara karşı sürekli olarak tedbirli olmaktır. Bingham Canyon ör-
neğinde, şev kayması riski bulunan tüm bölgeler gerçek zamanlı 
şev gözlemleme cihazları tarafından takip edilmekteydi. Bu göz-
lemlemelere dayanarak kaymadan çok öncesinde o bölgelerde 
zaten üretim durdurulmuş ve insan girişleri engellenmişti. Bu se-

beple bu kadar önemli bir kazaya rağmen can ve önemli bir mal 
kaybı olmamıştır.

Bu tür durumlarda bir diğer önemli nokta ise kriz yönetimidir. 
Şirket, en başından itibaren olayın kontrolü altında olduğu 
görüntüsü vermiş, bu durum insanlarda ve yönetimde güven 
oluşturmuştur. Şirket olay yeri fotoğraflarını sitelerinden pay-
laşmış, kamuoyunu düzenli olarak gelişmelerden ve sonraki 
adımlardan haberdar etmiştir. Böyle bir durumda, olabildiğince 
şeffaf olmaya çaba sarf etmişler ve maden ocağında bir basın 
toplantısı bile düzenlemişlerdir. Mümkün olduğunca hiç bir 
konuda açık kapı bırakmamaya gayret göstermişler, belirsiz 
cevaplar yerine net ve anlaşılır cevaplar vermişlerdir. Sonuç iti-
bariyle reaktif davranmak yerine, proaktif davranmayı seçmişler 
ve başarılı da olmuşlardır.

Böyle bir kazada doğru adımları atmak yalnızca yaklaşık 3000 
çalışanı olan Bingham Canyon Madeni için değil, aynı zamanda 
diğer maden ocakları için de faydalı olmuştur. Koca bir maden-
de bir yılda 70 tane 230 tonluk kamyonla taşınan malzemenin 
bir günde kaymasına rağmen tek bir can kaybının ve yaralan-
manın olmaması ve yönetimin sorumluluktan kaçmayıp olaya 
hakim olması, diğer ocaklar veya firmalar için örnek gösterile-
cek bir durumdur. Bu maden, üretime bu kazadan bir kaç hafta 
sonra yeniden başlamıştır. Ancak şev gözlem binasını, ziyaretçi 
merkezini, yolların ve elektrik sisteminin güzergahını değiştir-
meleri gerekmektedir. Bu adımlar için de planlar tamamlanmış 
ve işleme konulmuştur. 

Amerika’daki maden ocaklarında bu tür bir kazada acil durum 
planının olması aslında tesadüf değildir. Örneğin maden kaza-
larına karşı acil durum planı hazırlamak 2006 yılında MSHA (Ma-
den Güvenlik ve Sağlık Kurumu), MinerAct kanunuyla yer altı 

     Gerçek başarı 
düşük maliyetle, 
en emniyetli ve 
verimli biçimde, 
en fazlayı 
üretmektir

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

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



01 Haziran 2013 99

kömür ocaklarına yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu yasa-
ya göre acil durum planı bir defa hazırlanıp rafa kaldırılacak bir 
plan değildir. Bu yasaya göre plan sürekli olarak güncellenecek 
ve MSHA müfettişleri tarafından yılda iki defa denetlenecektir. 
Bu plan çerçevesinde her madende, yaşanan kazaya 1 saat için-
de müdahalede bulunabilecek bir kurtarma takımı kurulması 
zorunludur. Bu kanunda belirtilen yasaların çiğnenmesi duru-
munda MSHA’nın madeni kapatma yetkisi dahi bulunmaktadır.

Her sektörde iş kazaları yaşanmaktadır. Doğası gereği bazı iş yer-
leri diğerlerine göre daha fazla risk taşıyabilir. Ancak bu durum, 
iş kazalarının olmasını normalleştirmez. İş yerlerinin risk faktörle-
rine göre çalışanların dikkat katsayılarının ve iş yeri gözlem veya 
denetleme miktarlarının arttırılması gerekmektedir. Genellikle bu 
tür davranışlar yasal zorunluluklarla başlar ve daha sonra işyeri 
kültürü haline gelebilir. Örneğin, birlikte çalıştığımız firmalar ara-

sında emniyet kültürü konusunda çok ciddi farklar bulunmakta-
dır. Bu firmalardan bazıları yasal zorunluluk olan iş yeri denetleme 
ve gözetleme formlarını doldurma işlemini, çalışanlarının günlük 
iş sorumlulukları arasında görüp teşvikte bulunurken, bir diğer 
firma ise bunu sadece zorunlu kurallara uyum olarak görmekte 
ve bu sebeple çalışanlar bu formları ayın son bir kaç gününde, 
bütün bir ay için doldurmaktadır. Temelde birinci şirket, işyeri em-
niyetini bir kültür haline getirmiş ve “önce emniyet; sonra üretim” 
felsefesine sahipken, ikinci şirket “önce üretim” yaklaşımına sahip-
tir. Bu tür yaklaşımlar işyerinin daha güvenli hale gelmesi için atıl-
mış adımlar olan yasal düzenlemeleri faydasız hale getirmektedir. 
Ancak bu iki şirket arasındaki her 1000 saat başına kaza oranları 
karşılaştırıldığında çok ciddi bir fark göze çarpmaktadır.

