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Bu Ay
Tüprag’ın İzmir ili Menderes 
ilçesi Kokarpınar mevkiinde

yer alan Efemçukuru 
Altın Madeni’nde yer altı 

üretimi yapımaktadır. 
Butik bir işletme olarak 

değerlendirilebilecek 
tesiste, yer altından

gelen konveyor bantlarla 
taşınan kırılmış malzemeler, 

zenginleştirme
işlemlerinden geçirilerek kon-

santre hale getirilmektedir.
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Madencilik ve Tarım Bir Arada: 

Efemçukuru Altın Madeni

Şabazit, Doğadan Bir Zeolit

Kritik Hammadeler: Germanyum

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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Maalesef madencilik sektörü, Başbakanlık Genelgesi’nin gölgesinde bir yılı devirdi. 
Geçtiğimiz bir yılda konuyu çözüme kavuşturmak adına sarf edilen tüm çabalar so-
nuçsuz kaldı. Özellikle arama sektörü girdiği krizin içinde debelenip duruyor. Bir yıl-
dır yaşananların detayları için geçmiş editör yazılarına ve dergi içindeki makalelere 
bakabilirsiniz.
Son aylarda küresel çapta düşük seyreden maden fiyatları sonrasında çeşitli ülke-
lerde maden işletmeleri kapanmaya, üretim miktarları azaltılmaya başlandı. Arama 
harcamalarında da küresel çapta kısıntıya gidildiği biliniyor. Sermaye grupları bu dö-
nemde ellerindeki parayı yönlendirecek daha uygun (daha ucuz) ülkeler arıyorlar. 
Arama ve üretim maliyetlerinin diğer ülkelere oranla düşük olduğu ülkemiz, düşük 
seyreden maden fiyatları sonrası küresel yatırımcıların yeni gözdesi olabilir. Daha da 
önemlisi, sektördeki en büyük eksiğimiz olan arama sermayesi konusunda, özellikle 
yabancı yatırımcıların sermayeleri ülkemize bu dönemde daha kolay çekilebilir. An-
cak Genelge’nin olumsuz etkileri nedeniyle çok önemli yatırım fırsatlarını kaçırmak-
tayız. İçinde bulunduğumuz dönemde yerli olsun yabancı olsun yatırımcıların, artık 
madencilik sektörüne girmekten çekindiklerini duymaya başladık. Bunun nedeni, ne 
yazık ki Genelge sonrası oluşan güvensizlik ortamı!
Sektörün beklentisi ise Genelge kapsamı dışında tutulmak. Peki ülkemizdeki tüm 
kurum ve kuruluşları kapsayan Genelge’den madencilik sektörünün muaf tutulması 
mümkün mü? Araştırmalarımıza göre çeşitli kurumlara Genelge muafiyeti verilmiş 
durumda. 16 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan Başbakanlık Genelgesi’nin ardın-
dan; 23 Ekim 2012’de Sağlık Bakanlığı genelindeki taşınmazlar için alınacak izinler, 
12 Şubat 2013’te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul ve kurumlarda kurulmuş 
olan okul aile birliklerinin kiralama işleri için alınacak izinler ve son olarak 20 Mart 
2013’te Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından lisans verilen tüzel ki-
şiler lehine verilecek orman izinleri, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nden muaf 
tutuldular.
Görüldüğü gibi Genelge’den muaf tutulabilmek mümkün olabiliyor. Bu kurumlar, 
Başbakanlığa yazdıkları çeşitli yazılar sonrasında muafiyetlerini aldılar. Bu üç örnek 
içinde en dikkat çekeni ise EPDK’ya verilen muafiyet. Çünkü bu muafiyet, şu an sek-
törün yaşadığı sıkıntılardan birisi olan orman izinlerinin Başbakanlığa bağlanması 
konusunun çözümüne örnek teşkil edebilir. 
Madencilik sektörünün ülke ekonomisine olan katkıları ve bu katkıların daha da art-
ma potansiyelinin yüksek oluşu, sektörü önemli bir yerde tutmaktadır. Bu noktada 
madencilik sektörünü ilgilendiren izinlerin ve ruhsatların alınması işleri de Genelge 
kapsamı dışına çıkarılmalıdır. Muafiyet konusunda ise iş MİGEM, Enerji Bakanlığı ve 
sektörel birliklerimize düşmektedir.
Maden aramalarının yürütülebilmesi için gerekli olan izinlerin alınmasında 
Genelge’den dolayı bir yılı aşkın süredir yaşanan aksaklıklar, sektördeki güven or-
tamını bozmuştur. İzinlerin alınamaması ya da alınabilen izinlerde yaşanan zaman 
kayıpları, yatırımcıyı sektörden uzaklaştırmaktadır. Hele ki uzayan izin sürecinden 
dolayı iptale uğrayan ruhsatların varlığı, konunun ne kadar vahim olduğunun gös-
tergesidir. 
Sektörün, tabi olduğu kanun ve yönetmelikler dururken ortaya çıkan ve aslen ma-
dencilik sektörünü hedeflemediği halde en çok madencilik sektörüne zarar veren 
Genelge’nin kapsamı dışına çıkarılması, tüm ülkenin yararına olacaktır. 
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Haziran 20132012 Vergi Rekortmeni Maden Şirketleri

Türkiye’nin 2012 yılı kurumlar vergisi şampiyonları belli oldu. 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 2012 vergilendirme döne-
minde Türkiye genelinde en yüksek kurumlar vergisi beyan 
eden ilk 100 firma, 2011 yılındaki listeyle karşılaştırıldığında, 
madencilik ve madencilikle ilişkili firmaların sayısında yaşanan 
azalma dikkat çekti. Maden üreten ve üretimlerinde kullanılan 
hammaddesi madenler olan 10 şirket bu yıl ilk 100 arasında yer 
alırken geçtiğimiz yıl bu rakam 17 olmuştu. Bu yıl, önceki üç 
yılda olduğu gibi yine Eti Maden İşletmeleri, maden şirketle-
ri arasında ilk sırada yer alırken, tahakkuk tutarındaki yaklaşık 
% 8 azalma ile ilk 100 şirket içinde 19. sıraya geriledi. Maden 
şirketleri arasında bu yılın ikincisi olan Tüprag Metal Maden-
cilik, tahakkuk oranındaki % 16’lık artış ile 128 milyon 500 bin 
lira vergi ödeyerek ilk 100 şirket içinde 20. sıraya yükseldi. Tüp-
rag geçen yıl 23. sıradaydı. Bu yılın üçüncüsü olan Koza Altın 
İşletmeleri’nin vergi oranı ise geçen yıla göre % 23 artarak 122 
milyon 800 bin liraya yükseldi. Koza ilk 100 içinde 21. sırada 

yer aldı. Tüprag ve Koza’nın listedeki yükselişi 2012 yılında altın 
fiyatlarındaki yüksek seyir olarak düşünülebilir.
Tabloya genel olarak baktığımızda, 2011 vergilendirme döne-
minde, madencilikle ilişkili şirketler devlete 1 milyar lira vergi 
öderken bu yıl bu rakam 756 milyon lirada kaldı. Ödenen vergi 
miktarının sadece 10 şirkete ait olduğu düşünüldüğünde, ma-
dencilik sektörünün gelişmesi halinde sektörün ülke ekono-
misine katkılarının devasa boyutlara ulaşabileceği rahatlıkla 
anlaşılabilmektedir.  

 

2012 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ 

 TÜRKİYE GENELİ İLK 100’E GİREN MADENCİLİK ve 
MADENCİLİKLE İLİŞKİLİ FİRMALAR

SIRA 
NO

ÜNVANI
TAHAKKUK 
TUTARI (TL)

19 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GEN. MÜD. 149.942.987,11

20 TÜPRAG METAL MADENCİLİK 128.520.831,91

21 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                       122.801.726,55

39 TKİ KURUMU EGE LİN. MÜESS. 63.561.960,30

41 TKİ KURUMU GÜNEY EGE LİN.       61.816.348,55

44 ETİ BAKIR ANONİM ŞİRKETİ                          58.371.051,16

48 ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.              52.075.344,23

55 ERDEMİR MADENCİLİK SAN. 48.253.594,05

64 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK 42.200.901,83

96 AKÇANSA ÇİMENTO 28.846.719,64

2011 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ 

 TÜRKİYE GENELİ İLK 100’E GİREN MADENCİLİK ve 
MADENCİLİKLE İLİŞKİLİ FİRMALAR

SIRA 
NO

ÜNVANI
TAHAKKUK 
TUTARI (TL)

15 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GEN. MÜD. 163.438.694,70

17 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.                   141.289.717,62

23 TÜPRAG METAL MADENCİLİK 111.105.538,15

27 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                       99.883.961,43

35 ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.                     67.615.454,23

42 ERDEMİR MADENCİLİK SAN. 54.518.009,38

46 SODA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 45.899.090,23

55 TKİ KURUMU GÜNEY EGE LİN. 41.446.955,47

56 ETİ BAKIR ANONİM ŞİRKETİ                          41.198.981,55

61 TRAKYA CAM SAN A.Ş. 37.911.588,44

64 TKİ KURUMU SEYİTÖMER LİN. 36.151.082,35

70 TKİ KURUMU EGE LİN. 33.934.201,88

82 ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC. A.Ş. 29.448.195,07

89 ETİ GÜMÜŞ A.Ş.                                    26.752.974,77

94 PARK ELEKTİRİK ÜRETİM MADENCİLİK 25.470.694,19

95 KARDEMİR KARABÜK DEM-ÇEL SAN. 25.034.211,43

96 ETİ ALÜMİNYUM ANONİM ŞTİ.                          24.774.267,76

Haziran 2013Global Yatırım Holding, Straton 
Maden’e Büyük Hissedar Oldu

Global Yatırım Holding, enerji, liman, gayrimenkul ve finans 
sektörlerindeki başarılı yatırımlarının ardından, ülkemizdeki 
feldspat üretiminde lider şirketlerden Straton Maden’in % 75 
oranındaki hissesini satın alarak madencilik sektörüne adım 
attı. Geçtiğimiz Temmuz ayında duyurduğumuz anlaşmanın 
şartlarının sağlanmasının ardından Holding, bünyesindeki 
şirketlerinden Global Enerji ile sektöre girmiş oldu. 
Global Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kanat Emiroğlu, bu ya-
tırımla madencilik sektöründe deneyim edinmek için önemli 
bir adım attıklarını aktarırken, Straton Maden’le çevreye zarar 
vermeden, daha kaliteli ve verimli feldspat üretmek için yatı-
rım yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Emiroğlu, Glo-
bal Enerji olarak Türkiye’nin hızla büyüyen maden sektörün-
de yatırımlar yapmaya devam edebileceklerini de vurguladı.

20,7 milyon ton olan dünya feldspat üretiminin % 24’ünü 
gerçekleştiren Türkiye, bu pazarda dünya lideri konumun-
da bulunuyor. 2012 verilerine göre İspanya, İtalya, Rusya, 
Lübnan, Mısır, Almanya, Polonya, İsrail, Cezayir, Romanya ve 
Uzakdoğu’ya ihracat gerçekleştiren Türkiye, 3,9 milyon ton 
feldspat ihracatıyla toplam 134 milyon dolarlık ihracat geliri 
elde etti. Feldspat, Türkiye maden ihracatının % 3,2’sini oluş-
turuyor. 
Straton Maden, % 80’i ihraç edilen yıllık yaklaşık 250.000 ton 
feldspat üretimiyle sektördeki en büyük beş üretici firma 
arasında bulunuyor. Batı Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren 
Straton Maden, önemli feldspat rezervleri, lojistik madencilik 
faaliyetlerine ve satış ekiplerine sahip bir şirket.  
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MTA, 2012 Temel Ekonomik 
Göstergeler Raporu
Türkiye’nin maden rezervlerinin detaylı olarak açıklandığı 2012 
yılına ait Temel Ekonomik Göstergeler Raporu’nda, ülkemizde 
700 ton altın, 9 bin 129 ton da belirlenmiş uranyum rezervi bu-
lunduğu belirtildi. GSYH’nın sektörel dağılımına göre madencilik 
ve taş ocakçılığı 2011 yılında % 21,5; 2012 yılında % 10,3 büyüdü. 
Madenciliğin GSYH’daki oranı ise % 1,49 oldu.
Son 8 yılda Türkiye’nin madencilik sektöründe aldığı mesafeyi or-
taya koyan raporda, Türkiye’nin 2003 - 2012 yılları arasında üretti-
ği madenlere ilişkin bilgiler de yer aldı. 2003’te 51 milyon 670 bin 
ton olan taş kömürü üretimi, 2011 yılında 85 milyon tona, 2003 
yılında 69 milyon 900 bin ton olan çimento ve inşaat ham mad-
deleri üretimi, 2011 yılında toplamda 397 milyon 284 bin tona, 
2003 yılında 3 milyon 537 bin civarında olan metalik maden üre-
timi, 2011 yılında 25 milyon 774 bin tona çıkarken, 2003 yılında 
28 milyon 908 bin ton olan endüstriyel ham madde üretimi 2011 
yılında 83 milyon 178 bin tona yükseldi.
Rapor, son yıllarda inşaat sektöründe yaşanan büyümenin, çimento 

ve inşaat hammaddeleri üretimini etkilediğini ortaya koydu. Buna 
göre, 2003 yılında 69 milyon 900 bin ton üretilen inşaat ve çimento 
hammaddeleri, 2011 yılında 397 milyon 284 bin tona tırmandı.
Türkiye’nin diğer maden rezervleri de şu şekilde: Türkiye’nin 700 
ton altın, 4 milyon ton alunit, 203 bin ton antimuan, 82 milyon 
ton asfaltit, 29 milyon 646 ton bin asbest, 1 milyon 786 bin ton ba-
kır, 35 milyon ton barit, 1 milyar 641 milyon 381 bin ton bitümlü 
şist, 250 milyon 543 bin bentonit, 87 milyon 375 bin ton boksit, 
3.660.300.000 ton bor, 3.820 ton cıva, 2 milyon 294 bin ton çinko, 
122 milyon ton demir, 44 milyon 224 bin dolomit, 70,5 milyon ton 
fosfat, 90.000 ton gümüş, 5 milyar 733 milyon 708 bin ton kaya 
tuzu, 354 bin 362 ton kil, 26 milyon ton krom, 860.000 ton kuvars, 
626.000 ton kükürt, 13,3 milyar ton linyit, 5 milyar 161 milyon ton 
mermer, 1 milyar 479 milyon ton pomza,1 milyar 126 milyon 548 
ton taşkömürü, 380 bin ton toryum, 9 bin 129 ton uranyum ma-
den rezervi bulunuyor. 

Mayıs 2013

Eti Maden, Demir Çelik Üretiminde Kolemanit 
Kullanımının Yaygınlaştırılmasına Çalışıyor
Demir çelik üretiminde kolemanit kullanımının yaygınlaştırılması 
amacıyla çalışmalarını sürdüren Eti Maden İşletmeleri, Diler Hol-
ding şirketlerinden Diler Demir Çelik ile ortaklaşa bazı deneysel 
çalışmalar yapıldığını duyurdu. Diler’e ait üretim tesislerinde Eti 
Maden personeli ile ortaklaşa gerçekleştirilen deneysel çalışma-
larda, hurdadan demir çelik üretimi esnasında pota metalürjisin-
de oluşan pudra cüruflarına uygun miktarda kolemanit ilave edil-
mesiyle, cürufun camsı bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştı. 
Yapılan çalışmada; yüksek hacim kaplayan, taşınması ve stok-
lanması zor olan, çevre açısından kirlilik ve toz problemi oluştu-
rabilen, bu yüzden işletmelere ek maliyet ortaya çıkaran pudra 
cüruflarının, camsı yapıya kavuşturularak bahsedilen sorunların 
giderilmesi hedeflenmişti. 
Eti Maden’in Bigadiç işletmesinden elde edilen 4 ton öğütülmüş ko-
lemanitin kullanıldığı çalışmalarda ilk olarak 120 tonluk potaya 100 
kg kolemanit ilave edilip olumlu sonuç alındı. Bunun üzerine, mik-
tar 80 kg’a düşürülerek yaklaşık 10 deneme daha gerçekleştirildi.

Daha sonra potaya 55 kg, 40 kg ve 30 kg kolemanit ilave edilerek 
10 deneme gerçekleştirildi. 30 kg ve 40 kg’lık denemelerde cüruf-
ta tozlaşmalar gözlenirken, 55 kg ilave edilerek yapılan deneme-
nin sonunda camsı yapıda cüruf elde edildi.
Yapılan deneysel çalışmanın sonucunda 55 kg kolemanit kullanı-
larak, amaçlanan camsı yapıda cürufun elde edilebileceği ortaya 
kondu. Camsı yapıdaki cürufun eldesiyle yığma yoğunluğunda % 
100‘e yakın bir artış sağlandı (1,36 den 2,64 ton/m3), stoklama ve 
taşıma problemi ortadan kalktı, çevresel mevzuata uygun ve de-
ğerlendirilebilir kalitede cüruf elde edildi. Tüm bu sonuçlar dikka-
te alındığında cürufun işletmeye olan maliyeti düşürüldü.
Türkiye’de hurdadan üretim yapan demir çelik üreticilerinin ko-
lemanit kullanması halinde yaklaşık 10.000 - 15.000 ton/yıllık bir 
kolemanit pazarı oluşturulacağı, bu kullanımın dünyada yaygın-
laşması halinde 200.000 ton/yıllık ek kolemanit pazarı oluşacağı 
tahmin ediliyor. 

 

Temmuz2013Soma Holding, Yeni Yer Altı İşletmesini Açtı
Soma Holding’in, Manisa - Soma Işıklar Köyü’nde yer alan yeni 
yer altı kömür işletmesinin açılışı, 9 Temmuz Salı günü Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da katılımıyla gerçekleştiril-
di. Işıklar kömür sahasından, yılda 3,5 milyon tonluk üretim ya-
pılması planlanırken, toplam 6.400 çalışanı olan Soma Holding’in 
yeni kömür sahasının faaliyete geçmesiyle birlikte çalışan sayısı 
8.000 kişiye ulaşacak. Soma Holding’in Işıklar İşletmesi’nin açıl-
ması ile birlikte bölgedeki toplam üretim kapasitesi ise yıllık 9 
milyon tona çıkacak.
Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Taner Yıldız, açılış töreninde 
yaptığı konuşmada örnek alınacak niteliklere sahip ocağın işçi 
güvenliğini ön planda tuttuğunu, güvenlikle ilgili sistemlere 
para harcandıkça, işçilerin kaygıları giderildikçe verimin arttığı-
nı gördüklerini ifade ederek, madencilikte artık ithal sistemlerin 

yanında yerli üretimin de payının arttığını, bunun madenciliğin 
diğer alanlarında da yaygınlaşmasını planladıklarını söyledi.
Yıldız, konuşmasının devamında, madencilikte en önemsedik-
leri konunun işçi sağlığı olduğunu, bir işçinin can güvenliğinin 
ülkenin tüm madenlerinden daha önemli olduğunun altını çizdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’dan sonra söz alan 
Soma Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Group CEO’su 
Can Gürkan ise kırk yıldır en yeni teknolojiler ve yüksek güvenlik 
standartları ile madencilikte standartları belirleyen bir şirket ol-
duklarını, bugün Soma’da açılışı yapılan Işıklar sahasıyla üretim 
kapasitelerini arttıracaklarını belirtti. Soma halkı açısından ma-
denlerin öneminin büyük olduğunu vurgulayan Gürkan,  ayrıca 
bu yeni üretim sahasıyla birlikte çalışan sayılarının da artmış ol-
masından büyük mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi. 

 

 Haziran 2013
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Santral Madencilik, Kıbrıs’ta CMC’nin 
Atıklarını İşlemek İçin Kolları Sıvadı
Bir Güriş Holding şirketi olan Santral Madencilik’in, KKTC Ba-
kanlar Kurulu kararı ile Kuzey Kıbrıs’ın belirlenen bölgesinde 
maden araması yapacağı öğrenildi. Santral Madencilik, Kıbrıs 
- Lefke’de bulunan ve CMC (Cyprus Mining Company) adıyla 
bilinen şirketin 1974 yılına kadar çalıştırdığı ve o yıl, gerekli 
önlemleri almadan terk ettiği maden alanındaki atıkları, gü-
nümüz teknolojisi ile işletebilmek ve geride kalan olası rezervi 
araştırmak için bölgede çalışmalar yapacak. 
Gündem Kıbrıs’ın haberine göre Bakanlar Kurulu’nun, 
KKTC’de Lefke bölgesinde maden arama izni verdiği Sant-
ral Madencilik’in Yönetim Kurulu Üyesi Oral Sönmez, Kuzey 
Kıbrıs’a yatırım ve istihdam amacıyla geldiklerini aktardı. 270 
kilometre karelik alanda bakır araştırması yapacaklarını açıkla-
yan Sönmez, “Yöredeki atıkların bertaraftı ile ilgili olarak çevre-
ci topluluklardan da talep var. Burada arama yaparken atıkların 

çıkar gözetilmeden arıtılması ile ilgili bir yöntem düşünüyoruz. 
Atıklarda ne kadar bakır var bilmiyoruz. Ciddi yatırım gerekiyor. 
Sadece atıklarla ilgili bir yatırım da doğru değil. Atıkların orta-
dan kaldırılması ile birlikte yöredeki rezervi de ortaya çıkarmak 
lazım. Bu projede Kuzey Kıbrıs’a 150 - 200 milyon dolarlık bir 
yatırım yapılabilir.” şeklinde konuştu. 
Kıbrıs Yatırım Geliştirme Ajansı Direktörü Derviş Besimler de ko-
nuyu “Şirketin yatırımı değerlendirmeye değer görüldü. Henüz 
işin başındayız. Bize arama için başvuru yapıldı. Maden arana-
cak. Sonuçlara göre, gerekli koşullara da uyulmak kaydı ile ile-
ride maden çıkarılmasına izin verilebilecek.” şeklinde ifade etti. 
KKTC Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar, Yeşilırmak’tan 
başlayarak, Güzelyurt’un doğu sınırı olarak kabul edilen Akdeniz 
köyü bölgesine kadar ulaşıyor. Karara göre şirket, metalik ya da 
metalik olmayan her türlü maden araştırmasını yapabilecek.  