İş yeri gözlem ve denetleme, kazaları azaltmak için kilit sa-
yılacak çözümlerdir. Bir maden ocağında ne kadar fazla  

Location of the Bingham 
Canyon MineNortheast Wall

Fotoğraf : Rio Tinto - Kennecott Utah Copper (Bingham Canyon) 
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gözlem yapılıp  diğer çalışanlarla paylaşılırsa, teftişlerde ce-
zalar ve nihayetinde kaza sayıları azalacaktır. Aşağıdaki gra-
fikte ABD’de bulunan bir kömür madeninde 2011, 2012 ve 
2013 yılının ilk 2 ayına ait, aylara göre toplam iş yeri gözlem 
sayısı, iş kaza sayısı ve teftişlerde kesilen ceza sayısı gösteril-
mektedir. 2011 yılının sonuna kadar aylık ortalama gözlem 
sayısı yaklaşık 5000 civarıyken, teftişlerde ortalama 50 ceza 
kesilmiş ve bu süreçte ayda ortalama 40 kaza yaşanmıştır. 
Ancak 2012 yılında iş yeri gözlem sayısındaki % 40’lık düşüş, 
kaza oranlarında % 25’lik artışa sebep olmuş ve aylık ortala-
ma kaza sayısı ortalama 50’ye çıkmıştır. Aylık maden teftişle-
rinde kesilen ceza sayısı ise bu süreçte yaklaşık % 60 artmış 
ve ortalama 80’e çıkmıştır. 

Bingham Canyon ve yukarıdaki örneklerin her ikisinin de aslında 
ortak tarafı, iş yerinde emniyetin ne kadar öncelikli olduğudur. 
Gelişmiş ülkelerde madenlerde emniyet ancak son 15 - 20 yıldır 
öncelikler arasına alınmıştır. Buna rağmen halen tüm şirketler bu 
mantığa sahip olabilmiş değiller. Bugün gelinen noktada maden 
sektörünün ve çalışanlarının faydası için, yıllar önceki üretim odaklı 
anlayış değişmeli ve “önce emniyet, sonra üretim” şeklinde revize 
edilmelidir. Emniyet bir işyeri kültürüdür, eğer bir işyerinde çalışan 
herkes, vardiyasının sonunda sevdiklerini tekrar görmek istiyorsa, 
yalnızca üretkenliği değil aynı zamanda güvenliliği de öncelikleri 
arasına almalıdır. Bugün madencilikte başarı sadece çok üretmek 
değildir. Gerçek başarı aslında biraz daha zor olanı; düşük maliyet-
le, en emniyetli ve verimli biçimde, en fazlayı üretmektir.  

Fotoğraf : Rio Tinto - Kennecott Utah Copper (Bingham Canyon) 
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Maden Yasası Uygulama 
Yönetmeliği Hakkında 
Değerlendirmeler

Av. Cemal Yeşilyurt
hukuk@madencilik-turkiye.com

Bugünlerde Madencilik Faaliyetleri Uygulama 
Yönetmeliği’nde değişiklikler yapılmasının günde-
me geldiği duyumlarını aldık. Yönetmelik’in aksayan 
maddeleri konusunda hazırlanacak bir yazının gün-

cel ve faydalı olacağını düşünüyoruz. 

Yönetmelik’in tanımı, Anayasa’mızın 124. maddesinde; ‘’Başba-
kanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanını ilgi-
lendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere 
ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.’’ 
şeklinde verilmiştir. 

6309 sayılı Maden Yasası’nda, Yasa’nın uygulanması hakkında ge-
nel bir yönetmeliğe dayanılmamış, Maden Sicil Tüzüğü, Maden 
Yasası Kapsamına Alınabilecek Taşocakları Hakkında Yönetmelik, 
Keşif ve Tahkikat Yönetmeliği, Fenni Nezaret Yönetmeliği, İmalat 
Haritası ve İmalat Defteri Yönetmeliği, Maden Tetkiklerinde Yolluk 
ve Masraf Yönetmeliği gibi belirli konularda Tüzük ve Yönetmelik-
ler çıkarılmış, bazı konularda da Talimatlar yayımlanmıştır. 

3213 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden sonra ise Yasa’nın 
bütününe yönelik uygulama yönetmelikleri çıkarılmıştır. 3213 
sayılı Maden Yasası; 15.06.1985 tarihinde, Uygulama Yönetme-
liği; 22.08.1985 tarihinde, 5177 sayılı Yasa; 05.06.2004 tarihinde, 
Uygulama Yönetmeliği; 03.02.2005 tarihinde, 5995 sayılı Yasa da 
24.06.2010 tarihinde yürürlüğe girmiş. Uygulama Yönetmeliği, 
06.11.2010 tarihinde yürürlük kazanmıştır. 

Yönetmeliklerin, görev alanını ilgilendiren yasalara ve tüzüklere 
aykırı olmaması, yasadaki kuralı sınırlandırmaya ve daraltmaya ne-
den olmaması şarttır. 

06.11.2010 gün, 27751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ma-
dencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği’nin amacı; 04.06.1985 
tarihli 3213 sayılı Maden Yasas’ının uygulanması ile ilgili usul ve 
esasları düzenlemektir. Kapsamı da 2. maddesinde dört bent ha-
linde sayılmıştır.

Yasa’nın 3. maddesinde harf sırası gütmeden karışık olarak verilen 
tanımların, Uygulama Yönetmeliği’nin 4. maddesinde harf sıra-
sına göre dizildiği göze çarpmaktadır. Dileriz, bu yöntem Yasa’nın 
tanımlar maddesinde de uygulama alanı bulur. 

Tanımlar üç farklı grup arz etmektedir. Yasa’daki tanımla aynı olan-
lar, Yasa’da olmayanlar ve Yasa ile farklı olanlar.

i-Yasa ile aynı olanlar;
Alt Yapı Tesisi, Arama Ruhsatı, Bakanlık, Beyan, Detay Arama Faa-
liyet Raporu, Ekonomik Cevher, Geçici Tesisler, Genel Arama Faali-
yet Raporu, Genel Müdürlük, İşletme İzni, İşletme Ruhsatı, Kantar 
Fişi, Kaynak, Kurul, Maden Arama Projesi, Maden Hakları, Mücbir 
Sebep, Oda Sicil Belgesi, Ön Arama Faaliyet Raporu, Ön İnceleme 
Raporu, Pasa, Prospeksiyon, Ruhsat Hukuku, Satış Bilgi Formu, Ser-
tifika, Sevk Fişi, Teminat, Tesis.