 

Rubicon, Türkiye’deki 
İlk Projesini Alıyor Haziran 2013  

Geçtiğimiz aylarda ülkemizde faaliyet göstermeye başlayan 
Rubicon Resources, Batı Anadolu’da yer alan ve yüksek sülfitli 
altın sistemine ait olduğu düşünülen bir arama ruhsatının % 
100’üne sahip olabilmek için bir mutabakat zaptı imzalandığı-
nı duyurdu. Balya West olarak adlandırılan proje kapsamında 
imzalanan anlaşmanın Nurol Holding şirketlerinden Tümad 
Madencilik ile gerçekleştirildiği bildirildi. Ruhsatın alındığı 
2012’den bugüne kadar Tümad tarafından çeşitli toprak ve 
kayaç örneklemelerinin yapıldığı projede bazı anomali ve al-
terasyon alanları tespit edilmiş durumda. Rubicon Başkanı Ian 
Macpherson anlaşmadan duyduğu memnuniyetini, “Büyük bir 
maden potansiyeline sahip Türkiye’de, yeni bir maden yatağı 
keşfetme fırsatını yakaladığımız için oldukça mutluyuz” şeklin-
de dile getirdi. Şirket, ülkemizde farklı projelere sahip olabil-
mek için görüşmelere devam ettiğini de açıkladı.  

 

Aldridge, Yenipazar 
Projesi’nin % 100’üne 
Sahip Oldu Haziran 2013

Aldridge Minerals, Yozgat’ta yer alan Yenipazar Au, Ag, Cu, Pb, 
Zn Projesi’nin haklarının % 100’üne sahip olduğunu açıkladı. 
Aldridge, Yenipazar Polimetalik VMS Projesi’nin % 100 hakkına 
sahip olabilmek için Alacer Gold ile gerçekleştirdiği anlaşmanın 
son koşulu olan fizibilite çalışmasını geçtiğimiz aylarda tamam-
layarak projenin tüm haklarını almış oldu.
Edinilen bilgiye göre Alacer Gold, Aldridge ile arasındaki an-
laşma gereği projeden elde edilecek net karın % 6’sını alacak. 
Projenin operasyonel gelirlerinin 165 milyon doları aşması du-
rumunda bu oran % 10‘a çıkabilecek.
Aldridge 2013 yılında, projede ticari üretime geçilmesi için pro-
je finansmanı elde etme çalışmalarını sürdürüyor.  

Haziran 2013Meta Nikel’in Otoklavı Gördes’e Ulaştı
Petkim Aliağa Limanı’ndan Nisan ayı sonunda yola çıkan ve 
‘çevreci dev kazan’ olarak adlandırılan 580 ton ağırlığındaki 
Otoklav, Manisa’nın Gördes ilçesine ulaştı. Zorlu Grubu’na ait 
Meta Nikel Kobalt Madencilik tarafından Gördes ilçesi Funda-
cık köyü mevkiindeki Nikel - Kobalt Konsantre Tesisi’ne getirilen 
Otoklav’ı köylüler çiçeklerle karşıladı. Kazanın tesislere gelişin-
de gerçekleştirilen törende konuşan Gördes Belediye Başkanı 
Muhammet Akyol, 300 milyon dolarlık bir yatırımın ilçeye ka-
zandırıldığını dile getirerek, “Öncelikle bu yatırımı yapan herke-
se yürekten teşekkür ediyorum. Çevreyi ya da madenleri birbiri-
ne tercih etme zorunluluğumuz yok. Ülke ekonomimize katma 
değer sağlaması için yer altındaki madenleri çıkarmamız lazım. 
Çevreyi de koruyarak bu yatırımın en sağlıklı şekilde gerçekleş-
tirilmesini sağlamak görevimiz.” şeklinde konuştu. 

Meta Madencilik İcra Kurulu Üyesi Mustafa Kerpişci, Türkiye 
için endüstride devrim niteliğinde olan bu ekipman sayesinde 
çevreye ve alıcı ortamlara prosesten kaynaklı hiçbir zararlı atık 
bırakılmayacağını ve bununla birlikte tesis içinde oluşabilecek 
her türlü atık için en ileri teknolojilerde arıtma tesisleri kuruldu-
ğunu aktardı. Avustralya, Kanada, Rusya, Fransa ve Brezilya gibi 
gelişmiş ülkelerin bu teknoloji ile nikel üretimi gerçekleştirdiği-
ni belirten Kerpişçi, otoklavın yatırım maliyetinin fazla olmasına 
rağmen nikel endüstrisinde kullanılan, bilinen en ileri ve çevre 
ile dost teknoloji olduğunu dile getirdi. 
Haziran 2011’de yatırım projesi başlayan Gördes Nikel Kobalt 
Konsantre Tesisi’nin, Ekim 2013’de tamamlanarak devreye 
alınması ve yıl sonunda tam kapasite üretime geçilmesi plan-
lanıyor. 
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Türk Madencilik Heyeti, 25 Eylül’de 
Londra Borsası’nın Açılış Gongunu Çalacak 
EBY International Summits tarafından organize edilen ve 26 - 27 
Eylül 2013’te Londra’da gerçekleştirilecek olan “Türkiye Maden-
cilik Finans - Yatırım Zirvesi”nin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 
Türkiye Madenciler Derneği tarafından desteklenen, Madencilik 
Türkiye ve Mining Turkey dergilerinin basın sponsorluğunu üst-
lendiği Zirve kapsamında yaşanan son gelişme olarak, Zirve’ye 
katılacak Türk Madencilik Heyeti’nin, 25 Eylül 2013 tarihinde 
Londra Borsası’nın açılışını yapacağı öğrenildi.
EBY International Summits CEO’su Yaşar Şuşek’in Madencilik 
Türkiye dergisine yaptığı açıklamaya göre, ülke madenciliğinin 
gelişebilmesi amacıyla düzenlenen bu etkinlik her anlamda 

sektörde bir ilk olacak. Finans sektörünün kalbi olarak bilinen 
Londra’da, global sermaye ile Türk maden şirketlerinin böyle 
bir etkinlik kapsamında buluşmasının ilk kez gerçekleştirile-
ceğini belirten Şuşek, Türk Madencilik Heyeti’nin Zirve’den bir 
gün önce Londra Borsa’sının açılışını yapacak olmasının da, 
Londra finans dünyasının Türk madenciliğini ne kadar önem-
sediğini gösterdiğini ifade etti.
Özellikle sektörün en çok ihtiyacı olan risk sermayesinin bulu-
nabileceği, proje geliştirme ve yatırım için finans imkanlarının 
aranacağı Zirveye indirimli katılım imkanlarını öğrenebilmek 
için Madencilik Türkiye dergisi ile iletişime geçebilirsiniz. 

 

Haziran 2013

Kırıkkale’de Üretilen Kalsit 
Dünyaya Pazarlanıyor 
Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde işletilen ve işlemden geçirilerek 
boya, kağıt ve plastik sektöründe dolgu malzemesi olarak kul-
lanılan kalsit, buradan dünya genelindeki çeşitli ülkelere ih-
raç ediliyor. CHA’nın haberine göre, 2007 yılında Kırıkkale’de 
çalışmalarına başlayan ve Niğtaş AŞ tarafından işletilen işlet-
meye bir ziyaret gerçekleştiren Kırıkkale Valisi Ali Kolat ve be-
raberindeki yetkililer, işletmenin sahibi olan Hamdi Aruk ve 
işletme müdürü Cengiz Demir’den bilgi aldılar. 

Aruk tarafından, Çelebi’den üretilen kalsitin dünya ge-
neline ihraç edildiğini öğrenen Kolat yaptığı açıklamada, 
Kırıkkale’ye bağlı Çelebi ilçesinin hem tarım ve hayvancılık 
bakımından hem de madencilik bakımından iyi bir potansi-
yele sahip olduğunu, bu potansiyelin harekete geçirilmesi 
konusunda valiliğin de ciddi desteklerinin olduğunu sözle-
rine ekledi. 

 

Dinar’da, 950 Milyon Ton Linyit Rezervi 
MTA, yaptığı arama ve geliştirme çalışmaları sonucunda Afyon 
Dinar’da 950 milyon ton linyit rezervinin varlığını ortaya çıkar-
dı. Bölgede, yapılacak 5 milyar dolarlık yatırım ile 3.500 Mw 
gücünde termik santral yapılması planlanırken, 6.000 - 7.000 
kişiye de istihdam sağlanması bekleniyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız yaptığı yazılı açık-
lamada; yüksek kalorili yerli linyitle yapılacak yatırımla hem 
Afyon’un kazanacağını hem de Türkiye’nin kazanacağını vur-
guladı.
Son 10 yılda termik santraller için 1,2 milyar liralık çevre yatırımı 
yaptıklarını da belirten Yıldız, “Biz çevreye rağmen değil, çevre 

yatırımlarıyla birlikte, temiz kömür teknolojileri kullanarak bu 
enerji yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. Son 10 yılda 1,2 milyar li-
ralık termik santral çevre yatırımı yaptık. Önümüzdeki dönem-
de 1 milyar liranın üzerinde yatırım daha gerçekleştireceğiz. 
Bu yatırımlar eski santrallerle alakalı. Yeni yapılan termik sant-
rallerde, kuruluş aşamasında bu yatırımları tamamlama şartını 
koşuyoruz. Bacagazı kükürt arıtma tesisleri, elektrofiltreler, kül 
stoklama sahası yatırımları, hava kalitesi ölçüm istasyonları ve 
atıksu arıtma tesisleri bu aşamada tamamlanıyor” ifadelerini 
kullandı. 

Haziran 2013  

Karlıova Kömür Sahası İhalesini Aksa Kazandı 
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)’ne ait, Bingöl - Karlıova`da yer 
alan 88.662.000 ton linyit kömürü rezervine sahip olan 3.167 
hektarlık alanın işletme hakkını Aksa Enerji AŞ kazandı. Aksa 
Enerji, ihalesini kazandığı alanda en az 150 MW gücünde bir 
elektrik santrali kurarak, çıkarılacak kömürden elektrik enerjisi 
üretimi yapacak. İhale şartnamesine göre şirket, sözleşmenin 
imzalanmasının ardından ilk 6 yıl içerisinde yatırımlarını yapa-
rak üretime geçecek. 
Üç firmanın katıldığı ihalede, kilovat saat başına 3,2 kuruşla 
en yüksek teklifi veren Aksa Enerji, 30 yıllığına sahanın işletme 
hakkına sahip oldu. Kilovat saat başına 1,53 kuruşla en yüksek 

ikinci teklifi Flamingo Bio Yakıt Ltd. verirken, en yüksek üçüncü 
teklif sahibi ise 0,77 kuruş ile Difer AŞ oldu. 
Sahanın şu an bilinen rezervi günümüz şartlarına göre yeniden 
değerlendirildiğinde, açık işletme yöntemi ile üretilebilecek 
kömür miktarının çok daha fazla olacağı öngörülüyor. Saha-
dan üretilecek kömürün tamamı termik santralde değerlen-
dirilebilecek niteliğe sahip. Mevcut kömür potansiyeli asgari 
150 megavat gücündeki bir santrali 30 yıl süreyle besleyecek 
durumda.
Şirketin Bolu Göynük’te de halihazırda devam eden 270 MW’lık 
bir kömür santrali projesi daha bulunuyor. 

Haziran 2013  
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Eurasian Minerals, Akarca Projesi’nin Satışı İçin 
Çolakoğlu İle Opsiyon Anlaşması İmzaladı
Eurasian Minerals, Bursa’da bulunan Akarca Altın - Gümüş 
Projesi’nin satışı için Çolakoğlu Ticari Yatırımlar AŞ ile bir opsi-
yon anlaşması imzalandığını duyurdu. Anlaşma şartları yerine 
getirilirse Eurasian Minerals’a ait olan Akarca Projesi’ni yürüten 
şirket AES Madencilik’in hisseleri, Çolakoğlu‘nun olacak. İki şir-
ket arasında yapılan anlaşmaya göre projede yapılacak yatırım-
ların aşağıdaki şekilde olması öngörülüyor:
Çolakoğlu proje için ilk olarak 250 bin dolar peşin ödeme yapa-
cak. Çolakoğlu daha sonra anlaşmanın işleyebilmesi için 2013 
sonuna kadar projede en az 5.000 metre sondaj yapacak ve bir 
500 bin dolar daha nakit ödeme yapacak. Bu işlemler, anlaşma-
da imzaların atılmasının ardından 18 ay içinde gerçekleştirile-
cek. 18 ay sonunda Çolakoğlu isterse anlaşmayı fesh edebile-
cek ya da projenin devam etmesi için, anlaşmanın imzalandığı 

tarihten itibaren 3 yıl içinde 4 milyon 250 bin dolar ek ödeme, 
4 yıl içinde toplamda 20.000 metre sondaj ve 6 yıl içinde NI43-
101 uyumlu fizibilite çalışması yaparak opsiyon anlaşmasını 
devam ettirebilecek. 
Ayrıca projede üretime geçilirse, ticari üretimdeki ilk yılın so-
nunda Çolakoğlu AES’e üretimden 8.000 ons altın ödeme yapa-
cak. Ek olarak da Çolakoğlu, proje ömrü boyunca tespit edilen 
altın miktarı 1,35 milyon ons olursa 3.500 ons, rezerv 1,7 milyon 
ons olursa ek bir 3.500 daha, rezerv 2 milyon onsu aşarsa 3.000 
onsa daha AES’e ödeme yapacak. Anlaşma genelinde Çolakoğ-
lu AES’e 5 milyon dolar nakit ödeme ile 18.000 ons altın ödeme-
si gerçekleştirmiş olacak. Ayrıca AES, projedeki tüm üretimler-
den % 3,5 net izabe geliri (NSR) ödemesi de alacak. 
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Aldridge CEO’su, Gezi Parkı Protestoları Sonrası 
Değerlendirmelerde Bulundu 
Türkiye’de maden arama ve geliştirme projeleri yürüten Aldrid-
ge Minerals’ın CEO’su Mario Caron, ülkemizde 28 Mayıs 2013 
tarihinde başlayan ve yer yer devam eden Gezi Parkı protesto-
larıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mining Weekly’e açıklama 
yapan Caron, çeşitli şehirlerde süren protestoların ülkenin ya-
tırım ortamına bir zararı olmadığını, Aldridge’in amiral gemisi 
konumundaki Yenipazar Polimetalik Projesi’ni geliştirme çalış-
malarına devam ettiklerini aktardı.
Caron, özellikle İstanbul ve diğer bazı büyük şehirlerde devam 
eden protestolara rağmen, yatırım çevrelerinin protestoları 
uzun vadeli bir tehdit olarak görmediğini, bu durumun ülke-
mizde devam eden maden projelerinin sürdürülebilirliğini et-
kilemeyeceğini bildirdi.
Marion Caron Yenipazar Projesi ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, 
Proje’de üretime geçmek için gerekli olan fizibilite çalışmasını 
tamamladıklarını, geçtiğimiz ay da projenin % 100’üne sahip 

olduklarını hatırlattı. Bundan sonraki süreçte üretim için gerek-
li izinlerin alınmasına odaklandıklarını aktaran Caron, Temmuz 
ayı sonunda ÇED raporunu hazırlayıp yetkililere teslim etmeyi 
planladıklarını söyledi. Sosyal etki değerlendirme raporunu 
bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlamayı planladığını aktaran 
Caron, proje bölgesini kapsayan teşviklerden de yararlanmak 
istediklerini belirtti. 
Yenipazar Projesi’nde Kasım 2012’de yapılan son rezerv gün-
cellemesine göre NI43-101 rezerv standardına uyumlu olarak 
toplam 29,69 milyon ton cevherde ortalama 0,95 g/t altın, 31,3 
g/t gümüş, % 0,31 bakır, % 1,01 kurşun, % 1,47 çinko varlığı 
tespit edilmişti. Bu belirlenmiş (indicated) rakamların karşılığı 
olarak 900.000 ons altın, 29,85 milyon ons gümüş, 204,8 mil-
yon pound bakır, 660,2 milyon pound kurşun ve 961,2 milyon 
pound çinko varlığı hesaplanıyor. 

 

Haziran 2013Erdemir, Hasançelebi İçin 1,5 Milyar Lira Teşvik Aldı 
Erdemir Madencilik, Malatya’da yapılması planlanan yılda 3 
milyon ton üretim kapasiteli demir cevheri zenginleştirme ve 
peletleme tesisi yatırımı için yaklaşık 1,5 milyar lira tutarın-
da yatırım teşvik belgesi aldığını açıkladı. 31.05.2013 tarihli 
110476 numaralı yatırım teşvik belgesi ile alınan teşvike konu 
olan yatırımın komple yeni bir yatırım olduğu aktarılırken, top-
lam 1.569.000.000 lira olan teşvik tutarının 208.339.362 doları 
(385.427.819 lira) ithal makine - teçhizat, 10.493.304 lirası yerli 
makine - teçhizat, 582.332.000 lirası bina inşaatı, 590.746.877 
lirası da diğer harcamalar olarak açıklandı. 
Yatırımın yararlanacağı destek unsurlarının ise KDV İstisnası, 

KDV İadesi, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, Sigorta 
Primi İşveren Hissesi Desteği (7 Yıl), Vergi İndirimi Oranı (% 90, 
Yatırıma Katkı Payı % 50) olduğu belirtildi.
Düşük tenörü nedeniyle geçmiş yıllarda işletilmesi düşünülme-
yen Hasançelebi sahası, ileri teknoloji kullanılarak ekonomik 
olarak değerlendirilebilecek. Sahada tespit edilen rezerv mikta-
rı yaklaşık 1 milyar ton olarak hesaplanırken sahanın ortalama 
tenörü % 19,49 (Fe3O4)’dir. Yıllık 3 milyon ton pelet üretiminin 
gerçekleştirilmesi hedeflenen tesiste, işletme ömrü 64 yıl olarak 
hesaplanmış durumda. Yeni yapılacak rezerv genişletme çalış-
maları sonucunda işletme ömrünün uzaması da muhtemel. 
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Temmuz 2013XVII. Uluslararası Kömür Hazırlama 
Kongresi - 2013 - İstanbul
XVII. Uluslararası Kömür Hazırlama Kongresi (XVII. ICPC), Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız’ın himayelerinde, 1 
- 6 Ekim 2013 tarihinde İstanbul Grand Cevahir Hotel ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.  Kongre, 25 ülkeden gönde-
rilen bildirilerden sunuma layık görülen 100’ün üstünde su-
numun yapılacağı iki paralel oturum şeklinde sürdürülecektir. 
Kongrede teknik oturumların yanı sıra ICPC 2013 EXPO isimli bir 
sergi alanı da yer alacaktır. Kongre dili İngilizce olup, aynı anda 
Türkçe, Rusça, Çince’ye çeviri yapılacaktır.
1950 yılından beri dört senelik aralıklarla üye ülkelerin ev sahip-
liğinde gerçekleştirilen bu kongrelerin başlangıçtaki amacı, 2. 
Dünya Savaşı’nda çöken Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya’da-
ki kömür endüstrisini desteklemekti. ICPC’nin kuruluş yıllarında 
Uluslararası Organizasyon Komitesi (IOC) Belçika, Fransa, Alman-
ya, Hollanda, İngiltere’nin temsilcilerinden oluşmaktaydı. Daha 
sonraki yıllarda Avustralya, S.S.C.B., Hindistan, Kanada, Japonya, 
Polonya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Çin gibi ülkeler de IOC’ye 
üye olmuşlardır. Halen IOC’ye tam üye statüsünde 12 ülke bulun-
maktadır. Bunlar ABD, Almanya, Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, İngiltere, Kanada, Polonya, 
Rusya, Türkiye ve Ukrayna’dır. Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slo-
vakya ve Yunanistan ise aday üye statüsünde temsil edilmektedir. 
İlk ICPC1950 yılında Fransa - Paris’te gerçekleştirilmiştir. Kongre-
lere Fransa, Avustralya ve Amerika ikişer kere, Almanya, Belçika, 
İngiltere, SSCB, Hindistan, Kanada, Japonya, Polonya, Güney 
Afrika Cumhuriyeti ve Çin birer kere ev sahipliği yapmışlardır. 
1998’ten beri IOC üyesi olan Türkiye, 2013’te ilk defa bu kongre-
yi gerçekleştirecektir.
Kongrelerin organizasyonu halen 12 kişinin oluşturduğu IOC 
tarafından yürütülmektedir. IOC’nin başkanlık görevi, o kongre-
nin ev sahipliğini yapan ülkenin IOC üyesidir. Kongrelerin açılış 
töreninde, IOC’ye üye olan ülkelerin temsilcileri, kendi ülkeleri-
nin kömür raporunu sunmakta ve kömür hazırlama uygulama-
ları hakkında bilgi vermektedir.
XVII. Uluslararası Kömür Hazırlama Kongresi’nin ilk IOC toplan-
tısı 3 - 4 Ekim 2011 tarihinde Manisa - Soma’da yapılmıştır. Top-
lantıya, vefat eden ABD temsilcisi hariç diğer IOC üyeleri olan 
Almanya, Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika Cum-
huriyeti, Hindistan, İngiltere, Kanada, Polonya, Rusya, Ukrayna 

ve Türkiye’nin temsilcilerinden oluşan 21 kişi katılmıştır. 
IOC üyeleri ikinci toplantılarını 7 - 9 Kasım 2012 tarihinde 
İstanbul’da, XVII. ICPC’nin yapılacağı Grand Cevahir Hotel ve 
Kongre Merkezi’nde yapmışlar ve kongreye gönderilen özet bil-
dirileri değerlendirmişlerdir. Toplantıya Enerji Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Nevzat Kavaklı da katılmış-
lardır. Toplantıda ayrıca 2016’da yapılacak olan XVIII. ICPC’ye ev 
sahipliği yapacak ülkenin seçimi yapılmıştır. Hindistan, Rusya Fe-
derasyonu ve Avustralya’nın aday olduğu XVIII. ICPC için yapılan 
sunumlar sonunda oylamaya gidilmiş ve Rusya Federasyonu ge-
lecek kongrenin ev sahibi ülke olarak seçilmiştir. XVIII. ICPC, 2016 
yılında Rusya’nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirilecektir.
XVII. ICPC kapsamında delegeler ve eşleri için İstanbul‘da gün-
lük turlar düzenlenecek ayrıca Türkiye’nin tarihi ve turistik yerle-
rini içeren, aynı zamanda kömür hazırlama tesislerini de kapsa-
yacak kongre sonrası turlar gerçekleştirilecektir. 
Türk Organizasyon Komitesi sizleri, kıtaların birleştiği İstanbul‘da 
düzenlenecek XVII. Uluslararası Kömür Hazırlama Kongresine 
katılmaya ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek üst düzey 
bürokrat ve kömür uzmanlarıyla tanışmaya davet eder. 