ii-Yasa’da olmayanlar;
Arama Dönemi İzin Belgesi, Ariyet Malzemesi, Banka, ÇED, Çevre 
ile Uyumlu Hale Getirme, Daimi Nezaretçi, Hammadde Üretim İzni, 
Haritacı, Kamu Yararı 
Niteliği Taşıyan Yatı-
rımlar, Kanun, Kay-
nak Raporu, Maden 
Arama Faaliyetleri, 
Maden İşletme Faa-
liyetleri, Maden İşlet-
me Projesi, Madenci-
lik Faaliyetleri, Ön Gö-
rünüm Alanı, Rezerv, 
Rezerv Raporu, Rö-
dovans Sözleşmesi, 
Teknik Belge, Teknik 
Eleman, Teknik Neza-
retçi, Teknik Nezaretçi 
Defteri, Tenör / Kalite, 
TPAO, Vardiya.

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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Rödovans sözleşmesi; ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek 
değerlendirilmesi amacıyla üçüncü kişilere veya kuruluşlara tasar-
ruf hakkı sağlamak üzere ruhsat sahasının tamamı ya da bir kısmı 
için ruhsat sahiplerinin bu kişilerle yapmış oldukları sözleşmeler 
olarak tanımlanmıştır. Tanımda geçen tasarruf hakkı ibaresi yan-
lış anlaşılmaya müsaittir. Madenler Devlet’in hüküm ve tasarrufu 
altında olduğundan, ruhsat sahibinde bile olmayan bu hakkın 
rödovansçıya tanınması düşünülemez. Daha önceki yazılarımızda 
da rödovansı; maden ruhsat sahalarının, hukuku sahibinde kalmak 
kaydıyla, sözleşme ile belirli süreli ya da ruhsat hukuku devam etti-
ği sürece, üretilen madenle orantılı bir pay alınmak veya kararlaştı-
rılan bedel ödenmek üzere, işletmecilere tahsis edilmesi, şeklinde 
tanımlamıştık. Yönetmelikte geçen tasarruf hakkı ibaresinin bu 
nedenle düzeltilmesi gerekir kanaatindeyiz.

Teknik nezaretçi ile Yasa’da yapılan Nezaretçi tanımının aynı oldu-
ğunu düşünüyoruz.

iii-Yasa ile farklı olanlar  
Beklenmeyen Hal, Devlet Hakkı, Faaliyet Bilgi Formu, Görünür 
Rezerv, İhtisaslaşmış Devlet Kuruluşu, İmalat Haritası, Kamu-
laştırma, Maden Sicili, Öncelik Hakkı, Taksir’dir.

Yukarıda sayılanlara Yasa ile farklı tanımlar getirilmiştir. Bek-
lenmeyen halde, kalite ölçütü yanında, grev, lokavt ve işletme 
faaliyetlerini engelleyen diğer toplumsal olayların beklenme-
yen hal kapsamında olacağı, Devlet hakkında, üretim yapıl-
mayan ruhsat sahalarından proje beyanı üzerinden de Devlet 
hakkı alınacağı, faaliyet bilgi formunda, sevkiyat bilgisinin de 
formda olacağı, görünür rezervde, boyutları yerine üç boyut 
ve tenör/kalitenin yer aldığı, İhtisaslaşmış Devlet kuruluş-
larına, ilaveler yapıldığı, imalat haritasında, bir sonraki yılın 
üretim programı ve uygun ölçekli haritanın da isteneceği, ka-
mulaştırmada, kamu yararı kararı ve 2942 sayılı Kamulaştırma 
Yasası uyarınca işlemlerin sonuçlandırılmasının ilave edildiği, 
maden sicilinde; Yasa’da geçen tüm madencilik faaliyetleri 
ile ilgili bilgilerin kaydedildiği tanımının daraltılarak, ruhsat 
hukuku kıstasının getirildiği, öncelik hakkının, takaddüm 
hakkı ile değiştirildiği, ruhsat alanlarının bu Kanun gereğin-
ce küçültülmesi şeklinde Yasa’da yapılan Taksir tanımının ise, 
Yönetmelik’te, ruhsat alanlarının Kanun ve Yönetmelik gere-
ğince, Genel Müdürlükçe küçültülmesi olarak değiştirildiği 
görülmektedir. Taksir, bölünme ve küçültülme anlamındadır. 
Taksir, bazı durumlarda sadece idarenin yapacağı tek yönlü iş-
lem olmayıp, ruhsat sahibinin istemi üzerine de gerçekleşebi-
lecek olan bir işlemdir. Yani taksir işlemi müracaat veya ruhsat-
ların çakışması halinde idare tarafında re’sen, ruhsat sahibinin 
küçültme istemesi üzerine de idarece yapılabilen bir işlemdir. 

Yasa’nın 2. maddesinde madenlerin ne olduğu tanımlanmış 
ve gruplandırılarak sayılmıştır. İlgili Madde’de, Bu gruplarda 
yer alan madenlerin özellikleri ile bu maddede yer alma-
yan bir madenin grubunun tespitine ait esas ve usullerin 
Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmeliğe bırakıldığı belirtilmek-
tedir. Bu maddeye uygun olarak Yönetmeliğin 5. maddesi 
düzenlenmiştir. 
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Maden Yasasının 6. maddesinde; maden haklarının, bu hususta 
yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müessesleri, bağlı 
ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş idarele-
rine verileceği kural altına alınmış, Yönetmeliğin 7. maddesinde 
ise; “bu hususta yetkisi bulunan” kısmı kaldırılmıştır. 22.08.1985 
tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelikte böyle bir madde yoktur. 
03.02.2005 tarihli Yönetmeliğin 7. maddesiyle de şu andaki Yö-
netmeliğin 7. maddesi aynıdır.

Maden Yasası’nın 16. maddesinde gruplara göre müracaat edile-
cek maden alanları belirtilmiştir. 
I (a) Grup madenler, 10 hektar,
I (b) Grup madenler, 50 hektar,
II. Grup madenler, 100 hektar,
III. Grup madenler, 500 hektar,
IV. Grup madenler, 2000 hektar,
V. Grup madenler, 1000 hektar,
VI. Grup madenler, 5000 hektardır.
Tamamı denizlere yapılacak III., IV. ve VI. Grup ruhsat müracaatları 
50.000 hektarı geçemeyecektir.

Aynı Madde’nin 7. fıkrasında; müracaatların, 1/25000 ölçekli to-
pografik harita koordinatları esas alınarak tespit edilen noktalarla 
sınırlandırılmış alanlar için yapılacağı öngörülmüştür.

Uygulama Yönetmeliği’nin 10. maddesi 1. fıkrası (b) bendinde 
ise; müracaatların 6 derecelik dilim esas alınarak, yirmi noktayı 
geçmeyecek şekilde, yedi basamaklı koordinatlar ile 1/25000 öl-
çekli pafta adı yazılarak yapılacağı, pafta sayısının dördü, ancak ta-
mamı denizlere yapılan III., IV. ve VI. grup ruhsat müracaatlarında 
ise pafta sayısının sekizi geçemeyeceği, talep edilen alanla ilgili en 
az bir pafta adının belirtilmesinin zorunlu olduğu, düzenlenmiştir. 

Altı derecelik dilim esası madencilikte, üç dilim esası ise kadast-
roda kullanılmaktadır. 22.08.1985 tarihli Yönetmelik uyarınca 
yapılan müracaatlarda beş basamaklı kullanılan koordinatlar 
sonucu birçok ihtilaf çıkmıştır. Örneğin, Tekirdağ ili, Marmara 
Ereğlisi ilçesi ile Kırklareli Demirköy ilçesinin yakın yöreleri beş 
basamaklı koordinat değerleri esas alındığında aynı koordinat 
değerlerini taşımaktadır. Müracaatçı, dilekçesine Tekirdağ İli, 
Demirköy İlçesini ruhsat yöresi olarak yazmakta, ruhsat koor-
dinatlarını beş haneli olarak hazırlamakta ve sahanın 1/25000 
ölçekli pafta numarasına ise Marmara Ereğlisi yöresini içeren 
paftayı yazarak yanıltıcı bir müracaat hazırlayabilmekteydi. 
Bilgisayar yazılan paftayı dikkate alarak müracaatı değerlendir-
mekte, esasen Marmara Ereğlisi’ne verilen ruhsatın üzerinde ise 
Kırklareli ili, Demirköy ilçesi yazmaktaydı. Kısaca, beş basamaklı 
kullanılan koordinatlar her 100 km içinde tekrarlandığından, 
yedi basamak kullanılarak bu sakınca giderilmiştir. 

Yukarıda aktarılan sakınca önlenmiş olmakla beraber, yirmi nok-
ta ile müracaatların sınırlandırılmasının uygun olmadığı kanaa-
tini taşımaktayız. Müracaatın bulunduğu alanda, başka bir ruh-
satın varlığının bilinmesi ya da izne tabi alan olması halinde mü-
racaatçıyı yirmi nokta ile sınırlamak sanırız büyük zorluk çıkarır. 
Bu günün teknik olanakları dikkate alınarak, bu sayının yirminin 
üzerinde olmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz. 

Uygulama Yönetmeliğinin 10. maddesi son fıkrasında; Madde 
esaslarına aykırı müracaatların geçersiz sayılacağı, müracaat 
için yatırılan talep harcının iade edilmeyeceği düzenlenmiştir. 
Anılan madde, Yasanın 16. maddesi hakkında uygulamaları 
içermektedir. Yasa maddesinde ise talep harcının müracaat ge-
çersiz olduğunda iade edilmeyeceği yönünde bir hüküm yok-
tur. Harç, yapılan bir hizmetin karşılığı alınan bedeldir. Yapılage-
len geçmişteki uygulamalarda da müracaatın geçersiz olması 
halinde talep harcı iade edilmemiştir.  

Uygulama Yönetmeliği’nin, arama ruhsatı döneminde üretimi 
düzenleyen 21. maddesinde; genel / detay arama dönemlerinde 
görünür rezervin % 10’u kadar üretim yapılabileceği düzenlenmiş-
tir. Kısaca, ön arama döneminde üretim yapılamayacaktır. Yasa’nın 
17. maddesi 6. fıkrasında; arama döneminde görünür rezervin % 
10’una kadar maden üretim ve satış izni verilebileceği, öngörül-
müştür. Yasada geçen verilebilir sözcüğü dikkate alındığında, ön 
arama döneminde maden ruhsat sahibine üretim izni verilmemesi 
Yasa’da geçen “verilebilir” sözcüğündeki takdir hakkının idare tara-
fından bu şekilde kullanılacağını göstermektedir.
 
Uygulama Yönetmeliği’nin 24. maddesinde, II (a) grubu ve pat-
latma yapılarak üretim yapılan I (b) grubu madenlerin ruhsatlandı-
rılması, izin verilmesi ve işletilmesi ile ilgili esaslar yer almıştır.

II (a) ve patlatma yapılarak üretim yapılan I (b) Grubu madenlerin 
projesinde talep edilen izin alanı ve kırma eleme tesis yerlerinin; 

-Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan yollara,
-1/5000 ölçekli imar planı onaylanmış alanlara,
-Organize hale gelmiş tarım ve hayvancılık bölgelerine,
-Birinci derece arkeolojik sit alanlarındaki fiziki olarak ortaya çı-

karılmış kültürel varlıklara, ön görünün alanında olması halinde en 
az 300 metre, ön görünüm alanı dışında ise 150 metre, mesafede 
izin verilmeyeceği, 

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan yol ke-
narlarında, alternatif alan bulunmaması veya coğrafik ve bölgesel 
şartlar dikkate alınarak, Karayolları Genel Müdürlüğünden izin 
alınması durumunda izin verilebileceği, mesafelerin ihtiyaç halin-
de faaliyetlerin boyutu, işletme yöntemi, emniyet tedbirleri ile ara-
zinin topografik yapısı dikkate alınarak Bakanlıkça artırılabileceği, 
mesafelerin yatay olarak hesaplanacağı, 

Kamu hizmeti veya umumun yararına ayrılmış binalardan yatay 
olarak en az 300 metre mesafe dahilinde izin düzenlenmeyeceği, 
öngörülmüştür.