Prof. Dr. Gülhan Özbayoğlu
XVII. ICPC ve IOC Başkanı

Haziran 2013

Draeger, Marmara ve Trakya’da 
Düzenlediği Seminerlerde Yoğun İlgi Gördü 
Draeger Safety’in, 18 ve 20 Haziran 2013 tarihlerinde Çor-
lu Silverside Hotel ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sosyal 
Tesisleri’nde düzenlediği ‘Gaz Algılama Teknikleri ve Kapalı 
Alan Girişi’ konulu seminerlere her sektörden ilgi büyük oldu. 
Seminerler Draeger Satış Müdürü Nuray Özdemir’in açılış ko-
nuşmasıyla başlayıp,  Draeger Almanya’dan katılan Torsten 
Sackner’in ‘Gaz Algılama Teknikleri’ sunumuyla devam etti. 
Sackner, dikkat çekici anlatımıyla katılımcıların beğenisini 
toplarken, seminerlerin ikinci bölümünde, Draeger Teknik Mü-

dürü M. Alper Karabörk’ün ‘Kapalı Alan Girişi’ konulu sunumu 
büyük ilgi gördü. 
Farklı endüstriyel kurumlardan gelen katılımcıların, kendi işlet-
melerindeki proseslere ait yaşadıkları problemlere ilişkin soru-
ları ve çözüm arayışları, seminerlerin son derece interaktif bir 
konseptte tamamlanmasına neden oldu. Seminerler, benzer 
sorunlar karşısında, yeni teknolojik ürünler ve sistemler kulla-
nılarak dünyada başarılı olmuş uygulamalardan verilen örnek-
lerle, somut sonuçlar üzerinde tartışılmasına olanak sağladı. 
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Onuncu Kalkınma Planı (2014 - 2018) 
TBMM’ye Sunuldu
Onuncu Kalkınma Planı, T.C. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz 
tarafından 18 Haziran 2013 Salı günü, TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’na sunuldu. Bakan Yılmaz’ın Komisyonda gerçek-
leştirdiği sunumunda sektörle ilgili olarak “Madencilik sektö-
rümüzün ihracatı son 10 yılda 382 milyon dolardan 3,2 milyar 
dolara yükselmiştir. 2002 - 2013 yılları arasında petrol, doğal 
gaz, maden ve jeotermal kaynak aramalarına ayrılan yatırım 
ödenekleri önemli oranda arttırılmıştır. Madencilikte aramaları 
yoğunlaştıracağız. Bu çerçevede, sondaj metrajını 1,3 milyon 
metreden 3 milyon metreye yükseltmeyi hedefliyoruz.” açık-
lamalarına yer verdi. Onuncu Kalkınma Planı’nda yer alan ma-
dencilik sektörü ile ilgili bölüm ise aşağıdaki şekilde oldu.

Durum Analizi
Türkiye’de madencilik sektörünün GSYH içerisindeki payı 2006 
yılında % 1,2 iken, 2012 yılında % 1,5’e yükselmiştir. Toplam ih-
racat 2006 yılında 1,1 milyar dolar iken 2012 yılında 3,2 milyar 
dolara yükselmiş olup, ihracatın büyük bir kısmı doğal taş, ba-
kır, çinko, krom, feldspat ve bordan oluşmaktadır. Toplam itha-
lat 2006 yılında 22 milyar dolar iken 2012 yılında 42,2 milyar do-
lara yükselmiş olup, bunun yaklaşık 39,5 milyar dolarlık kısmını 
ham petrol ve doğal gaz, 1,1 milyar dolarlık kısmını taşkömürü, 
1,1 milyar dolarlık kısmını ise demir oluşturmaktadır.
Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına ve sanayide hammad-
de ihtiyacının karşılanmasına yönelik maden, enerji hammad-
deleri ve jeotermal kaynak arama yatırımları için ayrılan kay-
naklar önemli oranda artırılmıştır. Bu kapsamda, 2006 - 2013 
döneminde maden ve jeotermal kaynak aramaları için Maden 
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne (MTA) ayrılan ödenek 
2006 yılında 32 milyon lira iken, 2013 yılında 200 milyon liraya 
çıkarılmıştır. MTA’nın tam donanımlı ulusal araştırma gemisinin 
yapım çalışmalarına devam edilmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerin, özellikle Çin ve Hindistan’ın, hızlı büyü-
me eğilimleri, dünya maden piyasasını etkileyerek maden fiyatla-
rında yüksek artışlara neden olmuştur. ABD, AB, Japonya, Güney 
Kore ve Çin gibi dünyanın önde gelen gelişmiş ve gelişmekte 
olan ekonomileri, hammaddelerin arz ve talep odaklı yönetimi 
konusunda çalışmalar yürütmekte ve kendi hammadde yönetimi 
stratejilerini geliştirip uygulamaktadır. Bu durum ülkemizin de bu 
konuda inisiyatif geliştirmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
2007 yılında yürürlüğe giren Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mi-
neralli Sular Kanunu ve 2010 yılında Maden Kanunu’nda yapılan 
düzenlemelerle mevzuattaki dağınıklık giderilmiş, bu kaynakların 
daha etkin kullanımına yönelik yasal altyapı oluşturulmuştur.
Bor ürünleri ihracatı önemli bir artışla 2006 yılındaki 367 mil-
yon dolar seviyesinden 2012 yılı itibarıyla 797 milyon dolar 
seviyesine ulaşmış ve yüzde 46’lık pazar payıyla Türkiye, bor 
ürünleri ihracatında dünyadaki lider konumunu sürdürmüştür. 
Ayrıca, ham mermer ihracatı 2006 yılındaki 238 milyon dolar 
seviyesinden 2012 yılı itibarıyla 881 milyon dolar seviyesine 
ulaşmıştır. Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde gerçekleşti-
rilen arama faaliyetleri sonucunda bilinen linyit kömürü rezervi 
8,3 milyar tondan 12,8 milyar tona çıkmış, 38 yeni jeotermal 
sahası keşfedilmiştir. Bununla birlikte, ülkemizin önemli potan-

siyele sahip olduğu jeotermal, linyit, mermer, bor, krom gibi yer 
altı kaynaklarımızın daha yüksek katma değer yaratacak şekil-
de ekonomiye kazandırılması önem arz etmektedir.
Madencilik sektöründe; ruhsat güvencesinin artırılması, karmaşık 
ve uzun izin süreçlerinin basitleştirilmesi, ihraç edilen madenlerin 
yurtiçinde işlenerek katma değerinin artırılması, başta özel kesim 
olmak üzere arama faaliyetlerinin artırılması, kamu kuruluşlarının 
yeniden yapılandırılması ve verimliliklerinin artırılması, madenci-
lik faaliyetlerinin diğer sektör faaliyet ve yatırımlarıyla eşgüdümlü 
şekilde planlanması, madencilik firma ve işletmelerindeki ölçek 
ve teknoloji sorununun giderilmesi ihtiyacı devam etmektedir.

Amaç ve Hedefler
Ülkemiz maden potansiyelinin sağlıklı tespit edilmesi, üretim 
için gerekli hammadde arz güvenliğinin sağlanması ve maden-
lerin yurtiçinde işlenip katma değerinin yükseltilerek ülke eko-
nomisine katkısının artırılması temel amaçtır. 

Politikalar
Enerji üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle uyum-
lu olarak; yurtiçi ve yurtdışında petrol ve doğal gaz arama fa-
aliyetleri hızlandırılacak, linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli 
kaynakların potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetleri 
azami düzeye çıkarılacaktır. Kaya gazı konusunda ise kapsamlı 
araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır.
Demir cevheri, mermer ve bor başta olmak üzere sanayi ham-
maddelerinin yurtiçinde arama ve üretimine öncelik verilecektir.
Türkiye ekonomisi için temel ve kritik olan hammaddelerin gü-
venli teminine yönelik strateji oluşturulacaktır. Kritik hammad-
de, maden ve minerallerin ülke dışına çıkarılmasında düzeni 
sağlayacak bir sistem kurulacaktır.
Ülkeler ve ülke grupları tarafından belirlenen kritik hammad-
deler listesiyle ilgili olarak, başta Nadir Toprak Elementleri ol-
mak üzere, Türkiye’de yer alan hammaddelerin aranması ve 
üretilmesine yönelik arama programı başlatılacaktır.
Madencilik sektörünün iş güvenliği ve çevre mevzuatına uyu-
mu geliştirilecektir.
Krom ve mermer gibi madencilik ürünlerinin yurtiçinde işlen-
mesi ve oluşan katma değerin artırılması sağlanacaktır.
Küresel ölçekli ve rekabet gücü yüksek madencilik şirketleri 
oluşturulması desteklenecektir. 

2006 2012 2013 2018

Madencilik Katma Değerinin 
GSYH’ya Oranı (Cari Fiyatlarla, %)

1,2 1,5 1,5 1,5

Madencilik İhracatı (Milyar Dolar) 1,1 3,2 3,8 7,0

Bor İhracatı (Milyar Dolar) 0,4 0,8 0,9 1,5

Sondaj Metrajı (Bin Metre) 500 1.000 1.300 3.000

Görünür Linyit Rezervi (Milyar Ton) 8,3 12,8 14,0 18,0

Tablo 26: Madencilik Sektöründe Gelişmeler ve Hedefler
Kaynak: 2006 ve 2012 yılı verileri TÜİK ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 
aittir. 2013 ve 2018 yılı verileri Onuncu Kalkınma Planı tahminleridir. 

(1) 2006 ve 2012 yılı verileri tahmini değerlerdir.

Haziran 2013
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2012 Yılının En Büyük 500 Şirketi
Dünyanın en önemli finans dergilerinden biri olan Fortune’un 
her sene oluşturduğu en büyük 500 şirket listesi açıklandı. Lis-
tenin değerlendirmesine göre 2012 yılında Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla (GSYH)’nın büyümesi sert bir frenlemeyle % 2,2’de ka-
lırken, geçen yıl yaşanan bu düşüşler şirketlerin bilançolarına 
da olumsuz yansıdı. Ancak buna rağmen Fortune 500 listesin-
de yer alan şirketlerin ekonomik büyüklüğü % 11,2 artarak 614 
milyar 977 milyon liraya yükseldi. GSYH büyümesinin % 8,8 ol-
duğu 2011 yılında Fortune 500 şirketlerinin net satışlarındaki 
büyüme % 22,2 olurken, 2012 yılında listedeki şirketlerinin bü-
yümesinin, ülke ekonomisindeki gibi hız kesmediği ortaya çıktı.
Maden sektörü veya maden sektörüne bağlı birçok firma yine 
Fortune 500 listesinde yerini alırken, listenin üst sırala-
rında yer alan Türkiye Kömür İşletmeleri ve Eti Maden 
İşletmeleri gibi devlet kurumları da dikkat çekti.
Türkiye Kömür İşletmeleri,  2012 yılında 3 milyar 182 
milyon lira net satış ile listede kendisine 33. sırada yer 
bulurken, geçen yıl aynı listede 2 milyar 907 milyon lira 
ile 32. sırada yer bulmuştu. Eti Maden İşletmeleri ise For-
tune 500 listesinde 1 milyar 491 milyon liralık net satış ile 
69. sırada yer alırken, geçen yıl aynı listede 1 milyar 474 
milyon lira ile 72. sırada yer almıştı. İki şirketin de yerleri 
geçen yıla oranla önemli ölçüde değişmezken, sıralama-
larının istikrarlı bir çizgide seyrettikleri ortaya çıktı.
Eti Maden İşletmeleri’nin son iki yıldaki net satış rakam-
larına bakıldığında görülen birbirine yakın değerler, ku-
rumun tesislerinin tam kapasite çalışmaları sonucunda 
elde ettiği maksimum kazancın sürdüğünü gösteriyor. 
Yapılacak kapasite artışlarıyla kurumun kendisine gele-
cek yıllarda listede daha da yukarılarda yer bulması ka-
çınılmaz olacaktır.
Türkiye Kömür İşletmeleri’nin ise sıralamada bir basa-
mak aşağı düşmesine rağmen 2012 yılındaki net satışla-
rında, bir önceki yıla göre yaklaşık 200 milyon liralık artış 
yaşandığı görülüyor. Türkiye Kömür İşletmeleri, bulunan 
yeni kömür sahalarının faaliyete geçmesiyle ileriki yıllar-
da çıtasını daha da yükseltecek gibi görünüyor.
Geçen yıl sıralamaya giremeyen ancak bu yıl listede ken-
disine 347. sıradan yer bulan Türkiye Taş Kömürü Kuru-
mu ise yaptığı 305 milyon 199 bin liralık net satış rakamı-
na rağmen 529 milyon 347 bin liralık gider ile 2012 yılını 
zararla kapatmak zorunda kaldı. 
Türkiye Taşkömürü Kurumu gibi, Park Elektrik Üretim 
Maden Sanayi,  İston İst. Beton Eleme ve Haz. Bet. ve Eti 
Krom AŞ geçen yıl sıralamada yer alamazken bu yıl en 
büyük 500 şirket sıralamasında kendilerine yer buldular.
Fortune 500 listesinde 21 adet çimento üreticisi firma 
yer alırken, bir önceki yılın sıralamalarına göre, yerlerin-
de önemli bir değişiklik yaşanmadı. 
Söğütsen Seramik ve Seranit Granit Seramik listede yap-
tıkları atılım ile ön plana çıkarken, onları yaptığı sıçrayış-
la 60 sıra birden öne geçen Eti Bakır AŞ izledi.
Anadolu Cam Sanayi ve Trakya Cam Sanayi karlılık oran-
larında geçen yıla göre düşüş yaşasalar da, kendilerine 
2011 yılına göre daha üst sıralarda yer buldular.  
Aşağıdaki listede adı geçen 33 şirketin toplam net satı-
şı 19 milyar 156 milyon lira olarak hesaplanırken bu da 

Fortune 500 listesindeki tüm firmaların net satışının % 3,1’ine 
denk gelmektedir. Fortune 500’den ayıklanan aşağıdaki liste-
de adı geçmeyen ama dolaylı da olsa madencilik sektörünün 
içinde yer alan (demir-çelik sanayi vb.) şirketler de mevcuttur. 
O şirketleri de listeye eklediğimizde yine de tüm net satışların 
içinden % 10’luk bir paya ulaşılamıyor. Bu da gelişmiş ülke-
lerde olduğu gibi bir ülkenin kalkınmasında madenciliğin ne 
kadar önemli olduğunu tekrar bizlere hatırlatıyor. Gelişmiş bir 
ülke ekonomisinin gücü, o ülkenin maden firmalarının ilk 500 
şirket arasında daha çok sayıda ve daha yüksek kazançlar ile 
yer almasından geçiyor. 

Sıralama 
2012

Sıralama 
2011

Net Satış 
TL

Kar/Zarar
TL

Değişim 
% Kar /
Zarar

Türkiye Kömür İşletmeleri 33  32 3.182.654.828 860.020.956 64,6

Eti Maden İşletmeleri 69 72 1.487.462.707 779.076.724 -7,4

Anadolu Cam Sanayi AŞ 71 84 1.475.211.599 279.122.581 -15,5

Trakya Cam Sanayi AŞ 87 85 1.249.230.426 267.625.750 -38,1

Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ 104 106 1.055.902.407 186.848.765 -9,8

Nuh Çimento Sanayi AŞ 121 132 897.378.346 121.085.741 -14,9

Çimsa Çimento San. ve Tic. AŞ 123 141 857.154.445 191.668.884 -41,4

Eti Bakır AŞ 166 216 688.320.661 294.352.530 44,3

Çimentaş İzmir Çimento Fab. AŞ 190 200 597.122.000 48.997.000 -57,4

Limak Çimento San. ve Tic. AŞ 227 234 499.619.548 158.501.975 36,3

Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ 229 224 495.019.528 254.205.619 -23,9

Aşkale Çimento Sanayi AŞ 231 245 492.796.353 91.589.981 111,7

Bursa Çimento Fab. AŞ 237 208 476.977.109 35.585.047 -58,9

Limak Batı Çimento San. AŞ 265 290 424.219.799 35.470.719 55,2

As Çimento San. ve Tic. AŞ 284 281 393.060.622 102.268.271 318,5

Eti Gümüş AŞ 290 203 380.158.493 90.152.788 -42,0

Batıçim Batı Anadolu Çim. AŞ 292 275 378.467.785 31.195.122 -27,9

Cımpor Yibitaş Çimento San. AŞ 311 296 348.106.722 38.226.861 8,3

Söğütsen Seramik San. AŞ 334 433 320.567.086 83.484.399 93,7

Türkiye Taşkömürü Kurumu 347 - 305.199.976 -529.347.757 -

Seranit Granit Seramik San. AŞ 351 469 295.526.752 23.001.635 250,3

Göltaş Göller Bölg. Çimento AŞ 358 402 290.207.073 53.328.311 75,0

Adana Çimento San. ve Tic. AŞ 360 308 290.012.857 110.311.348 7,9

Soma Kömür İşletmeleri AŞ 375 361 281.734.006 11.786.677 -

Park Elektrik Üretim AŞ 400 - 264.887.648 139.874.495 7,0

Ünye Çimento San. ve Tic. AŞ 424 413 242.748.348 77.430.309 1,5

Baştaş Başkent Çimento San AŞ 438 431 236.428.673 40.815.911 40,3

Konya Çimento Sanayi AŞ 440 401 235.758.598 50.392.408 -5,3

Ege Seramik San. ve Tic. AŞ 452 456 225.069.303 37.856.231 1,7

Mardin Çimento San. ve Tic. AŞ 487 381 201.836.368 53.384.341 -52,2

İston İst. Beton Elem. AŞ 489 - 201.433.122 9.278.883 285,4

Bolu Çimento Sanayi AŞ 490 500 200.979.155 32.569.859 13,9

Eti Krom AŞ 493 - 199.253.755 33.653.790 100,8
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Rio Tinto, Oyu Tolgoi’den  İlk Bakır 
Konsantresini İhraç Etti
Moğolistan Hükümeti, 8 Temmuz tarihinde Rio Tinto’nun, 6,2 mil-
yar dolar değerindeki Oyu Tolgoi bakır madeninden bakır ihra-
catına başlayabileceğini duyurdu. Bu haber Avustralya firması ile 
Hükümet’in arasındaki soğukluğun çözülmeye başladığı şeklinde 
yorumlandı. İhracatların başlaması, Rio Tinto’nun önümüzdeki 
dönemde madenin genişletilmesi için 4 milyar dolarlık yatırıma 
yeşil ışık yakması ve bakır portföyünü genişleterek demire bağım-
lılığını azaltabilmesi adına büyük önem taşıyordu.
Bu habere rağmen Rio Tinto, 14 Haziran’da başlaması beklenen 
ve bu güne kadar birçok kez yanlış bilgilendirme nedeniyle 
başlayamamış olan ihracat ile ilgili bir yorum yapmaktan 
kaçındı. Twitter’dan Rio Tinto’nun 9 Temmuz itibarıyla konsantre 
bakır ihracatına başlayabileceği bilgilendirmesini yapan 
Moğolistan Madencilik Bakanı Davaajav Gankhuyag’a göre bu 
gecikme, gelirlerin paylaşılması ve madenin 8 milyar dolara 
satılması konularında Hükümet ve firma arasında yaşanan 
anlaşmazlıklardan dolayı meydana geldi. Moğolistan, gelirlerin 

yerel bankalara yatırılmasını isterken Rio Tinto bu gelirleri deniz 
aşırı bankalara yatırmak istiyordu.
10 Temmuz tarihinde yapılan ikinci bir açıklamada Rio Tinto’nun 
sabah 11’de ilk bakır konsantrelerini uluslararası müşterilerine 
göndermeye başladığı bilgisi verildi. Oyu Tolgoi CEO’su Cameron 
McRea bu olayı hayatının en önemli anlarından biri olarak de-
ğerlendirdiğini ve yıllardır verilen emeğin sonuca ulaştığını gör-
düğü için son derece 
memnun olduğunu 
söyledi.
Rio Tinto’nun iştiraki 
Turquoise Hill Resour-
ces, projenin % 66’sını 
elinde tutarken Mo-
ğolistan Hükümeti de 
projenin geri kalanı-
nın sahibi.  

Temmuz 2013

Avrupa İsthidam Yaratmak İçin Madencilik 
Projelerine Yönelecek   
Avrupa’daki ekonomik sıkıntıların yıllardır devam etmesi ve 
çözüme ulaşacakmış gibi gözükmemesi, kıtadaki madencilik 
karşıtı duruşu değiştirmeye başlayacak gibi duruyor. Özel-
likle genç nüfusun iş bulması konusunda yaşanan sıkıntılar, 
Avrupa’yı yeni iş alanları yaratma konusunda zorluyor. Bu nok-
tada Avrupa Birliği politikalarını, alüminyum - çelik endüstrileri-
ni yeniden canlandırma ve hammadde bağımsızlığını destekle-
me konusuna yönlendiriyor. Değişimler hem bölgesel hem de 
ülkeler seviyesinde gözlenebiliyor. Örneğin EMED’e İspanya’nın 
güneyinde 52 km2‘lik bir arama ruhsatı verildi. İsveç, şirket ver-
gilerini % 26’dan % 22,5’e çekti. Portekiz iş kanununu değiştire-

rek, madenlerin aralıksız 24 saat çalışabilmesi için izin çıkardı. 
İtalya’nın Basilicata bölgesinde, ekonomiye ivme kazandırmak 
adına petrol üretimi, zeytin yağı üretiminin önüne geçti.
Küresel olarak bakıldığında dünyada yükselen kaynakların 
ulusallaşması düşüncesinin tersine Avrupa’da politik risk çok 
düşük seviyelerde. Bunun yanında Avrupa Birliği ülkelerinde 
vasıflı çalışan seçeneği çok fazla ve göreceli olarak iyi maden 
arama sahaları mevcut. Bu nedenlerden dolayı Rio Tinto, 
Glencore Xstrata ve Trafigura Fransa’da, İspanya’da ve İtalya’da 
önümüzdeki beş yılda önemli yatırımlara imza atmaya 
hazırlanıyorlar. 

Temmuz 2013

Freeport-McMoRan’ın Grasberg Madeni 
Yeniden İşlemeye Başladı 
Bir önceki sayımızda duyurduğumuz, Grasberg Madeni’nde ya-
şanan ölümlü kaza sonrası duran üretimin, Temmuz ayının ikinci 
haftasında yeniden başladığı duyuruldu. Bir eğitim sırasında yer 
altındaki tünelin çökmesi ve 28 kişinin hayatını kaybetmesi nede-
niyle 15 Mayıs’tan bu yana kapalı kalan madenin, açık ocak işlet-
mesindeki çalışmalarının tam olarak başladığı belirtiliyor. Papua 
eyaletinin yürüttüğü soruşturmanın tamamlanması sonrası açık 
ocak ve konsantre tesislerinin yeniden çalışmaya başlamasında 
bir sakınca görülmezken, yer altı işletmesindeki çalışmalar için 
henüz izin çıkmadı. 

Yer altı işletmesine çalışma izninin ise ne zaman verileceği bilin-
miyor. 15 Mayıs’ta yaşanan felaketin ardından 28 Mayıs’ta maden 
yeniden açılmış, birkaç gün sonra madende bir ölümlü kaza daha 
meydana gelmişti. Bu olayın ardından zaten daha detaylı soruş-
turma isteyen sendikalar bastırmış ve Hükümet madeni yeniden 
kapatmaya karar vermişti. Grasberg Madeni’nin kapalı olduğu 6 
haftalık süre boyunca Freeport, 52.000 ton bakır ve 115.000 ons 
altın üretememiş oldu. Maden kapatılmadan önce açık işletmede 
ortalama 140.000 t/gün üretim yapılırken bu rakam yer altında 
80.000 t/gün seviyelerindeydi.  

Temmuz 2013
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Altın Fiyatları Düşerken En Büyük Altın 
Üreticilerinin Hisseleri de Düşüyor   
Temmuz ayının ilk haftasında küresel altın fiyatı 1.215,80 dolar/
ons seviyelerine gerilerken bu düşüş, en büyük altın madencili-
ği firmalarının hisselerine de yansıdı. Barrick hisselerinde % 5,3; 
Goldcorp hisselerinde % 8,1, Kinross hisselerinde % 5,7, New-
mont hisselerinde % 5,7, Rangold hisselerinde % 5,8’lik düşüşler 
gözlendi. Altının düşüşünün kendi kendini beslediği düşüncesi 

piyasalara hakim olurken, tüm teknik sınır seviyelerinin aşıldığı 
ve bu sınırların aşılmasından sonra daha düşük değerlerin de 
mümkün olduğu belirtildi. Bu düşüşlerin tetiklenmesinde, Çin 
ve Hindistan’ın altın alımlarını büyük oranda azaltması ve ABD ile 
Japonya’nın ekonomilerinin iyiye gitmesi sebep olarak gösterili-
yor. 

Temmuz 2013

Küresel Krizde Ayakta Kalma 
Kılavuzu Yayınlandı  
Küresel çapta yaşanan ekonomik krize son dönemde, düşen em-
tia fiyatları sonrasında yaşanan işten çıkarmalar,  projelerin iptal 
edilmesi veya askıya alınması ile madencilik sektörü de dahil 
oldu. Sürecin bu şekilde yön değiştirmesi ile yaklaşık 10 yıldır de-
vam eden “emtiaların süper döngüsü” olarak bilinen dönemin de 
sonuna gelindiği belirtiliyor.
Mondaq isimli bağımsız araştırma firmasının yaptığı araştırmalar 
ile önümüzdeki altı - on iki aylık dönemde bazı temel adımlarla bu 
krizin etkilerini aşıp, gelecek döneme daha iyi hazırlanmak müm-
kün. ‘Canada: A Guide To Surviving The Mining Crisis’ ismindeki 

raporda, Kanada’daki firmalara genel olarak çok gerekli olmayan 
arama faaliyetlerinin durdurulması, işe alımların ertelenmesi ana 
iş alanına odaklanılması öneriliyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz altı 
aylık dönemde 3.500 kişilik istihdamdan vazgeçilmiş ve araların-
da Rio Tinto, BHP Billiton, Glencore Xstrata ve Fortescue Metals 
Group’un da bulunduğu madencilik devleri bazı madenlerini ka-
patıp, projelerini askıya aldığını duyurmuştu. 
Ülkemiz madencilerinin de bu küresel kriz zamanlarında şimdi-
den kendi iş planlarını belirlemeleri yerinde olacaktır.  

Temmuz 2013

Kırgızistan’a Hareket ve Tetkik Radarı  
Reutech Mining, Bağımsız Devletler Topluluğu’na ilk hareket ve 
tetkik radarı (MSR) sevkiyatını yaptığını duyurdu. Kırgızistan’da-
ki Kumtor Gold Company (KGC) tarafından bir altın madeninde 
kullanılmak üzere bir adet MSR 300 ülkeye gönderildi ve 3 aya 
yakın süredir kullanılıyor. Bu MSR, Reutech Mining’in bölgedeki 
ilk radarı olmasının yanında 4500 yükseklikte çalışacak olması 
da ayrı bir önem taşıyor. Bu yükseklikte hava sıcaklığının -50°C’a 
kadar düşmesi mümkün. Bu eşsiz koşullardan dolayı, düşük sı-
caklık koşullarına göre modifiye ve test edilmiş olan bir MSR’ın 
sahaya kurulduğu ve test süresi olan 3 ay boyunca da herhangi 

bir sorunla karşılaşılmadığı 
açıklanıyor. MSR sahadaki 
buz kütlelerinin hareketini 
takip için kullanılıyor. Firma 
yetkilileri, olumlu sonuçtan 
son derece memnun olduk-
larını ve bu zor koşullarda 
doğru analizlerle, doğru ve 
optimum çözümü buldukla-
rını belirtiyorlar.  

Temmuz 2013

Dünyanın En Büyük Maden 
Arama Bütçesi Çin’de 
MinEx Consulting Genel Müdürü Richard Schodde Temmuz ayı-
nın ilk haftasında yaptığı açıklamada, Çin’in 2012 yılında diğer 
tüm ülkelerden daha fazla arama bütçesi ayırdığını söyledi. Gü-
ney Afrika’da düzenlenen GeoForum 2013’te yaptığı konuşma-
da son 20 yılda Kanada, Avustralya ve ABD’nin pazar değerleri-
nin yarılandığına değinen Schodde, buna karşılık 2012 yılında 
rekor değere ulaşan 29,4 milyar dolarlık maden arama bütçesi-
nin % 14’ünün Çin tarafından oluşturulduğunu sözlerine ekledi.
Geçtiğimiz yıl yüksek seyreden altın fiyatları ile arama bütçele-
ri ilişkisine de değinen Richard Schodde, temel olarak altın fi-
yatlarının yüksek seyretmesi ile birlikte arama bütçelerinin de 
arttığını belirtti. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde arama 

bütçelerinin de ciddi şekilde düşeceğini ve 2020 yılına kadar bu 
rakamın % 35’lik bir düşüş göstererek 19 milyar dolar seviyesine 
gerileyeceğini düşündüğünü söyledi. Bu düşüşün sadece altın 
fiyatları ve buna bağlı olarak emtia fiyatlarının artması ile durabi-
leceğini ve fakat yakın zamanda böyle bir yükselme beklemenin 
aşırı iyimserlik olacağını sözlerine ekledi. Junior madencilerin 
çok ciddi kaynak problemleri yaşadığına da değinen Schodde, 
altın aramacılığındaki düşüşe rağmen uranyum aramacılığının 
son altı yılın en yüksek seviyesinde olduğunu belirterek, maden 
arama sektörünün yeni ürünlere yönelmesinin bu zor süreçte 
kendilerine bir çıkış yolu yaratabileceğini açıkladı. 

Temmuz 2013
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Çin’de Kaçak Madencilik, 30.000 Kişinin 
Kullandığı Suyu Kirletti   
Güney Çin’in Guangxi Zhuang bölgesinde yasadışı çalışan 
100’den fazla maden işletmesi, atıklarının bölgedeki büyük bir 
nehre karışması ve balıkların ölümüne sebep olması sonrası 
kapatıldı. China Daily’nin haberine göre sel ve şiddetli yağışlar 
sonrası, içerisinde kanserojen ve zehirli talyum ile kadmiyum 

bulunan atıklar 30.000 kişinin kullandığı Maweihe Nehri’ne ka-
rıştı. Çevre kirliliğini araştırmak için görevli yetkililere göre nehir-
deki kirlilik yaklaşık 110 km’lik bir alana yayıldı. 3 hafta sürmesi 
tahmin edilen temizleme işlemi sırasında, kullanım ve içme su-
yunun yedek depolardan sağlanacağı duyuruldu. 

Temmuz 2013

Avustralya’da 9,5 Milyar Dolarlık Yatırım ve 
30.000 Kişilik İstihdam Risk Altında  
PricewaterhouseCoopers’ın yaptığı bir araştırmaya göre 
Avustralya’nın doğu eyaletlerinden olan New South Wales 
(NSW)’te yaşanan 9,5 milyar dolar değerindeki yatırım kayıp-
larının dramatik bir şekilde 30.000 kişinin işten çıkarılması ile 
sonuçlanabileceği bildiriliyor. NSW tarafından görevledirilen 
araştırma firmasının açıkladığı sonuçlara göre projelerin 12 ay 
ve daha uzun sürelerde askıya alınması durumlarında eyalet, 

önümüzdeki yirmi yıl boyunca maden haklarından yıllık yak-
laşık 550 milyon dolar zarar edecek. Bölgede çalışan Glencore 
Xstrata Temmuz ayının ilk haftasında yaklaşık 500 kişiyi işten 
çıkarmış, Peabody Energy Corp da 450 üstlenicinin görevine 
son vereceğini bildirmişti. Avustralya genelinde Temmuz’un ilk 
haftasında 1.000’den fazla kişinin işten çıkarıldığı belirtiliyor. 

Temmuz 2013

Dünya Altın Konseyi Yeni Altın Madenciliği 
Maliyet Analiz Metodunu Duyurdu 
Dünya Altın Konseyi Haziran ayının sonunda, daha anlaşılır bir 
analiz metodu ve daha iyi bir yatırımcı bilinci oluşturabilmek 
adına, altın madenciliğinde maliyet hesaplama ve raporlama 
konusunda iki yeni metodu yayınladı.
Birinci metot üretim maliyeti ölçü biriminin bir uzantısı olarak 
veriliyor, üretim maliyetine sürdürülen üretime bağlı maliyetler 
de ekleniyor ve “herşey dahil sürdürülen maliyet” adıyla sunu-
luyor. 
İkinci metoda “herşey dahil maliyet” deniyor ve hesaba ek ma-
liyetler ile madenin ömrü boyunca altın fiyatlarında yaşanacak 

değişimler de yansıtılıyor.
WGC’nin üyeleri ile yakın bir şekilde yürüttüğü çalışma sonunda 
ortaya çıkan sistemlerin yatırımcılara, hükümetlere, yerel 
yönetimlere ve hissedarlara kolaylık sağlayacağı düşünülüyor. 
Eski sistemin kullanılmaya devam edilebileceği fakat birçok 
firmanın da, ilgili yerlere daha detaylı ve gerçekçi veriler sunmak 
isteyerek bu yeni sisteme geçeceği düşünülüyor. Tüm bunların 
yanında  yeni sistemin resmi olarak muhasebe kayıtlarında 
gösterilmesinin mümkün olmadığı, mevcut hesaplamalara 
detay katmak için uygulanabileceği vurgulanıyor.  

Haziran 2013

Temmuz 2013

Yurtdışı Basınında Türkiye’nin 
Magnezyum Madenciliği  
Industrial Minerals (IndMin.com), Haziran ayında yaptığı bir 
haberde, İngilizce yayınımız olan Mining Turkey Magazine’de-
ki editör yazısını da referans göstererek, Türkiye’deki maden-
cilik faaliyetleri üzerine bir haber hazırladı. Haberde özellikle 
Türkiye’nin magnezyum madenciliğine odaklanılırken, yine sizle-
re hem Madencilik Türkiye dergimizden hem de Mining Turkey 
Magazine’den duyurduğumuz gibi 11 Mayıs 2012 tarihinde satışı 
tamamlanan Kümaş Manyezit Ticari ve İktisadi Bütünlüğü üzerine 
genel bilgiler verildi. Pazarlama ve Müşteri Servis Müdürü Nazif 
Özdemir’den alınan bilgilere göre Kümaş’ın hedefi, çok yüksek 
olan rezervlerinin, ekiplerin çalışmaları sonucunda her geçen gün 
artmasını sağlayıp, rezervlerini doğru yatırımlar yaparak değer-
lendirmek. Özdemir’in açıklamalarına göre rezervin tenörü % 90 

- 97 MgO aralığında 
ve toplam üretim 
kapasitesi, 2014’ün 
birinci çeyreğine ka-
dar 35.000 ton/yıla 
çıkarılacak.
Yapılan habere göre 
Türkiye yurtdışın-
dan yatırımcı çekmeye çalışırken yurtiçinde de madencilik en-
düstrisini modernize etmeye ve üretimi yapılmayan kaynakla-
rımızı da ekonomiye kazandırmaya çalışmakta. Üstteki tabloda 
da Türkiye’nin endüstriyel hammadde rezervlerinin dünya re-
zervlerine oranını görebilirsiniz. 
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Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki en 
büyük grup şirketlerinden biri olan 
Söğütsen Seramik San. AŞ tarafından 
Çankırı - Kurşunlu’da yerleşik seramik 

ve granit üretim tesisi, Türkiye’deki ve dünyadaki seramik 
ihtiyacına cevap vermek ve yarattığı 3.000 kişilik istihdam ile ülke 
ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.
KSB’nin KWP, Etanorm R ve Amarex KRT serisi pompalarının kul-
lanıldığı bu proje için ayrılan yaklaşık bütçe 2,2 milyar dolardır. 
Bu tesisin en önemli özelliği, Türkiye’nin en büyük, dünyanın 2. 
büyük seramik, ayrıca dünyanın en büyük granit üretim tesisi ol-
masıdır. Tesis, 3.500.000 m2’si hazine arazisi olan, 2.000.000 m2’si 
ise Yıldızlar Holding tarafından satın alınan arazi olmak üzere, 
toplam 5.500.000 m2’lik bir alan üzerine inşaa edilmiştir. Dünya 
üzerinde seramik ve granit üretiminde kullanılan en üstün tekno-
lojiye sahip bu üretim tesisinde aylık 1 milyon m2 granit üretimi 
yapılması planlanmaktadır.
KSB’nin bu tesiste tercih edilen 2 adet, ağır hizmete uygun tıkan-
maz fanlı proses pompası olan KWP serisi pompalar, prosesten 
çıkan atık suyun arıtma birimine gönderilmesinde, yüksek kapa-
siteli 5 adet Etanorm R serisi yüksek verimli norm tip pompaları 
ise arıtma biriminden çıkan arıtılmış suyun proseste tekrar kulla-
nılmak üzere geri kazanılması işleminde kullanılmaktadır. Aşın-
maya karşı yüksek dayanıma sahip malzemeden üretilen 14 adet 

Amarex KRT dalgıç pompalar ise bu proseste parlatma hattında 
kullanılmaktadır.
KSB’nin KWP serisi pompaları; radyal bölünebilir spiral gövdeli, 
arkadan çekip çıkartılabilen dizaynı ve çark tipi ile farklı uygula-
malar için kullanılabilen ağır hizmete uygun tek kademeli yatay 
pompalarıdır. Bu pompalar kimya ve proses endüstrilerinde, ka-
ğıt, şeker, gıda endüstrilerinde, baca gazı arıtma tesislerinde ve 
kömür iyileştirme tesislerinde ve atık su arıtma tesislerinde sıklık-
la kullanılmaktadır.
KSB’nin yatay spiral gövdeli, tek kademeli, arkadan çekip çıkartı-
labilen tip santrifüj pompası olan Etanorm R serisi pompaları ise 
su temini, soğutma suyu, yangın söndürme sistemleri, tarımsal 
alan sulama, içme suyu temini, havalandırma sistemleri vb. bir 
çok alanda kullanıma uygundur.
Özellikle endüstriyel tesislerin arıtma tesislerinin 
vazgeçilmezlerinden olan Amarex KRT dalgıç pompalar, dikey 
tip, tek kademeli, monoblok dizayn ve değişik fan tipleri ile her 
tip atık suyun transferine imkan sağlamaktadır.
KSB, geniş ürün gamı, etkili çözümleri ve tecrübeli teknik 
personeli ile ülkemizin öncü endüstri projelerinde yer almaya 
devam edecek olup tüm çalışmalarını bu amaç doğrultusunda 
sürdürmektedir. 
                                                                                              www.ksb.com.tr

KSB Pompaları Söğütsen Seramik’te...

Çalışmalarını küresel su 
teknolojisi sağlayıcısı Xylem 
şirketi ortaklığı ile sürdüren 

Anadolu Flygt, GE Roots 
TurboMAX markasının Türkiye 
distribütörü olduğunu duyurdu. 
Her geçen gün çalışmalarını 
genişleten Anadolu Flygt’ın yeni 
distribütörlüğü TurboMAX’ın, 
merkezi Kore’de olup 2006 yılında 
kurulmuştur. Turbo blowerların 
yeni standardı olan TurboMAX, 

dünyadaki en iyi turbo blowerıdır. TurboMAX, yüksek verimli 
pervanesi, yüksek hızlı motoru, havalı yatak, inverter filtresi 
ve güçlü motor soğutma teknolojisi ile mükemmel tasarıma 

sahiptir. Klasik blower tasarımlarına kıyasla enerji tüketimini 
azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Titreşimsiz ve sessiz çalışma 
ortamı sağlamasının yanı sıra yağ ve gres kullanılmadığı için 
çevre ve kullanıcı dostudur. TurboMAX turbo blowerları çevre 
sektöründe arıtma tesislerinde, tarım ve gıda, petrokimya / boya 
gibi endüstriler ile yakma tesislerinde, kurutma prosesleri gibi 
birçok alanda kullanılmaktadır.
TurboMAX turbo blowerlarının Türkiye’de satış ve servis hizmet-
lerini yürütecek olan Anadolu Flygt konusunda en geniş ürün 
portföyüne sahip kuruluştur. Anadolu Flygt bünyesinde, dalgıç 
atıksu ve drenaj pompaları, dalgıç karıştırıcılar, havalandırma 
ekipmanları, UV ve Ozon sistemleri, filtrasyon, mono pompalar 
gibi birçok ürün grubu bulunmaktadır. Konuyla ilgili detaylar için 
www.anadoluflygt.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Anadolu Flygt, GE Roots TurboMAX’ın Türkiye 
Distribütörü Oldu



          MADEN KİMYASALLARI 
 

 Ksantatlar 
 -   Potasyum Amil Ksantat (PAX, KAX) 
 -   Potasyum Etil Ksantat (PEX, KEX) 
 -   Potasyum Butil Ksantat (PBX) 
 -   Sodyum İzobutil Ksantat (SIBX) 
 -   Sodyum İzopropil Ksantat (SIPX) 
 -   Sodyum Etil Ksantat (SEX) 
 -   Sodyum Butil Ksantat (SBX) 
 

 MIBC 
2-etil Hekzanol 

 Bakır Sülfat 
 Çinko Sülfat 
 Demir Sülfat 
 Sodyum Bikromat 
 Sodyum Silikat 
 Sodyum Sülfür 
 Sodyum Sülfidrat 

KİMYASAL İHTİYAÇLARINIZDA  
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ... 