II (a) ve I (b) grubu ruhsatlarda arama evresi yoktur. Maden 
Yasası’nın 7/14’üncü maddesinde de işletme faaliyetlerinin 
Yönetmelik’e göre yürütüleceği, kurala bağlanmıştır. Ancak, Yönet-
melik maddesinin de Yasa’ya aykırı olamayacağı açıktır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan yollar; 
otoyollar, Devlet yolları ve il yollarıdır. Karayolları Genel Müdürlü-
ğünün yol ağı içinde olmayıp, diğer kuruluşların sorumluluğunda 
olan yollar ise, turistik yollar; yapım ve bakımı Turizm Bakanlığınca 
sağlanan finansmanla Karayolları tarafından yapılmakta, 
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köy yolları; İl Özel İdare Müdürlüklerinin orman yolları; Orman ve Su 
İşleri Bakanlığının, şehiriçi yollar ise belediyelerin sorumluluğu altın-
dadır. 

Yasa’nın 7/13’üncü maddesi çok açık olup, kamu hizmeti veya 
umumun yararına ayrılmış yerlere ve bu tür tesislere 60 metre me-
safe dahilinde madencilik faaliyetleri Bakanlığın iznine tabi olacak, 
bu mesafeler ihtiyaç halinde madencilik faaliyetlerinin boyutu, 
emniyet tedbirleri ve arazinin yapısı dikkate alınarak Bakanlıkça 
artırılabilecektir.

Patlatma yapılarak üretim yapılacak II (a) ve I (b) grubu madenlerin 
ruhsatlandırma ve izin aşamalarında, Yönetmelik’te sayılan yerler-
de, madencilik faaliyetlerinin boyutu, emniyet tedbirleri ve arazi-
nin yapısı dikkate alınmadan, ön görünüm alanında 300 metre, 
ön görünüm alanı dışında ise 150 metre mesafede izin verileceği 
öngörülmüş, faaliyetlerin boyutu, işletme yöntemi, emniyet ted-
birleri ile arazinin topografik ve jeolojik yapısı dikkate alınarak bu 
mesafelerin Bakanlıkça artırılabileceği, denilmiştir. Esasen, Yasa’ya 
göre 60 metre mesafenin üzerinde yapılacak her türlü tasarrufun, 
Bakanlıkça işletme projesi ve bu projenin yerinde tetkikinden son-
ra yapılması gerektiği açıktır. 

Kamu hizmeti veya umumun yararına ayrılmış binalardan yatay 
olarak en az 300 metre mesafe dahilinde izin düzenlenmez, de-
nilmesi Yasanın 7/13’üncü maddesine açıkça aykırıdır. 

Anayasa Mahkemesi, 15.01.2009 günlü 2009/7 sayılı kararıyla 
3213 sayılı Maden Yasası’nın 5177 sayılı Yasa ile değişik 7. mad-
desinin izinlerle ilgili 1. fıkrasını iptal etmiştir. İptal gerekçesi ise 
izinlerle ilgili hükümlerin Yasa ile düzenlenmesi gerektiği, yö-
netmeliğe bırakılmasının ise Anayasa’ya aykırı olduğudur. 

Patlatma yapılarak üretim yapılan sahalarda, özellikle yerleşim 
yerlerinin bundan çok etkilendiği, mesafelere Yönetmelik ile 
getirilen 300 metre kıstasının da bu etkiyi bazen ortadan kal-
dırmadığı bilinmekle beraber, Taşocakları Nizamnamesi tabi 
iken Nizamname’nin yürürlükten kalkmasından sonra Maden 
Yasası’na tabi olan madenler hakkında, Yasa’nın 7. maddesinde 
buna uygun kurallar getirilmediği ve uygulamanın yine Yönet-
melik hükümlerine bırakıldığı açıkça görülmektedir. Bu şekliyle, 
Uygulama Yönetmeliği’nin 24. maddesi, Yasa ile düzenlenmesi 
gereken bir konuda kurallar getirmektedir. 

Uygulama Yönetmeliğinin 28. Maddesinde, proje eksiklikleri-
nin tamamlanması konu edilmiştir.

Aynı konuyu düzenleyen 03.02.2005 tarihli Yönetmeliğin 20. 
maddesinde; “Projedeki eksiklikler, müracaat esnasında talep sa-
hibine yazılı olarak Ek Form-7’de verilen taahhütname ile bildirilir. 
Eksikliklerin yapılan bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlan-
maması halinde ruhsatın teminatı, ruhsat sahibine ikinci bir bildi-
rim yapılmadan iki katına çıkarılır ve süre üç ay daha uzatılır. Bu 
üç aylık süre sonunda eksikliklerini ve teminatlarını tamamlama-
yanların talepleri kabul edilmez ve mevcut teminatı irad kayde-
dilerek ruhsat iptal edilir. Eksik yatırılan teminatlar yatırılmamış 
kabul edilir. Bu madde ile ilgili tüm uyarı ve bildirimler, ruhsat 
sahibine veya kanuni vekiline bir defada bildirilir.” denilmiş.