ECS KİMYA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Esentepe Mah. Zincirlidere Cad. No: 94/10 Meriç Plaza 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL  

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

 ENFLOC -  Flokülantlar 
 ENFLOMAC -  Koagülantlar 
ENFOAM -  Köpük Kesiciler 

 ENHYDRO 75 -  Nem Düşürücü 
 ENCARB -  Aktif Karbon  
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Türk madenciliğinin 
kömür üretimini, 
öncü radar teknolojisi 
ve farklı ülkelerdeki 

işletmelerde kazanılan tecrübelerin yardımı ile iyileştirmesi için 
küresel kömür fiyatlarındaki düşüşten daha iyi bir teşvik olamaz-
dı. Şev duraylılığı radarı, Türkiye pazarındaki yerimiz yeni olsa da, 
Avustralya, Kanada, Amerika ve Endonezya’daki kömür madenleri-
nin üretimlerini iyileştirmek için 10 yılı aşkın bir süredir küresel ola-
rak kullanılmaktadır. Endonezya’nın en büyük kömür üreticilerin-
den PT Bayan Resources Tbk (PT Bayan), radar izleme sistemini kul-
lanarak, sistem kullanılmadan önce çok güvensiz olarak belirtilmiş 
bölgede 8 milyon dolar değerinde kömür çıkarmayı başarmıştır.
PT Bayan’ın jeoteknik ekibi, Endonezya’daki bazı maden 
işletmelerinde kömür kazanımlarını arttırmalarının mümkün 
olduğunu biliyordu. Kömür damarlarının yerleri ve açık 
işletmedeki şevlerin olumsuz jeoteknik şartları nedeniyle, açık 
işletmedeki duraysız bölümlerin yanlarındaki alanlarda, örtü 
malzemenin kaldırılması maliyeti ile kömür çıkarma sırasında 
meydana gelebilecek risklerin yüksek olmasından ötürü üretim 
yapılması mümkün olmuyordu.
Düşen küresel kömür fiyatları sonrasında PT Bayan, yeni bir strate-
ji geliştirerek bu zorlukları aşma yoluna gitti. Bir takım açık işletme 
tasarımı değişiklikleri sonrasında, kömür damarlarının ekonomik 
olarak işletilmesi mümkün oldu.  Maden güvenliğinin sağlanması 
ve jeoteknik, maden işletme ile kömür üretim ekiplerine güvenilir 
ve kesin şev hareketi verilerinin aktarılması için çeşitli noktalara 
yer kontrol sistemleri yerleştirildi. Şev izleme ve raporlama sistemi 
şirketin dört önemli maden işletmesinde uygulamaya alındı. Du-
raysız açık işletme alanlarındaki kömür kazanımını en iyiye çek-
mek için GroundProbe Şev Duraylılık Radarı (SSR™-XT) kullanıldı. 
Sonuçları kullananlardan dinleyelim:
“Şey Duraylılık Radarı’nın dört önemli maden işletmemizde kulla-
nılmaya başlanmış olması jeoteknik ekibimizin maden güvenliği, 
üretim ve işletme ekiplerimize zamanında, proaktif, güvenilir ve 
kesin bilgiler iletmesini sağladı.” - Warren Tamblyn, Maden Jeotek-
nik Servis Müdürü, PT Bayan Resources Tbk
1.  Alçak duvar blok göçmesi, Wahana, Ocak 2010
Wahana açık ocak işletmesindeki alçak duvar topuk bölgesinde 
kayan kütle içindeki kömür damarlarının çatlaması, kırılması ve 
parçalanması öncesi 8.000 tonun üzerinde kömür kazanılmıştı. 7 
gün 24 saat SSR™-XT ile izlenen ve PT Bayan’ın en iyi iş güvenliği 
prosedürleri ile takip edilen çalışma sonrası kömür kazanımı hiç-
bir can kaybı ve ekipman kaybı yaşanmadan tamamlandı. Kömür 
kazanım değeri tam 1 milyon dolar.
2. Taban kayma bölgesi, Wahana, Haziran 2011’den Mayıs 
2012’ye kadar
Uzaktan izleme servisi sonrası GroundProbe’un Jeoteknik Destek 
Servisi ekibi, PT Bayan’ın işletmesinde kömür damarında kayma 
potansiyeli olduğunu belirledi. Tüm personel ve ekipmanlar böl-
geden uzaklaştırıldı ve SSR™-XT izleme yapması için damar üze-

rinde bırakıldı. Kayma hareketi durunca, en iyi madencilik ve iş 
güvenliği prosedürlerini uygulayan PT Bayan, kayan kütlenin al-
tındaki alandan 45.000 ton kömür daha çıkardı. Kömür kazanım 
değeri 4 - 5 milyon dolar oldu.
3.  Yüksek duvar bölgesi, Melak Projesi, Haziran 2012
Birincil jeoteknik değerlendirme gösterdi ki duraysız yüksek du-
var şevlerinin altında maden üretmek için sınırlı bir imkan bu-
lunmaktadır. 30 - 40 metrelik bir zonda kömür alımına güvenlik 
sebebiyle yasak konmuştur. Bölgeye SSR™-XT’nin tatbiki ile kö-
mür damarının işlenmesine bir sonraki basamağa kadar devam 
edilebilmiştir. Bu sayede açık ocaktaki üretime 12.000 ila 14.000 
tonluk bir katkı sağlanmıştır. Kömür kazanım değeri 1 - 2 milyon 
dolar olmuştur.
SSR™-XT izleme verileri, başka türlü alınması çok zor olan gerçek 
zamanlı verileri hızlıca verebilmektedir. Bu bilgi sayesinde, PT Ba-
yan kömür çıkarma sırasında, ilerleme konusunda rahat kararlar 
vermeye başlamıştır. 
Bayan Group’un, özellikle Kalimantan’ın doğusunda ve güneyin-
de olmak üzere değişik kömür kalitesinde birçok açık işletmesi 
bulunmaktadır. Entegre bir kömür üreticisi olarak Endonezya’da 
faaliyet gösteren Bayan Group’un, değişik madenlerden yarı-yu-
muşak kok kömüründen, çevre dostu düşük sülfürlü, düşük bi-
tümlü kömüre kadar farklı üretimleri bulunmaktadır. 

Kömür Fiyatlarının Düştüğü Dönemde 
Kömür Kazanımını İyileştirmek

GroundProbe Hakkında
GroundProbe 2001 yılından bu yana, madencilik sektörün-
deki güvenlik ve verimlilik olgularını yeniden tanımlamak-
tadır. İş güvenliğine karşı olan sarsılmaz bağlılığı, endüstriye 
merkezli olan odağı ve öncü teknolojileri ile GroundProbe, 
açık işletmelerdeki yer hareketlerini izleyen ve uyarı veren 
dünyanın ilk Şev Duraylılığı Radarı’nı geliştirmiştir. Günü-
müzde GroundProbe, yüksek öneme sahip bilgiler toplaya-
rak müşterilerinin riskleri daha iyi yönetmesini sağlamakta-
dır. Beş yüzün üzerinde başarılı duvar çökmesi tespitinde 
kullanılan farklı şev izleme seçenekleriyle GroundProbe’un 
ürünleri, servis ve ekibiyle, maden güvenliği konusunda ve 
devam eden üretim safhasında müşterilerinin güvenilir ka-
rarlar almasını sağlamaktadır.
GroundProbe, bölgesel fişlerinin de bulunduğu Avustralya, 
Amerika, Afrika ve Asya kıtalarındaki 20’nin üzerinde ül-
kede, büyük maden firmaları için faaliyet göstermektedir. 
Daha fazla bilgi web sitesi olan www.groundprobe.com 
üzerinden edinilebilir.





15 Temmuz 201332

Kömür, kuru yük taşımacılığının 
en yaygın kargolarından biridir ve 
konveyör sistemleri kullanmak, 
stoklama ve dağıtımın en efektif 
yoludur. Bantlar ise konveyör 
sistemlerinin en savunmasız 
elemanlarıdır. Bandın her duruşu 
ise maliyet demektir. Sadece yeni 
takılan bandın bedeli değil, aynı 
zamanda değiştirilmesi ve üretim 
kaybı da maliyettir.

Kömür Taşımacılığında Kullanılan Konveyör 
Bant Çeşitleri
Kömür taşımacılığında 3 ana tip konveyör bant vardır. 

1. Yer altı kömür madenciliğinde güvenlik dikkat edilmesi ge-
reken birinci husustur. Yüksek alev mukavemetleri nedeniyle 
yer altı madenlerinde PVC bantlar tercih edilebilmektedir. 
2. Çelik karkaslı kauçuk bantlar, yüzey taşımacılığında uzun 
mesafeler söz konusu olduğunda kullanılır. Çelik karkaslı bant-
ların uzama değerleri düşük olduğu için, kilometrelerce uzun-
luğundaki konveyörlerde kullanılabilirler.
3. Çok katlı kauçuk bantlarda son derece mukavim fakat esnek 
tekstil karkas kullanılır. Açık madenler de dahil çoğu uygulama-
da bu tip bantlar tercih edilirler. 
Hollanda’da üretim yapan Dunlop Conveyor Belting geçtiği-
miz yıllarda kalite garantisi süresini 2 yıla çıkardı. Bu durum, 
bantlarının kalitesine ne kadar güvendiklerini göstermektedir. 
Dunlop, yüzlerce madene, limana ve konveyör tüketicisine 
yüksek kaliteli bant ve teknik danışmanlık hizmeti sunmakta-
dır. Dunlop, Hollanda’nın tüm termik santrallerinin konveyör 
bandını tedarik etmekten gurur duymaktadır. Bu bantlardan 
bazıları, 1986’dan beri sorunsuz çalışmaktadır.
Kömür sahalarında, stok alanlarında ve limanlarda kullanılan 
çok katlı kauçuk bantların uzun süre çalışmaları beklenir çünkü 
kömür fazla aşındırıcı değildir. Fakat Dunlop mühendislik biri-
minin başında olan Sytze Brouwers, kömürü taşımanın aslında 
göründüğü kadar basit olmadığını söylüyor.
“Kömür, içerisinde pek çok yabancı madde ile gelir. Kömürün 
içinde neler bulduğumuzu görseniz şaşırırdınız; ray parçala-
rı, her nevi mekanik ekipman, kazmalar ve daha pek çoğu... 
Liste sonsuza kadar uzar. Bu istenmeyen maddeler banda 
çok ciddi zararlar verebilir. Bu nedenle biz kömür taşımacı-
lığı için kesilme ve yırtılmalara dayanıklı Trioflex modelimizi 
öneriyoruz.
ATEX düzenlemeli güvenlik bölgelerine sahip kullanıcılar için 
tüm Dunlop aleve mukavim bantlarının EN/ISO 284 standart-
larını aştığını söyleyebiliriz.” Brouwers, bunun konveyör bant 
endüstrisi için duyulmamış bir şey olduğunu aktarıyor.

Koruyucudan Saldırgana
Ozon doğada üst atmosferde bulunur. Güneşin ultraviyole ışı-
masının oksijen molekülüne etkimesi sonucu oluşur. Bu yüksek 
noktada ozon, bizi güneşin zararlı ışınlarından koruyan bir kalkan 
oluşturur. Rüzgar ise bazı ozon moleküllerini aşağı yani bize taşır.
Ozon ayrıca şehirlerde ve sanayi bölgelerinde de oluşur. Taşıt 
egzozlarından ve endüstriyel atıklardan çıkan nitrojendioksitin 
fotolizi neticesinde oluşur.
Atmosferdeki ozon seviyesi ve ozona maruz kalma derecesi, ra-
kıma, coğrafi ve iklim şartlarına göre değişir. Hava değişkenliği 
ve akımları, mevsimsel değişiklikler araç ve endüstriyel salımlar 
ozon konsantrasyonunu lokasyondan lokasyona değiştirir. Ge-
nel ozon konsantrasyonu 0-6/100 milyon iken büyük şehirlerde 
5-25/100 milyona kadar çıkabilir.
Ultraviyole ışıma, kauçukta kimyasal reaksiyonlara neden olabilir. 
Ozon tabakasındaki hızlı incelme ise dünyaya ulaşan UV ışıması-
nın miktarını hayli arttırmış durumdadır.
Düşük rakımlarda ise ozonun kendisi kauçuk için zararlı bir mad-
de haline gelir. Bilimsel araştırmalar göstermiştir ki ozona maruz 
kalma, karbon black yüzeyin asiditesini arttırmakta ve kauçuğun 
moleküler yapısını bozmaktadır. Bunun farklı sonuçları olabilir. 
Örneğin yüzeyde çatlakların oluşması ve kauçuğun kopma muka-
vemetinin düşmesi ozonun en belirgin etkileridir. Yer üstünde ça-
lışan bantlar ise yer altında çalışan bantlara göre uzun süreli ozona 
maruz kalmanın yıkıcı etkilerine karşı çok daha savunmasızdır.
Üstü kapalı olmayan bantlar yüzey çatlağı oluşumuna daha yat-
kındır ki bu çatlaklar bandın performansına ve ömrüne doğrudan 
ve olumsuz etki eder. Ayrıca bu çatlakların iş sağlığı ve güvenliği 
açısından da olumsuz etkileri olur. Özellikle kömür taşınan bant-
larda sorun daha açık ortaya çıkar çünkü ince kömür tozu yüzey-
deki çatlaklara dolar ve bu tozlar bandın dönüş kısmında dökülür.

EN/ISO 1431
EN/ISO 1431 testi şu şekilde gerçekleştirilir. Numuneler gerilim al-
tında (% 20 uzama) ozon test kabinine yerleştirilir ve yüksek kon-

Dunlop Konveyör Bantlarıyla
Liman İşleri Yolunda

Yazar: Les Williams 
Dunlop Conveyor Belting
Çeviri: İsmail Ertunç Ayık
Ayık Band Ltd 
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santrasyonlu ozona 96 saat boyunca maruz tutulur. Tüm numune-
ler çatlak oluşumunu gözlemek için 2 saatlik intervallerle yakından 
incelenir. Sonuçlar dikkatli bir biçimde incelenir ve kayıt edilir.
Dunlop teknisyenleri, tecrübelerine dayanarak, 8 saatlik testten 
sonra çatlama olmayan numunelerin, normal çalışma koşullarında 
2 yıl bozulmadan çalışabileceklerini söylüyorlar. 
Konveyör bant kullanıcıları çatlakların daha kısa zaman içerisinde 
bile oluştuğuna tanık olmuşlardır. Büyük endüstri tesislerinde kul-
lanılan bant miktarının fazlalığı, imalatçıları ve kullanıcıları stok tut-
mak zorunda bırakır. Stok sahaları genelde açık alanlardır. Bazen 
bantlar kullanılacakları yere geldiklerinde çok yıllarca beklemiş 
olabilirler. Bu da, bantların uzun süre ozona ve UV’ye maruz kaldığı 
anlamına gelir. Pek çok konveyör bant kullanıcısı çatlakların daha 
bant ulaştığında var olduklarını rapor etmişlerdir.
Adil ve kesin sonuç alabilmek için Dunlop, pek çok üreticinin pek 
çok bantını test etmektedir. Bunlar aynı firmanın farklı fabrikaların-
da üretilmiş bantlar olabilmektedirler. Sonuç şaşırtıcı derecede tu-
tarsızlıklar içermektedir. Numunelerin bazıları iyi ozon dayanımına 
sahipken bazıları testlerden kalmaktadırlar.
Dunlop’un imalat ve ürün geliştirme direktörü Dr. Michiel Eijpe, 
EN/ ISO 1431 ozon testi ekipmanlarının çok akıllıca bir yatırım ol-
duğunu düşünüyor: “Bu sayede bütün Dunlop kaplama kauçuk-
larını ozona dayanımlı hale getirme imkanı bulduk. Bu, büyük bir 
kalite avantajı.” 

Öneri mi Lazım?
Açık olan şudur ki konveyör bantlarda gözün görebileceğinden 
çok daha fazlası vardır. Konveyör bantların uzun siyah kauçuklar 
olarak görüldükleri günler gerilerde kaldı. Özellikle son yıllarda 
konveyör bant üretim teknolojisi büyük aşama kaydetti.

Yüksek kalite ve uzun operasyonel ömürler beklemek, konveyör 
bant kullanıcılarının en tabii hakkıdır. Maalesef pek çok bant ima-
latçısı ve satıcısı için bakım gerektirmeyen ve uzun süre çalışan 
bantlar iyi bir ticaret değildir. Onların felsefesi “ucuz sat, sık de-
ğiştir” şeklindedir.
Kısa vadeli maliyet hesapları çok pahalıya mal olabilir. Ödediğiniz 
paranın karşılığını almadığınızı düşünüyorsanız lütfen bantlarınızı 
bağımsız kuruluşlara test ettirin!

Eğer okuyucular ozon dayanımı ve diğer teknik konularla 
ilgili ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyarlarsa uygulama mühendis-
liği birimimizle iletişime geçebilirler. 
Türkiye için irtibat: Ayık Band www.ayik.com.tr 
+90 216 590 00 90 

Atlas Copco, Ankara Servis 
Merkezi ve Sarf Malzeme /
Yedek Parça Deposu’nun 
açılışını, 21 Haziran Cuma 
günü düzenlenen bir 
kokteyl ile gerçekleştirdi. 
Ankara’nın Kazan ilçesine 
bağlı Saray mevkiinde yer 
alan yeni iş merkezinin 

açılışına, Atlas Copco İnşaat ve Maden İş Alanı Genel Müdürü 
Erdem Tüzünalp, Kompresör Tekniği Genel Müdürü Tim 
Last, şirketin bölüm müdürleri ve Ankara çalışanlarının 
yanı sıra Atlas Copco’nun seçkin müşterileri de katıldı.  
Ankara’daki faaliyetlerini daha önce Ostim’de yer alan 
atölyelerinde sürdüren Atlas Copco, müşterilerine daha 
hızlı ve etkili çözüm sunabilmek adına geçtiğimiz aylarda, 
şirket için kilit bir bölge olan Ankara’da daha geniş bir 
yere taşınma kararı alınmıştı. Alınan kararın ardından 
başlayan yatırım süreci sonrasında şirket, Saray mevkiindeki 

4.000 m2’lik yeni çalışma merkezini hizmete açmış oldu.  
Atlas Copco’nun MR/CR/CT İş alanlarının servisi ve deposunun 
yer aldığı Ankara iş merkezinde, satış ekiplerinin ofisleri de 
bulunuyor. Sadece kapalı alanı yaklaşık 2.500 m2 olan atölye 
ve deposunda faaliyetlerini sürdürecek şirketin, bölgedeki 
müşterilerine daha da verimli ve etkin şekilde hizmet vereceği 
şüphesiz.  

Atlas Copco, Ankara Servis Merkezi 
ve Deposunu Hizmete Açtı 

www.atlascopco.com
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“Patlama diski nedir?” ve 
“Nasıl kullanılır?” gibi sorular, 
maden endüstrisinde çalışan 
mühendisler ve satın alma 
personeli tarafından sıklıkla 

sorulmaktadır. En basit haliyle patlama diski; insanları ve ekip-
manları, beklenmedik bir biçimde ve tehlikeli sonuçlar doğu-
rarak patlaması muhtemel kazanlardaki, sistemlerdeki ve boru 
hatlarındaki olası yüksek basınç risklerinden korumak için tasar-
lanmış bir cihazdır.
Patlama diski; şekillendirilmiş, gerilimli, kimyasal ve / veya termal 
işlem görmüş, hatta bazı durumlarda belirli bir basınç / sıcaklık 
kombinasyonu altında patlayacak şekilde bilimsel olarak tasar-
lanmış bir metal parçasıdır. Bu metal, alüminyum gibi sıradan bir 
madde veya altın ya da egzotik alaşımlar gibi farklı maddeler de 
olabilmektedir.  
Madencilikte patlama diskleri, yüksek basıncın düşürülmesi 
amacıyla çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Madenlerde boru 
tesisatını koruyan patlama diskleri bu konuya bir örnektir. Bu 
borular, yüksek oranda katı madde içeren (genellikle % 60 ve 
üzeri) sulu karışımı nakletmektedir. Sulu karışım, yer çekimi saye-
sinde dağın zirvesinden eteklerine taşınmaktadır. Bu kurulumda, 
basıncı düşürürken sürecin hızını arttıran boruların çapını dü-
şürmek için hatları kısıtlayan dağılma istasyonları kurulmuştur. 
Dağılma istasyonlarında, basıncın yükselme ihtimalinin olduğu 
yerlerde patlama diskleri kullanılarak bypass yoluyla bir koruma 
sağlanmaktadır. Bu uygulamada boyutlar genellikle 152 - 305 
mm arasında değişirken, basınç aralığı 103 bar (g) ve üzeridir. 
BS&B Safety Systems, bu uygulama için çok çeşitli patlama disk-
leri sağlamaktadır. Reverse Buckling Teknolojisine sahip patlama 
disklerimizden, forward acting patlama diski serilerimize kadar 
bütün patlama disklerimizle, uygulamalarınıza en uygun patla-
ma diskini seçmenizde size BS&B olarak yardımcı olmaktan mut-
luluk duyarız.

Maden endüstrisindeki, pompalama istasyonlarında da patla-
ma diskleri kullanılmaktadır. Yer çekiminin sulu karışımı naklet-
mek için yeterli olmadığı durumlarda tüm boru hattı boyunca 
pompalama sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Patlama diskleri, 
pompaların yüksek basınçtan korunması amacıyla bu istasyon-
lara kurulmaktadır.
Bakır madenlerinde, kireçli sulu karışımı nötralize etmek için 
asit klorür kullanılmaktadır. Asidi pompalamak için ise pompa-
lar kullanılmaktadır. Patlama diskleri pompaları yüksek basınç-
tan korumaktadır. Ayrıca patlama diskleri, titanyum gibi pahalı 
malzemelerden imal edilen emniyet vanalarının izole edilme-
sinde de kullanılmaktadır.
Maden endüstrisi için çok çeşitli stillerde, materyallerde, patla-
ma basıncı ve sıcaklıklarında patlama diskleri mevcuttur. Bazı 
patlama diskleri bazı ortamlara ve hizmetlere uygunken, diğer-
leri aynı ortam için uygun olmayabilir. Patlama diskinin uygun 
boyutta olması, doğru şekilde seçimi ve kurulumu oldukça 
önemlidir.
Yanlış seçilmiş ve yanlış biçimde kurulmuş bir patlama diski, 
sadece minimal bir koruma sağlayabilir. Hatta bazı durumlarda 
hiç koruma sağlayamaz. Bütün sistemlerin doğal (ve bilinme-
yen) zayıf noktaları bulunduğundan patlama diski, zayıf nok-
tanın yerini ve bozulma basıncını tamamen tahmin edilebilir 
hale getirmek için monte edilir. Özü itibariyle patlama diski, bir 
sistem içerisindeki “tasarlanmış zayıf nokta”dır. 

BS&B Hakkında: BS&B Safety Systems, maden, arıtma, pet-
rol ve gaz üretimi ve enerji üretimi gibi endüstrilere 80 yıldan 
uzun süredir yenilikçi ürünler sağlayan, basınç tahliye cihaz-
ları ve patlamaya karşı koruma teknolojilerine sahip patlama 
diski tasarımları ile tanınan bir dünya lideridir. 
Daha fazla bilgi için www.bsbsystems.com adresini ziyaret 
edebilirsiniz. 

Maden Endüstrisinde Patlama 
Diski Kullanımı
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Maden operasyonlarının dinamik 
ortamında, prosesin her aşama-
sında akış kontrolünün yönetimi, 
verimli operasyonlarda kritik rol 
oynamaktadır. Atık havuzlardan 
elde edilen suyun proseste kul-
lanılabilmesi ile işletmeden geri 
kazanılan temizlenmiş su arasın-
da hassas bir denge kurulmalıdır. 
Bu dengenin elde edilebilmesin-

de çok çeşitli değişkenler rol oynamaktadır.
Tüm maden proseslerinde su kaynaklarının yönetimi, prosesin 
her aşamasındaki ideal akış hızını belirleyen modeller tarafın-
dan desteklenecektir.
Özellikle bu durum, küçük işletmelerdeki havuzların, yeterli 
seviyede yağmur suyunu saklayamadığı koşullarda geçerli ol-
maktadır. Bu koşullarda frekans ayarlı pompaların kullanımı her 
geçen gün artış göstermekte ve sabit hızlı pompaların sürekli 
olarak çalıştırılıp durdurulmasına duyulan ihtiyaç ortadan kalk-
maktadır.
Projenin başından sonuna kadar su seviyelerinde önemli 
ölçüde değişkenlik gösteren ve bu nedenle statik yüksekliğe 
ihtiyaç duyulan karmaşık uygulamalarda bu sistemler 
kullanılmaktadır.
Günümüzde, lider pompa üreticilerinin sunmakta olduğu çeşit-
li donanım ve yenilikçi kontrol sistemleri sayesinde prosesiniz 
ne kadar karmaşık olursa olsun, herhangi bir saha uygulamanız 
için mutlaka çözüm sunabilmekteyiz.
Örneğin Weir yakın zamanlarda, suyun çıkartılıp sahadan uzak-
laştırılması sırasında kaynak havuzundaki su seviyesinin yakla-
şık 100 metre kadar düşüş gösterdiği bir projede yer almıştır. 

Ekstraksiyon prosesi boyunca istenilen kapasiteye ulaşmanın, 
sadece üç kademeli proseste yer alan pompalardan birinin hızı-
nı nihai olarak arttırarak elde edilebileceği hesaplanmıştır. Sis-
temin iki ayrı hat üzerinde toplamda altı pompadan oluşması, 
her hat üzerinde booster istasyonu ve ikişer pompa konumlan-
dırılması sonucuna varılmıştır. 
Akış hızı değiştirebilme özelliğine sahip olmanın yanı sıra bas-
ma yüksekliğinde de oldukça büyük değişkenliklere uyum 
sağlayabilecek ve aynı zamanda müşterinin birebir taleplerini 
karşılayabilecek önemli frekans aralığına ihtiyaç duyulmuştur.
Pompalar, istenilen basma yüksekliği aralığında çalışabilmele-
ri için özenle seçilmelidir. Su seviyesindeki değişimlere karşılık 
pompa hızının ayarlanabilmesi için çıkış noktalarındaki akış 
hızının izlenmesi gerekli olup, elektrik motorlarına bağlanan 
frekans konvertörleri ile bu koşul sağlanabilmektedir. 
Bu düzenleme, aynı zamanda kapasitede gerektiğinde hassas 
değişikliklerin yapılabilmesine de imkan sağlar. Aynı zamanda, 
uzaktan bağlantı istasyonları ile de en uygun yerden anlık kont-
roller gerçekleştirilebilir. 
Değişken seviyeli bir kaynaktan suyun pompalanabilmesi için 
pompanın girişi her koşulda tamamen suyun içinde kalmalıdır. 
Çünkü bu projede, su seviyesinde oluşabilecek ani değişim 
göz önüne alınarak yüzebilen duba montajlı bir pompa 
kullanılmıştır. 
Bu durum, pompayı suyun yüzeyinde konumlandırma ve aynı 
zamanda da eğimli ve kısmi olarak suya batırılmış olarak ko-
numlandırma gibi ikili avantaja sahip olmuştur. Böylece fan 
su seviyesinin altında kalarak pompanın hızlıca çalışmasına 
olanak sağlarken, tüm elektronik parçalar ve dişli kutusu da su 
yüzeyinin üzerinde kalmıştır. 
                                                                             www.weirminerals.com

Su Kaynaklarının Yönetilmesi: Sulu 
Proseslerde Dengenin Kurulması

Tuncay Özeren 
Türkiye Ülke Müdürü
Weir Minerals Europe Limited
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Etkinlik
www.madencilik-turkiye.com

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı eğitim programları çerçe-
vesinde düzenlenen “Maden, Çevre, Orman ve Teşvik Mevzu-
atında, Yenilikler ve Uygulamalar” konulu eğitim semineri 27 - 
28 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara, TKİ Genel Müdürlüğü 
konferans salonunda gerçekleştirildi. Teknik ve idari personel ile 
yöneticilere hitap etmekte olan seminerin ilk gününde T.C. Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED Genel Müdürü Dr. A. Çağatay Dik-
men “Çevre ve Maden İlişkileri”, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
End. Yatırımlar ÇED Daire Başkanı M. Oğuz Güner “Madencilikte 
Çevre Mevzuatı, Uygulamaları ve Yenilikler” ve T.C. Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Lisans Dairesi Başkanı Cihan Tatar 
“Madencilik Projelerinde İzin ve Lisans Uygulamaları” başlıklı su-
numları gerçekleştirerek katılımcıları bilgilendirdiler. 
Seminerin ikinci günü ise MİGEM Genel Müdürü Mehmet Ham-
di Yıldırım’ın mevzuatla ve sektörle ilgili genel görüşlerini ak-
tardığı konuşmasıyla başladı. Yıldırım, ülke ekonomisinde çok 
önemli bir yeri olan madencilik sektörünün sürekli bir gelişim 
içerisinde olduğunu, bakanlık olarak bu gelişim içerisinde bazı 
temel politikalara sahip olduklarını, gelişmelerin bu temeller 
üzerinde sürdüğünü belirterek, konuşmasının genelinde bu 
politikalar üzerinde durdu. Politikalarının kapsamında yerli 
maden şirketlerine önem verdiklerini belirterek, yerli şirket-
lerin madencilik kültürünü ve mentalitesini benimseyerek fa-
aliyetlerini sürdürmesini ve sektörde rekabet edebilir bir hale 
gelmesini sağlamayı amaçladıklarını aktardı. Ancak bu yakla-
şım ile kesinlikle yabancı sermayeyi dışlamadıklarını, yabancı 
sermayenin ülkemiz için çok önemli olduğunu ve yabancı şir-
ketlerin de ülkemizdeki madencilik faaliyetlerini sürdürecekle-
rinin altını çizdi. 
Yıldırım ayrıca yurt dışında inşaat gibi çeşitli alanlarda çok büyük 
işler yapan çeşitli Türk şirketleri olduğunu, kendilerini tüm dünya-
ya kanıtlayan bu tür şirketlerin neden ülkemizde madencilik ala-
nında yatırım yapmadıklarını merak ettiğini dile getirdi.  Yıldırım, 
ülkemizde madenciliğin özel sektör eliyle yapılmasını benimse-
diklerini aktararak, bu tür kaliteli şirketlerin de madencilik sektörü-
ne girmesi için önlerinin açılmasının önemine vurgu yaptı. 
Son birkaç yılda sıfırdan arama yapan yerli ve yerli / yabancı 
ortaklıklı şirketler ortaya çıktığına dikkat çeken Yıldırım, “Bu 
sektör için pozitif bir durum. Önümüzdeki yıllarda ülke ekono-
misi iyi gider, sektördeki sıkıntılar da giderilirse, 3 - 5 yıl içinde 

madencilik alanında bir atılım yaşanması söz konusu.” dedi.
Yıldırım; madencilik faaliyetlerinin uluslararası standartlarda 
yürütülmesi, teknolojinin en üst seviyede kullanılması, Ar-Ge 
faaliyetleri içerisinde bulunulması, çevreye duyarlı, iş ve çalışan 
güvenliğinin üst düzeyde sağlandığı bir madencilik sisteminin 
oluşmasını benimseyen bir politika içerisinde olduklarını hatır-
lattı. 
İlerleyen dönemlerde; maden ruhsatlarının alımının kolay ol-
mayacağı ancak bir ruhsat alındığında da yatırımcının sonuca 
daha kolay ulaşabileceği bir sistemin oluşması için çalışacakla-
rını aktaran Yıldırım, “Madencilik yapılması mümkün olmayan 
alanlara ruhsat vermeyeceğiz. Madencilik yapılabilecek alanlar-
da ise ruhsatların alımı şimdiye göre daha zor olacak. Şartları 
sağlayarak ruhsat alan yatırımcıya ruhsat güvencesi sağlayaca-
ğız. Üretim için alınması gereken tüm izinler en kolay şekilde 
alınacak. Bu şekilde bir sistemi benimsedik. Umuyorum ilk ka-
nun değişikliğinde bunu uygulamaya alabiliriz.
Herhangi bir madende ara ve uç ürün üreten kişi bizim için ay-
rıcalıklı kişidir. Çalışan / üreten şirketin önündeki engelleri tek 
tek kaldırmak istiyoruz. Üretmeden elinde işletme ruhsatı tu-
tanların ise maalesef ruhsatlarını düşüreceğiz. Tabi burada bir 
denge söz konusu. Üreten ve üretiminin devamlılığını sağla-
mak için elinde bir miktar işletme ruhsatı tutan şirketler de ola-
cak. Burada, makul sayıda ruhsatın, üreten şirketin elinde dura-
bileceğini kabul ediyoruz. Çünkü üretimin geleceği garantiye 
alınmalı. Ancak kabul edilebilir sınırların dışında kimse elinde 
ruhsat tutmamalı.” şeklinde açıklamalarda bulundu. 
Madencilik sektörü geneline de bazı mesajlar veren Yıldırım, 
sektörün çeşitli birlikler altında parçalara ayrılmasının ve bu 
birliklerin ‘tek ses’ olamamasını önemli bir sorun olarak gördü-
ğünü vurguladı. Ayrıca gerek birlikler bazında gerekse şirketler 
bazında, sektörde yaşanan sıkıntılar konusunda raporlar ha-
zırlanarak kurumlarına başvurulmasını ve kendilerinden yasal 
düzenleme talep edilmesini beklediklerini aktaran Yıldırım 
sorunları, kendilerine bildirilmesinin ardından en kısa sürede 
çözmeye çalışacaklarının altını çizdi.  
Sektörün pek çok sorununu ortadan kaldırabileceğine inan-
dıkları akreditasyon komitesi konusunda sektörün bir bölü-
münün olumsuz düşündüğünü hatırlatan Yıldırım, sektörde 
dünya standartlarına çıkmak istemeyen bir kesimin var olduğu 
için açıkçası şaşkın olduklarını dile getirdi. Yıldırım “Üzerinde 
çalışılan profesyonel sistemde finans kaynağı ve ortak bulmak 
kolaylaşacak. Maden şirketlerimiz, jeologlarımız ve projelerimiz 
dünyaya açılacak, tüm ülkelerde kabul görecek. Bunu isteme-
yen bir kesim olması ise düşündürücü. Ama bunun yanında 
yaptığımız bu çalışma kapsamında sektör, önerilerini de getir-
meli. Biz de bunları değerlendirmeliyiz.” şeklinde konuştu.
Yıldırım’ın konuşmasının ardından sırasıyla; MİGEM Maden İşle-
ri Koordinasyon ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Tombul 
“Maden Mevzuatındaki Yenilikler ve Uygulamadaki Sorunlar”, 
T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye 
Genel Müdürlüğü, Enerji ve Maden Daire Başkanı Harun Ceren 
“Madencilikte Teşvik Uygulamaları” ve son olarak T.C. Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı İzin ve İrtifak Dairesi Başkanı İzzettin Yurtoğlu 
tarafından da “Madencilik ve Orman Mevzuatı” başlıklarındaki 
sunumlar ile katılımcılar bilgilendirildi.  

Maden, Çevre, Orman ve Teşvik Mevzuatında, 
Yenilikler ve Uygulamalar Semineri





15 Temmuz 201340

MTA tarafından organize edilen “Uluslararası Baz ve Değerli Me-
taller Çalıştayı” 20 - 27 Mayıs 2013 tarihleri arasında, MTA Genel 
Müdürlüğü, Tabiat Tarihi Müzesi Konferans Salonu’nda, Maden-
cilik Türkiye dergisinin basın sponsorluğunda tamamlandı. 
Özellikle porfiri, epitermal, skarn, volkanojenik masif sülfit, olim-
pik dam (DOBA) ve sedimanter kökenli maden yatakları ve bun-
ların alterasyon kuşakları konularında ayrıntılı ve güncel bilgi 
birikiminin yansıtıldığı Çalıştay’da, ayrıca hidrotermal sistemler, 
akışkan dinamiği, kristalleşme süreçleri, plaserler, cevher karak-
teristiği ve proses mineralojisi ile dinamik jeolojik modelleme ko-
nularını içeren sunumlar gerçekleştirildi. 8 gün süren Çalıştay`ın 
ilk 4 günü konferanslar, sonraki 4 günü de teknik gezi şeklinde 
gerçekleştirilirken, Çalıştay’ın bir diğer amacı da baz ve değerli 
metallerin arama ve araştırma konularındaki güncel gelişmelere 
ışık tutmak, dünya piyasalarındaki gelişmeleri ve ülkemizin ko-
numunun üniversitelerden, sanayi ve özel sektörden gelen uz-
manlarla bilimsel bir platformda tartışılmasını sağlamaktı. 
Çalıştay’ın açılış konuşmasını gerçekleştiren MTA Genel Müdü-
rü Mehmet Üzer, kurum olarak asıl amaçlarının sektöre altyapı 
üretmek olduğunu aktarırken, 7 - 8 yıl öncesine kadar ülkemiz-
deki maden arama çalışmalarının ‘birinci etap’ olarak tabir edilen 
yüzey aramacılığı ile sınırlı kaldığını hatırlattı. Üzer, son yıllarda 
yapılan çalışmalar ile daha derin ikinci etap maden arama ça-
lışmalarının başladığını aktardı. MTA olarak 300’e yakın öğretim 
görevlisiyle koordineli çalıştıklarının altını çizen Üzer, böylece 
üniversitelerle de ortak hareket ettiklerini vurguladı.
Üzer’in ardından açılış konuşmasını yapmak üzere Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nevzat Kavaklı kürsüye 
çıktı. Çalıştay’ın gerçekleşmesini sağlayan herkese teşekkür ede-
rek konuşmasına başlayan Kavaklı, ülkemizin kalkınmasında ve 
sanayinin gelişmesinde öncü rol oynayacak madencilik sektörü-
nün geliştirilmesinin önemine dikkat çekerken, ülkemiz maden-
ciliğini gelişmiş ülkeler seviyesine getirmek için madenciliğin 
özendirilmesi ve yeni kaynakların ortaya çıkarılması gerektiğinin 
altını çizdi. Kavaklı, ülkemizin kalkınması ve gelişmesinde baz ve 
değerli metallere ihtiyaç bulunduğunu, bu Çalıştay’ın da bu açı-
dan çok önemli olduğunun ısrarla üstünde durdu.
Açılış konuşmalarının ardından başlayan oturumlarda; ‘’Türkiye Je-
olojisinde Tektonizma ve Magmatizma İlişkisi’’ konusu ile Kadir Has 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yücel Yılmaz, ‘’Aramacı Gözüyle Maden 
Yataklarının Oluşumunda Temel İlkeler’’ ve ‘’Hidrotermal Sistemler 
ve Akışkanların Kristallenme Süreçleri İçinde Oluşumu’’ konuları 
ile University of Western Avustralia‘dan Prof. Dr. Franco Pirajno, 
‘’Türkiye’de Metalojeni Haritası Hazırlama Çalışmaları: Temel İlke ve 
Kavramlar’’ konusu ile MTA’dan Tandoğan Engin ve ‘’Türkiye’nin Je-
oteknik Evriminin Maden Yataklarıyla Metalojenik İlişkisi’’ konusu 
ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlkay Kuşçu oldu.

İkinci günün konuları ve konuşmacıları ise, ‘’Porfiri Tip Mineral 
Sistemlerinin Karşılaştırılmalı Analizi’’ ve ‘’Epitermal ve Oroje-
nik Sistemlerin Karşılaştırmalı Analizi’’ konuları ile University 
of Western Avustralia‘dan Prof. Dr. Franco Pirajno, ‘’Porfiri Sis-
temlere Türkiye’den Örnekler’’ ve ‘’Epitermal Tip Mineral Sis-
temlere Türkiye’den Örnekler’’ konuları ile Muğla Sıtkı Koç-
man Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlkay Kuşçu, ‘’Porfiri Sistemlere 
Türkiye’den Örneklere (Kışladağ Altın Yatağı - Uşak)’’ konusu ile 
Tüprag Metal Madencilik’ten Yücel Öztaş, ‘’Epitermal Tip Mine-
ral Sistemlere Türkiye’den Örnekler (Efemçukuru Altın Yatağı 
- İzmir)’’ konusu ile Tüprag Metal Madencilik’ten Nadir Aslan ve 
‘’Toros Kuşağı Karbonat Yerleşimli Pb - Zn Yataklarının Mine-
ralojik ve Jeokimyasal Özellikleri’’ konusu ile İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden Emin Çiftçi’ydi.
Üçüncü günde sunumlarını yapmak üzere, ‘’VMS Yatakları 
ve Mineral Sistemlerin Karşılaştırılmalı Analizi’’ ve ‘’Skarn 
Tip Maden Yataklarının Karşılaştırılmalı Analizi’’ konuları ile 
University of Western Avustralia‘dan Prof. Dr. Franco Pirajno, 
‘’VMS Yatakları ve Mineral Sistemlere Türkiye’den Örnekler 
(Küre Bakır Yatağı - Kastamonu)’’ konusu ile Eti Bakır AŞ’den 
Hüseyin Yılmaz, ‘’Doğu Pontid  VMS Yataklarının Genel 
Özellikleri’’ konusu ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Emin 
Çiftçi, ‘’Skarn Tip Yataklara Türkiye’den Örnekler’’ konusu ile 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlkay Kuşçu ve 
‘’Maden Yatağı Sınıflandırmalarında Yeni Yaklaşımlar ‘Santranç 
Tahtası’ Sınıflama Sistemi’’ konusu ile Johannes Gutenberg 
University Mainz Amanya’dan Harald G. Dill söz aldılar.
Çalıştay’ın son gününde ise, ‘’Sedimanter Maden Yatakları ve Je-
olojik Ortamları’’ ve ‘’Plaser Yataklar ve Ağır Mineraller’’ konuları 
ile Johannes Gutenberg University Mainz Amanya’dan Harald G. 
Dill, ‘’Manisa - Salihli - Sart Plaser Altın Yatağı’’ konusu ile Pom-
za Export AŞ’den Turhan Alpan, ‘’Küresel Aramacılık Trendleri’’ 
ve ‘’ Yeni Nesil Baz ve Değerli Metal Projeleri’’ konuları ile SNL 
Metal Economics Group Kanada’dan David Cox, ‘’ Baz ve Değer-
li Metallerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri’’ konusu ile İstanbul 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, ‘’Maden Arama So-
nuçlarını Rapor Etme Standartları: JORC ve NI 43-101 Yönetmelik-
leri’’ konusu ile Aksu Madencilik’ten Selahattin Yıldırım, ‘’ Maden 
Yataklarında Cevher Karakterizasyonu ve Maden İşletmelerinde 
Proses Mineralojisi’’ konusu ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
Emin Çiftçi ve ‘’Dinamik Jeoloji Modelleme’’ konusu ile Jeodijital 
Ltd’den Hayati Koyuncu sunumlarını gerçekleştirdiler. 
Çalıştay kapsamındaki oturumlar, yapılan kapanış konuşması 
ile son bulurken, programa teknik gezi ile devam edildi. 24 - 27 
Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen arazi çalışmasında Kuzey-
batı ve Batı Anadolu’daki metalik maden yatakları ziyaret edile-
rek, Çalıştay’da iredelenen konularla ilgili ülkemizde yer alan bazı 
maden yatakları yerinde görüldü. Ziyaret edilen yataklar sırasıyla 
aşağıdaki şekilde oldu:

•	 Eskişehir - Sivrihisar - Kaymaz Au Yatağı
•	 Balıkesir - Şamlı Fe Yatağı
•	 Balıkesir - Balya Pb - Zn Yatağı
•	 Balıkesir - Havran - Tepeoba Cu - Mo Yatağı
•	 Balıkesir - Ayvalık - Ayazmant Fe - Cu Yatağı
•	 İzmir - Bergama - Ovacık Au Yatağı
•	 Uşak - Eşme - Kışladağ Au Yatağı 

Baz ve Değerli Metaller Çalıştayı
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Hacettepe Üniversitesi Yer Bilimleri Kariyer Zirvesi 27 - 28 Mayıs 
2013 tarihlerinde Hacettepe Beytepe Kampüsü’nde gerçekleş-
tirildi. Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü tara-
fından organize edilen etkinlik, sektörün önemli maden arama, 
üretim, sondaj şirketlerinin ve dergimizin desteği ile gerçekleş-
tirildi. Zirve’de, sektör temsilcileri tarafından çeşitli sunumlar 
yapılarak, jeoloji mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilere 
meslek yaşamlarında karşılaşacakları çeşitli durumlar hakkında 
bilgiler aktarıldı. Yapılan sunumların dışında öğrencilerin sektör 
temsilcilerine birebir soru sorma imkanının sağlandığı etkinli-
ğe Maden Jeologları Derneğinden Ahmet Şentürk, Koza Altın 
İşletmeleri’nden Ömer Albayrak, Küçük Asya Madencilik’ten Me-
sut Soylu, MTA’dan Abdülkerim Yörükoğlu, Ortadoğu Sondaj’dan 
Ruhi Akçil ve G&M Mühendislik’ten Gürbüz Yücel birer sunum ile 
katıldılar. 