18.07.2006 gün 26232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ma-
den Yasası Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Yönetmeliğin, 3. maddesiyle, 20. madde değiştirilerek; 
“İşletme ruhsat talebi ile ilgili olarak tespit edilen teknik ek-
sikliklerin üç ay içinde tamamlanması talep sahibine tebliğ 
edilir. Verilen sürede istenilen eksikliklerin tam olarak tamam-
lanmaması halinde ruhsatın teminatı, talep sahibine ikinci bir 
bildirim yapılmadan iki katına çıkarılır ve süre üç ay daha uza-
tılır. Bu sürede de eksikliklerini tamamlamayanların talepleri 
reddedilerek mevcut teminatı irad kaydedilir. Uygun bulunan 
işletme ruhsat talepleri için, harç ve teminatın üç ay içerisin-
de tamamlanması talep sahibine tebliğ edilir. Bu sürede ek-
sikliklerini tamamlamayanların talepleri reddedilerek mevcut 
teminatı irad kaydedilir.” şeklini almıştır.

Yukarıda alıntısı yapılan iki düzenlemenin ilki, hem Yasa’nın 
13/2’nci maddesine hem de Yasa’nın 24/2’nci maddesinde 
açıkça aykırıdır. Yasanın 13. maddesi uyarınca; İrad kaydedi-
lerek tamamlanması istenilen teminatların ruhsat sahibi ta-
rafından üç ay içinde yatırılmaması halinde ikinci bir üç aylık 
süre verilecek, verilen bu sürede de teminat yatırılmaz ise fa-
aliyetler durdurulup, teminatın altı ay içinde tamamlanması 
beklenecek, altı ay içinde de yatırılmaz ise ruhsat iptal edile-
cektir. Ruhsat iptali ise Yasa’nın 24/2’nci maddesinde olma-
masına rağmen bu maddeyi açıklayan Yönetmelikte vardır. 

İkinci düzenlemede ise; ruhsat iptali kaldırılmış, bildirim ya-
pılmaması muhafaza edilmiş, bunların yanında teknik eksik-
lik ve tam olarak tamamlanma kıstasları getirilmiştir. Maden 
Yasası’nın 10. maddesinde; teknik elemanların sadece ihtisas 
sahibi oldukları konularda beyanda bulunabileceği ve be-
yanları ile sorumlu oldukları, ruhsat sahiplerinin ise teknik 
konular dışındaki tüm beyanlardan sorumlu oldukları, kuralı 
açıktır. Bu itibarla teknik beyanlardan ruhsat sahibinin so-
rumluluğuna gitmek ve tam olarak tamamlanma gibi enda-
zesi tamamen idarenin elinde olan bir kavrama yer vermek, 
bu düzenlemeyi de sakatlamıştır. Ruhsat sahibince ya da tek-
nik eleman tarafından tam olarak tamamlanmış sayılan bir 
konuda, bildirim yapılmadan “tam olarak tamamlanmadığı” 
gerekçesi ile idarenin işlem tesis etmesi, açıklık ilkesine ters 
düşer. Ne yazık ki, bu düzenlemeye dayalı olarak ruhsat iptal-
leri yapılmıştır. 

Uygulama Yönetmeliği’nin 28. maddesinin ilk fıkrasında; ruh-
sat iptali, bildirim yapılmama, tam olarak tamamlanma ve 
teknik eksiklik kavramları çıkarılmış ve maddenin ilk fıkrası 
Yasa ile uyumlu hale gelmiştir. İkinci fıkra ise Uygun Bulunan 
İşletme Ruhsatları konusunda düzenlemeler getirmektedir.

İşletme projesinin idareye verilmesiyle; proje konu ruhsat, ne 
arama ne de işletme ruhsatıdır. Proje safhası ve projenin ince-
lenmesine geçilmiştir. İdarenin, projeyi belli bir süre içinde in-
celeyip sonuçlandırması konusunda herhangi bir düzenleme 
de yoktur. İdarenin projeyi çok geç inceleyip, eksiklik bulması 
halinde ve eksikliğin idarenin istediği yönde giderilmemesi 
durumunda, bu arada arama ruhsat süresi doldu denilerek 
ruhsat iptali yapılması, idarece uygulanan bir yöntem olup, 
bu durumun Yasa ile bağdaştığını söylemek zordur. 
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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

TKİ

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

May. 2013 Keles krible +40 mm 130 KLİ 2.766

May. 2013 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 265 Kütahya - Tavşanlı (GLİ) 5.158

May. 2013 Ilgın Parça 110 ILİ 2.970

May. 2013 S.Kısrakd. yıkanmış+18mm 265 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.872

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

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

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

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

May. 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)

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

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

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

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

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

TÜRKİYE KROM - MANGAN CEVHER FİYATLARI

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et.com

17.May.13 Krom cevheri (CIF - Çin) 46 - 48% Konsantre 285-295 USD / dmt

17.May.13 Krom cevheri (CIF - Çin) 40 - 42% parça 265-275 USD / dmt

16.May.13 Demir cev. (CIF - Çin) 65% 133-135 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

16.May.13 Altın 1393,50 -16,02 1659,30 USD / tr. oz

16.May.13 Gümüş 22,69 -24,42 30,02 USD / tr. oz

16.May.13 Platinyum 1493,00 -3,11 1541,00 USD / tr. oz

16.May.13 Rodyum 1225,00 2,08 1200,00 USD / tr. oz

16.May.13 Palladyum 731,00 5,94 690,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%  
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2012)
Birim

London M
etal Exchange

16.May.13 Aluminyum 2074,50 1,44 2045,00 USD / ton

16.May.13 Bakır 8242,00 5,97 7778,00 USD / ton

16.May.13 Çinko 2144,50 4,41 2054,00 USD / ton

16.May.13 Kalay 24940,00 7,52 23195,00 USD / ton

16.May.13 Kurşun 2447,00 6,48 2298,00 USD / ton

16.May.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

15.May.13 Antimuan 10400,00 -15,79 12350,00 USD / ton

15.May.13 Bizmut 9,60 10,98 8,65 USD / lb.

15.May.13 Civa 1850,00 0,00 1850,00 USD /şişe

15.May.13 İridyum 1000,00 -2,44 1025,00 USD / tr. oz

15.May.13 Kadmiyum 0,99 8,79 0,91 USD / lb.

15.May.13 Kobalt 13,90 28,70 10,80 USD / lb.

15.May.13 Magnezyum 2750,00 -17,29 3325,00 USD / ton

15.May.13 Manganez 2400,00 -9,94 2665,00 USD / ton

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

LM
E

15.May.13 Rutenyum 85,00 6,25 80,00 USD / tr. oz

15.May.13 Selenyum 38,00 -15,56 45,00 USD / lb.

15.May.13 Tantal 125,00 0,00 125,00 USD / lb.

15.May.13 Tungsten 355,00 5,97 335,00 USD / ton

15.May.13 Uranyum 40,70 -6,44 43,50 USD / lb.

U
XC

15.May.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
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        About the Event
CHINA MINING Conference & Exhibition - 
one of the world’s largest mining invest-
ment, cooperation and trade events - covers 
the whole mining value chain, including 
geological surveying, exploration develop-
ment, mining rights trading, mining 
investment and �nancing, smelting and 
processing, mining techniques and 
equipment, mining services and more.
• Premier international mining conference 
and exhibition with a focus on China and 
major mining countries
• The event where the global mining industry  
meets China's booming mining market
• Over 6,000 delegates from 57 countries and 
regions around the world representing all 
areas of the mining industry
• Around 430 exhibitors from mining and 
exploration companies, mining technique 
and equipment suppliers, �nancial 
institutions and service providers
• Government o�cials, high-level speakers 
from major and junior mining companies, 
investment banks and law �rms

        Main Topics Include
Summits
• Opening Ceremony
• Mining Ministers Forum
• Mining Development Forum
Policies and Financing
• Mining Finance and Capital Market 
• Mining Rights - Regulations and Policies 
• Strategic Plan for Mineral Prospecting & 
Exploration
• China Outbound Mining Investment
Prospecting, Exploration and Mining
• China Geological Survey 
• Global Mining Exploration Trends 
• Supply and Demand of Key Minerals
• Geological Prospecting, Scientific and 
Technical Innovation
• Status and Policy of Comprehensive 
Utilization of Mineral Resources
Mining Commodities  
• Iron Ore
• Precious Metals 
• Base Metals 
• Uranium 
• Other Metals & Nonmetals
Country Investment/Trade
• Mining in Canada
• Mining in Australia
• Mining in Russia & Central Asia

• Mining in Peru
• Mining in Africa
         Five Exhibition Areas
• China Land & Resources Area
• Mining Countries Area
• General Mining Area
• Special Construction Area
• CHINA MINING Equipment Show
         Coherent Events
CHINA MINING Equipment Show
On the 8th year, China Mining Equipment 
Show is dedicated to the largest and most 
professional mining equipment show 
providing the trade platform for equip-
ment producers and buyers.
CHINA MINING Awards
• Investigtion and Evaluation Outstanding 
Achievements Award
• Prospection and Exploration Outstand-
ing Achievements Award
• Mine Development Outstanding 
Achievements Award
• Mining Environmental Protection 
Outstanding Achievements Award
• Technological Innovation Outstanding 
Achievements Award
• Governmental Support Outstanding 
Achievements Award
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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 17.05.2013

HZNDR 4,06 3,40 -16,26 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ AŞ

IHLAS 1,05 0,94 -10,48 İHLAS HOLDİNG AŞ

IHMAD 2,98 6,96 133,56 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET AŞ

IPEKE 3,39 5,03 48,38 İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.AŞ

IZMDC 5,24 2,88 -45,04 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ

IZOCM 40,10 36,80 -8,23 İZOCAM AŞ

KCHOL 6,02 11,25 86,88 KOÇ HOLDİNG AŞ

KONYA 322,00 339,00 5,28 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

KOZAA 3,20 4,18 30,63 KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. AŞ

KOZAL 34,30 30,90 -9,91 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ

KRDMA 1,15 2,25 95,65 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMB 1,75 3,75 114,29 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMD 0,91 1,76 93,41 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KUTPO 2,28 2,27 -0,44 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ AŞ

METRO 0,57 0,62 8,77 METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.AŞ

MRDIN 6,26 5,56 -11,18 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET AŞ

NUHCM 10,06 11,50 14,31 NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ

PRKME 5,44 6,36 16,91 PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.AŞ

SARKY 5,00 3,43 -31,40 SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.AŞ

SISE 2,77 3,25 17,33 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI AŞ

SODA 3,17 2,60 -17,98 SODA SANAYİİ AŞ

TRKCM 2,39 3,19 33,47 TRAKYA CAM SANAYİİ AŞ

UNYEC 4,19 5,86 39,86 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

USAK 1,44 1,23 -14,58 UŞAK SERAMİK SANAYİİ AŞ

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31.12.2012 17.05.2013

ADANA 3,78 5,02 32,80 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADBGR 2,72 3,29 20,96 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADNAC 0,71 0,75 5,63 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

AFYON 84,00 61,50 -26,79 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.AŞ

AKCNS 7,56 10,95 44,84 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.AŞ

ALKIM 6,50 13,40 106,15 ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ

ANACM 2,77 2,96 6,86 ANADOLU CAM SANAYİİ AŞ

ASLAN 53,25 36,70 -31,08 ASLAN ÇİMENTO AŞ

BOLUC 1,42 2,28 60,56 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

BSOKE 1,43 1,79 25,17 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

BTCIM 6,70 7,88 17,61 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.AŞ

BUCIM 4,85 5,14 5,98 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI AŞ

BURCE 7,28 5,70 -21,70 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.AŞ

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

CEMTS 1,20 1,19 -0,83 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.AŞ

CIMSA 7,76 12,50 61,08 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

CMBTN 53,75 45,70 -14,98 ÇİMBET.H.BT.VE PRE.Y.ELEM.SAN.VE TİC.AŞ

CMENT 8,10 7,74 -4,44 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.AŞ

DENCM 9,58 9,24 -3,55 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

EGSER 1,77 2,79 57,63 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 2,11 2,17 2,84 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.AŞ