Hacettepe Üniversitesi Yer Bilimleri Kariyer Zirvesi

Bu yıl ikincisi düzenlenen Turkey Mining Show 18 - 19 Haziran ta-
rihlerinde, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından da destek bulan etkinlikte 
geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizin bazı önde gelen ma-
dencilik şirketi yöneticileri Türk madenciliği hakkında sunumlar 
gerçekleştirdi. Sektörden yerli ve yabancı katılımcıların yer aldığı 
etkinlikte, geçen yıldan farklı olarak ücretsiz giriş mümkün olur-
ken, bazı seminerler de ücretsiz olarak takip edilebildi.
Etkinliğin açılış konuşmasını Enerji ve Tabii Kaynakları Bakan Yar-
dımcısı Murat Mercan yaparken, açılış konuşmasının ardından 
Mercan, sergi alanındaki standları ziyaret etti. 
Bakan Yardımcısı Murat Mercan’ın ardından, sunumlarını yapmak 
üzere kürsüye sırasıyla, MTA Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim 
Yörükoğlu, World Mining Investment Ltd.’nin CEO’su Didier Rault 
ve Eti Maden İşletmeleri’nden Genel Müdür Yardımcısı Recep Ak-
gündüz çıktı.
Açılış konuşmalarının ardından üç ayrı alanda aynı anda devam 
eden etkinlikte birçok konuşmacı söz alırken, sunumlar iki gün 
boyunca devam etti.  Etkinliğin birinci günü verilen kokteyl ile son 
bulurken, ikinci güne aynı şekilde üç ayrı alanda yapılan sunum-
larla devam edildi.

Etkinlik boyunca iki farklı salonda sunumlar gerçekleştirilirken, yu-
varlak masaların olduğu bölümde de firmaların karşılıklı görüş-
meler yapmaları sağlandı. 
Etkinlik ikinci gün öğleden sonra son bulurken, özellikle etkinliğin 
ikinci günü katılım oranı oldukça düşük oldu. Geçtiğimiz yıla oran-
la daha büyük bir sergi alanı ve 3 ayrı ortamda devam eden su-
numlara rağmen gerek bazı konuşmacıların gelememesi, gerek-
se etkinliğin yapıldığı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi etrafında birkaç 
gün öncesine kadar yoğunluğunu sürdüren Gezi Parkı olayları, bu 
yıl yapılan etkinliğin öncekine oranla daha zayıf geçmesine neden 
olduğu söylenebilir. Sergi alanındaki bazı firmalar da katılımın az 
olmasından dolayı şikayetlerini dile getirdiler. Sonuç olarak, tarih 
ve yer olarak şanssız bir döneme denk gelen etkinliğin, mevcut 
durum ve 
ş a r t l a r d a 
genel ola-
rak olumlu 
geçtiği dü-
şünülebilir.  

Turkey Mining Show’un İkincisi 
İstanbul’da Gerçekleştirildi

Komatek 2013, 13. Uluslararası İş ve İnşaat, Makina, Teknoloji 
ve Aletleri İhtisas Fuarı, 29 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında 
Ankara’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin başkenti Ankara’nın bir 
fuar alanına sahip olmamasının gölgesinde gerçekleştirilen Fuar, 
her şeye rağmen 117.000 m2’lik alana kurularak iş makinaları 
sektörünün en önemli fuarı konumunda yer aldı. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün katılımıyla kapılarını ziyaret-
çilere açan fuarda 400’ün üzerinde firma ürünlerini sergilerken, 
fuarı yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. Fuara katılan 
firmalar gerçekleştirdikleri çeşitli gösteriler ile fuar ziyaretçilerini 
etkilerken, fuar boyunca stantlardaki yoğunluk dikkat çekti. 

Komatek İş Makinaları Fuarı 2013
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İzmir Fuarcılık AŞ tarafından Maden Mühendisleri Odası’nın 
desteğiyle organize edilen MINEX - 5. Madencilik, Doğal Kay-
naklar ve Teknolojileri Fuarı, 23 - 25 Mayıs tarihleri arasında, 
İzmir Uluslararası Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi. 69’u yabancı 
207 firmanın yer aldığı MINEX 2013’ün, bir önceki fuara oranla 
düzenlenme alanı bakımından % 30, katılımcı firma sayısı bakı-
mından ise % 50 büyüdüğü öğrenildi. 22 ülkeden ve Türkiye’nin 
çeşitli illerinden sektörün önde gelen firmalarının yer aldığı bu 
MINEX 2013, daha önce de olduğu gibi sadece profesyonel zi-
yaretçiye açık olarak düzenlendi.
Ayrıca bu yıl MINEX’i; Irak, Filistin ve Yemen’den yaklaşık 50 ki-
şiden oluşan bir alım heyeti de ziyaret ederek Fuar katılımcısı 
firmalar ile ticari görüşmeler gerçekleştirdiler. Alım heyetinin, 
görüştüğü bazı firmalarla ticari ilişki içerisine girdiği öğrenilir-
ken, heyet üyelerinin mensup olduğu ülkelerin, Türkiye’ye olan 
ilgileri ortaya konmuş oldu. 
MINEX Fuarı ile birlikte Maden Mühendisleri Odası tarafından 
23 - 24 Mayıs 2013 tarihlerinde düzenlenen 4. Maden Makina-
ları Sempozyumu ile de katılımcı ve ziyaretçilerin madencilik 
sektörünün lider isimleriyle ve akademisyenlerle buluşmasına 
olanak sağlandı. 

Sektörün Öncü Firmaları MINEX 2013’teydi 
(Alfabetik)
Anadolu Flygt, madencilik ve taş ocağı işletmeciliği gibi en 
zorlu alanlarda her türlü su tahliye işinin üstesinden kolaylıkla 
gelebilen Xylem’in güçlü markaları, Flygt 2600 Seri Drenaj Pom-
paları, Flygt 2000 Seri Drenaj Pompaları ile Godwin Kendinden 
Emişli Dizel pompalarını Fuar’da ön plana çıkarırken çeşitli güç 
ve boyutlardaki drenaj pompalarını müşterilerine tanıttı.

Ant Grup, cevher hazırlama proseslerinde kullanılan ve 38 
metrelik, Türkiye’de yapılmış en büyük koyulaştırıcıyı fuarda ön 
plana çıkardı. Ayrıca değişik boyutlarda ve metrelerdeki pres 
filtrelerini de sergileyerek fuarın ilgi gören firmaları arasında 
yer aldı.

Ayık Band, Dunlop konveyör bantları, 40 ShA etek lastikleri ve 
kaplama kauçukları, INBI sıyırıcı, rulo ve merkezleyicileri; Belt-
siflex Z bantları, Almex bant ekleme ürünleri ve seramik tam-

bur kaplamaları, Argonics Yeşil Ördek etek lastikleri, poliüretan 
kaplama malzemeleri ve konveyör servis yerinde sıcak vulka-
nize bant ekleme ve tamir hizmetleri ile konveyör bantlara çö-
züm önerilerini MINEX ziyaretçilerine sundu. ‘Uzman Konveyör 
Bantçılık’ sloganıyla Ayık Band, müşterilerine ürünle beraber 
teknik destek ve danışmanlık taahhüdünde bulundu.

Barkom Grup, 2012 yılında yapmış olduğu atılım ile sondaj 
tijlerine ısıl işlem uygulamasına başlamıştı. Şirket, bu uygula-
maya ait örnek tijleri Fuar’da sergileyerek ziyaretçi firmaların 
yoğun ilgisini çekti. Sondaj sektörüne A’dan Z’ye hizmet veren 
Barkom, distribütörlüğünü yaptığı firmaların ürünlerine de 
Fuar’da yer verdi.

Bes Mühendislik (Besson), kendi üretimi olan; sondaj kule-
sinde su başlığından başlayarak kuyu dibinde matkaba kadar 
ulaşan tij, karotiyer, vidyeli veya elmaslı portkron ile vidye veya 
elmas matkaplardan oluşan takım dizisi, kuyunun ve bu dizinin 
korunmasını sağlayan muhafaza boruları ürünleri ile MINEX zi-
yaretçileri ile buluştu.

Drager’in MINEX’te ön plana çıkardığı ürünler, PSS BG4 kapalı 
devre solunum cihazı, Drager X-am 5000 ve 5600 portatif gaz 
algılama cihazları oldu. PSS BG4, tam elektronik uyarı ve sinyal 
ünitesi ile donatılan, çalışma esnasında kullanıcıya tüp basıncı, 
kalan kullanım süresi ya da sıcaklık gibi önemli bilgileri ileten 
bir solunum cihazı. X-am 5000 ve 5600 ise küçük boyutları ve 
hafiflikleri ile ön plana çıkan portatif gaz algılama cihazları.

Ebro Armaturen’in Türkiye ofisi, endüstriyel uygulamalar için 
manuel aç-kapa ve kontrol vanaları, pnomatik ve elektrik aktu-
atörler konusunda 40 yılı aşkın deneyimi ile altın, gümüş, bakır, 
krom ve diğer madenler için üretmiş olduğu yüksek kalite va-
nalarını, MINEX 2013’te maden endüstrisi ile buluşturdu.

Kayen Sondaj Ekipmanları standında, distribütörlüğünü yap-
tığı Atlas Copco’nun Diamec U8 PHC elektrikli sondaj makinası 
ön plandaydı. Stantta sergilenen bu makinenin Eti Bakır’a satıl-
dığı öğrenilirken, makinenin modüler kullanılabilme özelliğine 
sahip olduğu ve müşterinin isteğine göre paletli ya da teker 

MINEX - 5. Madencilik, Doğal Kaynaklar 
ve Teknolojileri Fuarı 
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lekli olarak kullanılabildiği belirtiliyor.

KSB Pompa tarafından sergilenen ürünlerden en önemlisi, 
madenlerdeki ağır hizmet koşullarında çalışabilen, gerekli mil 
çapı ve uygun yataklamaya sahip, % 60 - 70 oranında katı içeren 
çamurların transferi için kullanılan GIW-LCC M pompası oldu. 
LCC M pompanın gövdesi ve fan malzemesi için yüksek krom 
alaşımlı döküm malzeme kullanılmakta ve prosesin ihtiyacına 
göre kauçuk astarlı farklı modelleri de mevcut. Stantta ayrıca, 
kimyasal proseslerde kullanılmak üzere tasarlanan yatay tipte 
ISO 2858 normlarına göre üretimi gerçekleştirilen MegaCPK 
pompa ve atık suların transferinde kullanılan dalgıç pompa 
olan KRT serisi pompalar da yer aldı.

Netcad, cevher yatağı modelleme ve maden işletmeciliğinin 
tüm aşamaları için yenilenen NETPRO/Mine 2.0 versiyonunu 
MINEX’te sundu. Yeni versiyon; arama, jeoistatistik rezerv kesi-
tirimi, yer altı ve yer üstü tasarımı, patlatma ve ÇED, toz mo-
delleme, yol tasarımı ve ileri jeolojik modelleme için eklenen 
yeni özellikleri ve performansı artan eski özellikleri ile sektörün 
beğenisine sunuldu.

PENAmaden, Koza Altın İşletmeleri’nin sekizinci kez tekrardan 
tercih ettiği 3,5 m3 kapasiteye sahip Schopf SFL 65 yer altı ma-
den kepçesini ve madencilerin yoğun ilgisini çeken Normet 
Spraymec 6050 WP şatkrit makinesini Fuar’da sergiledi. Ayrıca 
aşınan yüzeylerde pratik tungsten carbid uygulamasıyla yüzey 
dayanıklılığını arttıran yeni teknoloji Betek Tungstud ürünlerini 
müşterilerine tanıttı.

Sandvik, boyut küçültme kavramına yeni bir bakış açısı ka-
zandıran ve kırma - öğütme prensiplerini tek ekipmanda bir-
leştiren Vibrocone’u Türkiye madencilik endüstrisine tanıttı. 
Ayrıca, üstten darbeli delici takımlar grubunda yer alan ikinci 
nesil Alpha330 serisi tij ve bitler ile 43 - 64 mm delik çapları için 
standart ürünler ile karşılaştırıldığında % 30 ila % 70 arası daha 
fazla servis ömrü sunan takımları, derin maden arama faaliyet-
lerini daha verimli gerçekleştirebilmek amacıyla geliştirilmiş HD 
(Ağır Hizmet tipi) P, H, N çaplı sondaj tijleri ile standart ürünlere 
nazaran çok daha derine sondaj yapma imkanı sunan tijleri ön 
plana çıkarmıştır.

Son-Mak, Levent modeli dizel ve elektrikli, paletli ve kızaklı, çe-
şitli sondaj makinaları ile Fuar’da göz doldurdu. Su pompaları, 
enjeksiyon setleri, pakerler ve çeşitli sondaj ekipmanları da şir-
ketin Fuar ziyaretçilerine sunduğu ürünlerden oldu.

Süzerteks Fuar’da maden üretim proseslerinde kullanılan ürün-
lerini tanıtırken, üretimini kendilerinin yaptıkları, filtre bezleriy-
le ön planda yer aldı. Süzerteks’in ürettiği filtre bezleri kimya, 
mermer ve seramik fabrikalarında tercih edilen ürünler.

Teksomak, NQ çapta 1600 metre delgi kapasiteli karotlu sondaj 
makinesi Pathfinder 16’nın tanıtımının yanı sıra, Teksomak’ın 
ürün yelpazesinde yer alan diğer karotlu sondaj makineleri 
Pathfinder 10, Explorer 60, Explorer 30 ile patlatma - delgi ma-
kineleri Rocker34 ve VDD5’i standında sergiledi.

Tüfekçioğlu Kauçuk, uzun yılların verdiği tecrübe ile ürettiği 
cevher hazırlama makinaları ve yedek parçalarını MINEX ziya-
retçilerine sunarken, özellikle patentli tank flotasyon selülü ile 
dikkatleri üzerine topladı. Tüfekçioğlu-Tübitak-Üniversite işbir-
liği ile üretilen özgün flotasyon selülü, Türkiye’de patentli ola-
rak üretilen ilk selül ünvanını aldı. Metalürjik performansı ithal 
selüllere eşit olan Tüfekçioğlu tank selülleri, 20 m³’lük selüllerde 
% 20 daha az enerji harcıyor.

Weir Minerals, Fuar’ı ziyaret eden müşterilerin çok ilgi duyduğu 
Linatex Kauçuk Ürünleri ve Gemex Gerdirme Tertibatını sektöre 
sunma imkanı buldu. Linatex ürünleri aşınmaya dayanımlı sağ-
lam performansları ile, Gemex Gerdirme Tertibatı ise güvenliği 
ve etkin kullanımı ile Weir Minerals’in ön plana çıkan ürünlerin-
den bir kaçı. 
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Bu sene 4. sü düzenlenen ve altının yerin altından çıkarılmasın-
dan son kullanıcıya ulaşması sürecini konu edinen Uluslararası 
İstanbul Altın Zirvesi, 20 Haziran tarihinde Çırağan Sarayı’nda 
gerçekleştirildi. Altın madenciliği sektörünün de ilgi gösterdi-
ği ve Altın Madencileri Derneği’nin sponsor olduğu etkinlikte 
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile altın 
sektörü ve Türk para piyasalarının önemli isimleri görüşlerini 
dinleyiciler ile paylaştı.
Başka bir toplantısı olması dolayısıyla etkinliğe geç katılabilen 
Başbakan Yardımcısı Babacan konuşmasına, altın madenciliği-
ne çok önem verdiklerini ve bürokratik sıkıntıların da farkında 
olduklarını belirterek başladı. Devletin cari açığının altın ma-
denciliğinden kapatılabileceğini ve bu konu üzerine eğildikle-
rini sözlerine ekleyen Babacan, altının mücevherat sektörünün 
tasarım kısmında büyük başarı yakalandığını, markalaşma ve 
kurumlaşmaya önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Ülkede 
meydana gelen son olaylarla ilgili de uzun bir değerlendirme 
yapan Başbakan Yardımcısı, ülkemiz piyasalarındaki düşüşün 
üçte birinin yurtiçi olaylara, üçte ikisinin de yurtdışı piyasaları-
nın etkisine bağlı olarak yaşandığını bildirdi. Yurtdışında özel-
likle Brezilya, Rusya, Hindistan, Meksika ve Endonezya’nın para 
birimleri ve piyasalarında da düşüşler olduğunu, ülkemizin de 
bu durumdan en hafif şekilde etkilenerek çıkacak güçte oldu-
ğunu belirtti.
Altın Madencileri Derneği Başkanı Ümit Akdur da açılış konuş-
maları sırasında, ülkemiz altın üretimi ile ilgili bir sunum ger-
çekleştirdi. 1995 yılından bu yana, yaklaşık 2.612 ton altın ithal 
edildiğini ve bu altının günümüzdeki karşılığının 140 milyar 
dolar olduğunu söyleyen Akdur, günümüzde yıllık altın itha-
latına ortalama 8 milyar dolar ayrıldığını belirtti. 2013’te 34 - 
35 ton seviyelerinde olması beklenen altın üretimi ile birlikte 
azalan altın ithalatının, ülkemize altın ihracatı yapan ülkelerin 
canını sıktığının ve ülkemizdeki artan üretime ket vurmak için 
haksız yollarla türlü engeller çıkarmaya çalıştıklarının altını çiz-
di. 2012 yılındaki 29,5 ton olan altın üretimi ile birlikte 5,6 tona 
eşdeğer 551 milyon TL vergi verilmiş olduğundan bahseden 
Akdur, ülkemizin azalan altın ithalatı ile verilen vergi rakam-
larındaki büyüklüğün bir başka ekonomik kazanç olduğunu 
sözlerine ekledi.
Ümit Akdur ayrıca altın madeni aramacılığının da zor bir iş 

olduğunu, 350 arama ruhsatından sadece bir tanesinin ma-
dene dönüşebildiğini, son 21 yılda arama safhasında yapılan 
800 milyon dolar harcamanın yanında işletme kurulumunda 
1,8 milyar dolarlık bir yatırım yapıldığını belirterek, bu sektöre 
özellikle arama ve yatırım bulma aşamalarında destek olunma-
sı gerektiği üzerinde durdu.
Borsa İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Turhan ise 
yaptığı açıklamalarda Sermaye Piyasası Kanunu’nun hazırlanan 
son haliyle yeni bir döneme girildiğini belirtti ve İstanbul 
Altın Borsası’nın Borsa İstanbul ile birleştirildiğini hatırlattı. 
Konuşmasının devamında kıymetli taşlar ve altın üzerine 
son gelişmelerden bahseden Turhan, Borsa İstanbul Kıymetli 
Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın operasyon merkezi ve 
saklama merkezinin, henüz inşaat halindeki Kuyumcukent’te 
yeni hizmet binasına taşınacağını söyledi ve sözlerine şu 
şekilde devam etti: “…plan çerçevesinde 800 metrekarelik 
hacme kadar genişleyebilecek kasa dairesi planlıyoruz. Bu, 
nereden baksanız bin 600 ton altının rahatlıkla saklanmasına 
alt yapı oluşturacak. Sadece Borsa İstanbul Kıymetli Madenler 
ve Kıymetli Taşlar Piyasası’ndaki alınıp satılan altının fiziki olarak 
saklanmasından bahsetmiyorum. Bu, ileride TCMB uluslararası 
rezervlerinin ve bankacılık sistemimizin rezervlerinin bir 
kısmının Türkiye’ye getirilmesiyle, İstanbul’un fiziki saklama 
noktasında bu bölgenin önemli bir merkez olması için büyük 
katkı sağlayacaktır.”. Konuşmasında Amerika Merkez Bankası 
FED’in yakın zamanda yaptığı açıklamalara da değinen İbrahim 
Turhan, Fed’in her ay piyasalara sağlamakta olduğu 85 milyar 
dolarlık likiditeyi azaltabileceğini ve 2014’ün içinde buna 
tamamen son verebileceğini fakat bunun yanında belirleyici 
olanın ABD başta olmak üzere küresel faaliyetin gidişatı 
olduğunu belirtti. “Genel tabloya baktığınızda Çin, Japonya, 
AB’de yaşanan gelişmeler FED’in hamlesini destekler mahiyette 
değil.” diyen Turhan, piyasalara endişe içinde bakmak için 
henüz erken olduğunu sözlerine ekledi.
Zirve, verilen öğle yemeğinin ardından uluslararası yatırım da-
nışmanlığı yapan Marc Faber’in, küresel piyasalar ve eğilimler 
üzerine yaptığı ilgi çekici sunumuyla devam etti. İstanbul Al-
tın Zirvesi’nin 4. sü, diğer altın sektörü temsilcileri, bankalar ve 
kuyumcuların katılımındaki panellerin ardından başarılı bir şe-
kilde tamamlandı. Zirve’de ayrıca İstanbul Altın Rafinerisi’nin, 
Türk kuyumculuk sektörüne önemli katkılarda bulunmuş olan 
Yönetim Kurulu Başkanı merhum Ömer Halaç’ın adını yaşatmak 
amacıyla verilen ‘’Ömer Halaç Onur Ödülü’’ Başbakan Yardımcı-
sı Ali Babacan’a takdim edildi. “Meslek Onur Ödülü” ise Atasay 
Kamer’e verildi. 