GOLDS 0,56 İşleme 
Kapalı

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

GOLTS 60,75 66,75 9,88 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. AŞ
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• Premier international mining conference 
and exhibition with a focus on China and 
major mining countries
• The event where the global mining industry  
meets China's booming mining market
• Over 6,000 delegates from 57 countries and 
regions around the world representing all 
areas of the mining industry
• Around 430 exhibitors from mining and 
exploration companies, mining technique 
and equipment suppliers, �nancial 
institutions and service providers
• Government o�cials, high-level speakers 
from major and junior mining companies, 
investment banks and law �rms

        Main Topics Include
Summits
• Opening Ceremony
• Mining Ministers Forum
• Mining Development Forum
Policies and Financing
• Mining Finance and Capital Market 
• Mining Rights - Regulations and Policies 
• Strategic Plan for Mineral Prospecting & 
Exploration
• China Outbound Mining Investment
Prospecting, Exploration and Mining
• China Geological Survey 
• Global Mining Exploration Trends 
• Supply and Demand of Key Minerals
• Geological Prospecting, Scientific and 
Technical Innovation
• Status and Policy of Comprehensive 
Utilization of Mineral Resources
Mining Commodities  
• Iron Ore
• Precious Metals 
• Base Metals 
• Uranium 
• Other Metals & Nonmetals
Country Investment/Trade
• Mining in Canada
• Mining in Australia
• Mining in Russia & Central Asia

• Mining in Peru
• Mining in Africa
         Five Exhibition Areas
• China Land & Resources Area
• Mining Countries Area
• General Mining Area
• Special Construction Area
• CHINA MINING Equipment Show
         Coherent Events
CHINA MINING Equipment Show
On the 8th year, China Mining Equipment 
Show is dedicated to the largest and most 
professional mining equipment show 
providing the trade platform for equip-
ment producers and buyers.
CHINA MINING Awards
• Investigtion and Evaluation Outstanding 
Achievements Award
• Prospection and Exploration Outstand-
ing Achievements Award
• Mine Development Outstanding 
Achievements Award
• Mining Environmental Protection 
Outstanding Achievements Award
• Technological Innovation Outstanding 
Achievements Award
• Governmental Support Outstanding 
Achievements Award

Thanks to Our 2012 Sponsors

D A T O N G  C O A L  M I N E  G R O U P

Contact: Tel: +86-10-64466855   Fax: +86-10-58857006   Email: info@china-mining.org   Web: www.china-mining.org/en
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Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

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

5 - 8 Haziran 10. Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürünleri ve Teknolojileri 
Fuarı, İstanbul www.cnrnaturalstoneturkey.com

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/

25 - 27 Kasım Türkiye 20. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Antalya 
igcturkey.com

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

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), 
Cornwall, İngiltere www.min-eng.com/physicalseparation13/index.html

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

1 - 3 Temmuz Avustralya Maden Havalandırma Konferansı (The 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, 
Avustralya www.ausimm.com.au/metplant2013/

11 - 15 Ağustos Dünya Madencilik Kongresi 2013 (WMC 2013), 
Quebec, 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

8 - 9 Eylül Metal ve Mineral Yatırımları Konferansı (Metals & Minerals 
Investment Conference), San Francisco, ABD 
www.metalsandmineralsevents.com

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

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

25 - 27 Eylül Uluslararası Açık İşletmelerde Şeyv Duraylılığı ve İnşaat 
Mühendisliği Sempozyumu (International Symposium on Slope Sta-
bility in Open Pit Mining and Civil Engineering), Brisbane, Avustralya 
www.slopestability2013.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 
Afrika www.min-eng.com/flotation13/index.html

26 - 28 Kasım Madencilikte Su 2013 (Water in Mining 2013), Brisbane, 
Avustralya www.ausimm.com.au/waterinmining2013/ 

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





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

85 Anişmak / anismak.com

77 Ant Group / antgroup.com.tr

71 Apeks / apeksgrup.com

81 Arges Arıtma / argesmakina.com

93 Arpon / arpon.com.tr

105 Atalay Makine / atalaysondajmak.com

19 Atf Forvarderlik / atfturkey.com.tr

67 Atlas Copco / atlascopco.com.tr

53 Ayıkband / ayik.com.tr

5, 9, 62, 63 Barkom / barkomltd.com

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

109 China Mining / china-mining.org/en

79 Çayeli Bakır İşl. / inmetmining.com

Sayfa  Firma
13 Doğanak Koll. Şti. / doganak.com

69 Draeger / draeger.com.tr

73 Esit Elektronik / esit.com.tr

 95 Gemcom / gemcomsoftware.com

27 GroundProbe / groundprobe.com

21 Günhan Ark / gunhanark.com

107 Icpc / icpc2013.com

45 Jeodrill / jeodrill.com

33 Kuzey Biga Madencilik / kuzeybiga.com

29 Las Zırh / laszirh.com

111 Londra Konferansı / ebyintl.com

A. Kapak Mapek / mapek.com

35 Netcad / netcad.com.tr

Ön Kapak İçi Ortadoğu Sondaj / ortadogusondaj.com

Sayfa  Firma
31 Outotec / outotec.com

101 Pena Maden /penamaden.com

11 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

41 Rag Mining / ragms.com

49 Ridgid / ridgid.eu

Ön Kapak Sandvik / sandvik.com

37 Soma Holding / somaholding.com

 3 Soneksan Sondaj / soneksan.com

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

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

43 Süzerteks / suzerteks.com.tr

89 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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