4. Uluslararası İstanbul Altın Zirvesi 
Çırağan Sarayında Gerçekleştirildi
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Flotasyon, ince öğütülmüş (genellikle 100 mikron altı) 
mineralleri ayırmak amacıyla madencilik sektöründe 
yaygın olarak kullanılan bir cevher zenginleştirme 
yöntemidir. Örneğin, baz metallerin (bakır, kurşun, 

çinko, nikel) sülfürlü mineralleri (kalkopirit, kovellin, kalkosin, 
bornit, galenit, sfalerit, millerit, pentlandit) flotasyon ile kons-
tantre edilir ki bu da yılda yaklaşık 2 milyar ton cevherin bu 
yöntemle işlenmesi demektir. Cevher zenginleştirme alanın-
da yaygın kullanılan bir yöntem olmasına karşın en karmaşık 
zenginleştirme işlemidir. Ayrılacak minerallerin özelliklerine 
bağlı olarak çoğunlukla alternatifi bulunmayan bir yöntemdir. 
Yöntemde, flotasyon selülü veya hücresi adı verilen prizmatik 
veya silindirik yüzdürme tankları kullanılmaktadır. 

1900’lü yılların başından beri 
çeşitli değişimler geçirerek 
günümüze kadar gelmiş 
olan flotasyon selülleri genel 
olarak üretici firmaların tasa-
rımlarına bağlı olarak gelişim 
göstermişlerdir. Birçok ülke-
de farklı tasarımlar yapılmış 
olmasına rağmen ülkemizde 
bu alanda hemen hemen hiç 
özgün bir çalışma yapılmadı-
ğı bilinmektedir.

Flotasyon, oldukça karmaşık hidrodinamik koşulların bulundu-
ğu bir ortamda gerçekleşmektedir. Bu nedenle bu işlemin ger-
çekleştiği sistemlerin modellenmesi son derece zor olmaktadır. 
Günümüzde gelişmiş CFD (Computational Fluid Dynamics) 
teknikleri ve model yapıları sayesinde CFD kullanılarak model-
leme yapılması, hidrodinamik koşulların geçerli olduğu birçok 
alanda yaygınlaşmaya başlamıştır. Flotasyon makinalarının 
modellenmesinde de kullanılmaya başlayan CFD ile çalışmalar 
bu alanda henüz oldukça yeni ve kısıtlıdır.

CFD modelleme yaklaşımı kullanılarak ayrım performansını 
iyileştirecek parametrelerin istenilen şekilde elde edilebileceği 
yeni selül tasarımı (rotor, statör) geçtiğimiz yıllarda Tüfekçioğlu 
Kauçuk Ltd. tarafından yapılmıştır. Geliştirilen en iyi tasarım şir-
ket tarafından önce prototip daha sonra da endüstriyel ölçekte 
üretilerek ülkemize kazandırılmıştır. 

Flotasyon Selülü
Bir flotasyon selülü temelde tank kısmı, statör (dağıtıcı) ve rotor 
(pervane) bölümlerinden oluşur. Bunun dışında bazı selüllere ila-
ve edilen köpük sıyırma sistemleri, seviye ayar sistemleri de bu-
lunabilmektedir. Statör ve hareketli rotor hem hücre içindeki su, 
mineral ve kimyasallardan oluşan pülpün karışmasını, hem de 
dışardan çekilen ve / veya içeriye üflenen havanın parçalanarak 
kabarcıklar oluşturmasını sağlar.

Flotasyon işlemindeki amaç pülp içinde bulunan ince mineral 
taneciklerinden istenilen niteliklere sahip olan tanelerin selül 
içinde yükselmekte olan hava kabarcıkları ile çarpışıp o kabarcık-
lara yapışarak selül yüzeyine taşınmasını sağlamaktadır. Böylece 
yüzeyde oluşan köpük tabakasına gelen mineral taneleri sıyrı-
larak tanktan ayrılırken, kabarcıklara yapışmayan diğer mineral 
taneleri ise tankı alttan terk ederek bir ayrım sağlanır.

Minerallerin ayrım işlemi sırasında kabarcıklara yapışma işi is-
tenilen mineral yüzeyinin seçimli olarak hidrofobik (su sevmez) 
hale getirilmesi ile olmakta ve bu işlem belirli kimyasallar kulla-
nılarak sağlanmaktadır. Her ne kadar kimyasallar ile muamele bu 
işlemin en önemli aşamasını oluştursa da;

 • Su ile dolu bir tankın içinde karışmakta olan ince boydaki ta-
neciklerin yine o tankın içinde hızla yükselmekte olan hava 
kabarcıkları ile çarpışması,

Türkiye’de İlk Patentli 
Tank Flotasyon Selülü

     Metalürjik 
performansı ithal 
selüllere eşit olan 
Tüfekçioğlu tank 
selülleri, 20 m³’lük 
selüllerde % 20 
daha az enerji 
harcamaktadır.

Bu
 b

ir
 re

kl
am

dı
r.

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Madencilik, cevher hazırlama, seramik, cam, endüstriyel mineraller, kö-
mür vb. sektörlerde ürünleri yoğun şekilde kullanılan Tüfekçioğlu Kau-
çuk, Türkiye’de ilk kez patentli “Tank Flotasyon Selül”ü üretti. Tübitak - 
Üniversite - Tüfekçioğlu işbirliği ile oluşturulan özgün flotasyon selülü, 
CFD (Computational Fluid Dynamics) modelleme ile flotasyon perfor-
mansını iyileştirecek yeni bir rotor-statör tasarımı yapılarak üretildi. Üre-
tilen prototipte elde edilen karşılaştırmalı sonuçların beklenenden daha 
iyi olması nedeniyle 5, 10 ve 20 m³’lük flotasyon selüllerinin endüstriyel 
seri üretimine geçildi ve bu özgün selüller 2011 yılından günümüze, alı-
nan pozitif geri bildirimler eşliğinde sektörde kullanılmaktadır. 
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 • Bu hava kabarcıklarının kendilerine bağlanan taneleri taşı-
yabilecek kadar büyük ve dayanıklı ve tank içindeki toplam 
kabarcık yüzey alanının maksimize edecek kadar küçük ola-
cak şekilde oluşturulması,

 • Tank içindeki katı tanecikler - su karışımının mümkün oldu-
ğunca düzenli bir şekilde karıştırılması amacıyla karıştırma-
nın yeterince şiddetli olması,

 • Köpük tabakasının bu karıştırma ile bozulmaması için de 
mümkün olduğunca yavaş olması gibi konular, 

flotasyon performansını etkileyen hücre tasarımında göz önün-
de bulundurulması gerekli temel maddeleri oluşturmaktadır.

Dünyada Tarihçesi
İlk flotasyon selülü patenti ABD’de 1860 yılında alınmış, bugün-
kü anlamda ilk tesis 1910’da ABD - Montana’da sfalerit flotas-
yonu için kurulmuştur. İlk kurulan tesislerdeki selül hacimleri 
yaklaşık 1 m3 (35 ft3)’tür. 

1990’lı yıllardan itibaren akışkanlar dinamiğinde hesaplama-
ların bilgisayar yardımıyla yapılabilmesi, selül içindeki akışkan 
dinamiğini belirleyen rotor-statör modellerinin yaygınlaşmaya 
başlaması, büyük hacimli selül üretiminde bir dönüm noktası 
oluşturmuştur. Büyük hacimli selüllerin özellikle enerji, işçilik ve 

tesis yerleşiminde yer tasarrufu ile birlikte işletme kolaylığı sağ-
laması her yıl daha büyük hacimli selül üretiminin nedenlerini 
oluşturmuştur.

Öyle ki, en büyük selül hacimleri 1994’te 100 m3 iken, 1997’de 150 
m3, 2002’de 200 m3, 2005’te 250 m3, 2007’de 300 m3 ve 2013’te 
500 m3 olmuştur. Bu büyümeyi sağlayan başarılı modelleme ça-
lışmalarını hayata geçiren HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinami-
ği - CFD, Computational Fluid Dynamics)’a çok şey borçluyuz.

Tüfekçioğlu Tank Flotasyon Selülü
Prizmatik veya silindirik (Tank) selüllerde üç fazlı (katı / sıvı / 
gaz) akışkan dinamiği, katı(ların) yüzey kimyası ve işletme pa-
rametrelerinden oluşan karmaşık durum, bir üçgen diyagram 
ile özetlenebilir. 

İşletme Parametreleri (Değişebilir)

 • Pülpte Katı %’ si
 • Akış Hızı, m3/saat veya ton katı/saat
 • Hava Debisi, m3/dakika

Flotasyon

İşlemi

 

Rotor modellemesinde, her bir model için 1,5 - 2 milyon dü-
zeyinde bir ağ yapısı oluşturulmuş ve sayısal olarak çözülmüş-
tür. Farklı modeller için elde edilen grafikler değerlendirilerek, 
flotasyon performansı üzerinde (bkz. Flotasyon üçgeni, “Me-
kanik”) en etkili olacak tasarımın sağlanması amacıyla rotor 
ve statör şeklinde değişiklikler yapılmıştır. Oluşturulan yeni 
modeller yine HAD ile hidrodinamik koşullar açısından ince-
lemeye tabi tutulmuştur. 

 
HAD ile hesaplanmış selül içi hava dağılımı (a), kabarcık 
dağılımı (b) ve sıvı hız/yön dağılımı (c) grafikleri.

Flotasyon üçgeni

a) b) c)

Mekanik* (Değişmez)

 •Uygun çapta hava kabarcığı 
üretimi
 •Katının çökmesini engelle-
me (Yeterli karıştırma)
 •Katı - hava kabarcığı çarpış-
masını sağlama
 •Köpüğün selülün üst yüze-
yinde sakince toplanması ve 
dışarı alınması 
*Seçilmiş bir flotasyon selülü me-
kanik özellikleri

Kimyasallar (Değişebilir)

 •lslanabilirlik farkı oluşturma
 •Köpük kararlılığı oluşturma

Flotasyon selüllerinin evrimi

m3 / selül
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Yapılan ölçümlerde (Tablo 1) kabarcık dağılımı, hava tutma 
kapasitesi ve güç çekimi gibi parametrelerin yanı sıra hücre 
içindeki hava dağılımı ve akışkan hız vektörleri incelenerek pro-
totip imalatı için en uygun rotor tasarımının 3 nolu tasarım ol-
duğuna karar verilmiştir. Tasarım 1’in güç çekişi düşük olmasına 
rağmen hücre içi hava oranı en düşük düzeyde kalmıştır. Bu da 
flotasyon için olumsuz bir durumdur.

Uygun rotor tipine karar verildikten sonra 10 m3’lük 2 adet hüc-
re imal edilmiş ve bu hücrelerden birinin içine yeni tasarlanmış 
olan statör ve rotor diğerine ise endüstride yaygın olarak kulla-
nılmakta olan Batı’nın lideri diğer bir ticari rotor statör sistemi 
(referans) yerleştirilerek ölçümler gerçekleştirilmiştir. Böylece 
yeni tasarlanan hücrenin hem gerçek uygulamanın neresinde 
olduğu belirlenmeye çalışılmış hem de endüstride kullanılan 
hücrelerle karşılaştırılması sağlanmıştır. Hücre içi hava hızı öl-
çümleri Tablo 2’de verilmektedir.

Flotasyon hızının “bubble surface area flux, Sb” olarak tanımla-
nan parametre ile ilişkisi bilinmektedir. Buna yönelik olarak ya-
pılan ölçümler kullanılarak aşağıda verilen eşitlik yardımı ile Sb 
değerleri elde edilmiş ve endüstride halen kullanılmakta olan 
bir rotor (referans) ile yeni tasarım için elde edilen değerler kar-
şılaştırılmıştır.

Sb = 6 Jg/db
Jg: çizgisel gaz akış hızı
db: kabarcık çapıdır

Her iki hücre için elde edilmiş sonuçlar Tablo 3’te verilmektedir.

Çizelgeden de görüldüğü gibi yeni tasarımın kabarcık boyut 
(db), hava akış hızı (Jg) ve Sb parametreleri endüstriyel kullanım-
da olan rotora oranla daha iyi değerler vermektedir.

10 m3 olarak imal edilen prototip üzerine yerleştirilen motorun 
gücü 18,5 kW olmuştur. Yeni tasarlanmış olan rotor kullanıldı-
ğında 1000 d/d’ da toplam gücün % 88’i kadar güç çekişi oluş-
maktadır. Endüstride kullanılmakta olan rotor ise aynı şekilde 
18,5 kW motor kullanılmıştır. Referans rotor kullanılan sistemde 
motor % 100 kapasitede çalışmış ve 40 Amper akım çekmiştir. 
Yeni tasarımın kullanıldığı sistemde ise 34 Amper akım çekimi 
gerçekleşmektedir.

Ülkemizde Üretilen Patentsiz Flotasyon Selülleri
Ülkemizde ilk flotasyon selülü 1968 yılında, Yozgat - Akdağ Ma-
deni’ndeki kurşun - çinko flotasyon tesisi için Candaş AŞ tarafın-
dan üretilmiştir. İlk üretim, havasını kendi emen, “Denver Sub-A” 
kopyası, 0,7 m³’lük selüllerdi. Daha sonraları 1,4 m³’lük selüller 
de üreten Candaş AŞ faaliyetlerini 1996 yılında durdurduğundan 
1999 yılına kadar ülkemizde flotasyon selülü üretilmemiştir.

Tüfekçioğlu, flotasyon selüllerinin statör ve rotorunun kauçuk 
kaplamasını 1964 yılından beri yapan bir şirket olarak Candaş’ın 
üretimini durdurmasından sonra değişik tipte flotasyon selül-
lerinin üretimine başlamış, konvansiyonel sellülerde 5,6 m³’e 
kadar selül üretmiştir. Şu ana kadar Tüfekçioğlu tarafından üre-
tilen ülkemizde ve civar ülkelerde (Arnavutluk, İran) kullanılan 
konvansiyonel selül sayısı 860 adete ulaşmıştır.

Ülkemizdeki İlk Patentli Selül Üretimi
Tüfekçioğlu, cevher zenginleştirme sektöründeki 49 yıllık tecrü-
besi ve Türk Mühendisliği’ne inancı ve güveniyle özgün bir flo-
tasyon selülü üretmenin zamanının geldiğine 2008’de karar ver-
miştir. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi’nin ilgili bölümlerinin 
bilimsel, Tübitak’ın da yönlendiriciliği ve maddi desteğiyle, Şirket 
içinde 7 kişilik bir Ar-Ge birimi oluşturulmuştur. Bu birimin, 12 ay-
lık yoğun çalışmaları sonucu 10 m³’lük selül prototipi 2010 yılında 
gerçekleştirilip test edildikten sonra patent müracaatı yapılmıştır 
ve Tüfekçioğlu adına TR 2010/04204 B sayılı patent alınmıştır.

Yeni Tasarım 3 Referans Rotor

Hava hızı cm3/sn 7.82 5.56

Hava hızı cm /sn 1.91 1.36

Tasarım
Toplam Hacim 

(m3)
Su Hacmi (m3)

Hava Hacmi 
(m3)

Güç (kW)

1 10,51 10,06 0,45 2,04

2 10,50 9,89 0,61 5,55

3 10,51 9,88 0,63 5,18

4 10,51 10,02 0,49 6,13

Tablo 1: HAD analizi yapılan 4 rotor tasarımı için oluşturulan hava tutma ve güç 
karşılaştırmaları

Modelleme Çalışmalarında Sınanmış 4 Farklı Rotor Tasarımı

Tasarım 1 Tasarım 2

Tasarım 3

Yeni Tasarım Referans Rotor

Jg db  Sb Jg db Sb

2 m*, köpürtücüsüz
1,36 cm/

sn
1 mm 81,6

1,02 cm/
sn

1 mm 81,6

1 m*, köpürtücüsüz
2,15 cm/

sn
1,5 mm 86 --- --- ---

1 m*, köpürtücülü
1,91 cm/

sn
0,4 mm 286,5

1,26 cm/
sn

0,4 mm 189

Tablo 3: Yeni tasarım ve referans rotorların performans karşılaştırması.
* Ölçümün yapıldığı yüzeyden olan derinliği ifade etmektedir.

Tasarım 4



15 Temmuz 2013 53

Patent müracaatından sonra özgün tank flotasyon selüllerin 
üretimine 2010 yılında başlanmıştır. 2011 yılından itibaren de 
sektörümüzde Tüfekçioğlu (TK) 10 ve 20 m3’lük selüller kullanıl-
maya başlanmıştır.

İlk kullanım Siirt Madenköy flotasyon tesisinin kapasite artışı 
nedeniyle Park Enerji’nin Tüfekçioğlu tank selüllerini tercihiyle 
başlamıştır. Yeni ve özgün tasarım TK 10 ve TK 20 selüller bu 
tesiste, dünyanın en iyi selüllerinden olduğu söylenen ve daha 
önce ithal edilerek kurulmuş olan selüllerle karşılaştırılma im-
kanı bulmuştur. Tablo 4’te 10 ve 20 m³’lük ithal ve Tüfekçioğlu 
tank selüllerinin enerji tüketimleri karşılaştırması verilmektedir.

Metalürjik performansı (konsantre tenör ve verimi) asgari ithal 
selüllere eşit olan Tüfekçioğlu Kauçuk tank selüllerinin, özellikle 
20 m³’lük selüllerde spesifik enerji tüketimi açısından en az % 
20 daha iyi olduğu, Tablo 4’ten açıkça görülmektedir.

Kalkopirit - pirit flotasyonunda başarısını kanıtlamış olan selül-
ler, 2012 yılından itibaren albit flotasyonunda Sibelco Turkey 
(Çine Akmaden) tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Şirket 
yetkilileri, tank selüllerin, konvansiyonel selüllere göre daha iyi 
bir performansa sahip olduğunu beyan etmişlerdir. 

Tüfekçioğlu TK10 Prototip Selülleri Test Aşamasında

Selül Hacmi 
(m3)

Selül Motoru 
(kW)

Çekilen Güç (kWh) (kWh)/m3

TK İthal TK** İthal* TK** İthal*

10 18,5 15 11-12 10-13 1,1-1,2 1-1,3

20 37 37 21-21,5 25-30 1,05-1,08
1,25-
1,5         

* Katalog Değeri
** Tesis ölçümlerin Siirt - Madenköy yetkili mühendis ve teknisyenleri tarafından 
yapılmıştır.

Tablo 4: İthal ve Tüfekçioğlu (TK) Tank Selüllerinin Karşılaştırması

Park Enerji Siirt Madenköy Bakır flotasyon tesisinde TK10 selülleri.Özgün “Oolitik” Köpük Toplama Tekneleri
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Sonuçlar
a- Flotasyon selülü tasarımı için HAD’ın iyi bir araç olduğu açık-
ça anlaşılmıştır.
b- Ülkemizde flotasyon selülü imalatı Batı’ya göre çok geç baş-
lamış olmasına karşın son yıllardaki hızlı gelişmeler Tübitak-
Üniversite-Sanayi işbirliği sayesinde olmuştur.
c- Endüstriden gelen geri bildirimler, Tüfekçioğlu selüllerinin 
dünyada çok tanınan tank selüllerinin performansına asgari 
eşit olduğunu göstermektedir.
d- Benzeri projelerin diğer cevher zenginleştirme makine ve 
ekipmanlarında da gerçekleştirilmesi bir yandan ülkemizin bu 
konudaki dışa bağımlılığını azaltacak diğer yandan da bu ürün-
lerin ihracatını kolaylaştıracaktır. 

Sibelco Turkey (Çine Akmaden) tarafından kullanılan Tüfekçioğlu tank selülleri

Siirt - Madenköy’de Bakır Flotasyonu

Çine - Akmaden’de Albit Flotasyonu Çine - Akmaden’de Albit Flotasyonu

Tüfekçioğlu aldığı destekten dolayı TÜBİTAK’a 
şükranlarını sunar.
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Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

      Sandvik, 
insanoğlunun 
yeryüzündeki 
olumsuz etkilerini 
azaltmayı ve 
sürdürülebilir 
bir ekosistem 
oluşturmayı 
hedefliyor

Kullanılmış Delici ve Kazıyıcı Uçlarınızı, 

Değerli Kaynaklara 
Dönüştürün!

Delme faaliyetleri; maden, petrol, jeotermal, gaz gibi 
doğal kaynakların üretim ve aranmasında kullanı-
lan en etkili yöntemdir. Doğal kaynakların aranma-
sı ile birlikte inşaat alanında da çeşitli aşamalarda, 

farklı delme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.  

İnsanoğlunun doğal kay-
naklara bağımlılığının sürek-
li arttığı şu günlerde, dünya 
üzerinde yapılan arama ve 
üretim faaliyetleri sayısı ve 
buna bağlı olarak delici, ke-
sici ve kazıyıcı uca sahip çe-
şitli ekipmanların kullanımı 
da artmaktadır. 

Doğal olarak bu yoğun 
kullanım, hatırı sayılır 
miktarda hurda ürün ortaya 

çıkaracaktır. Genellikle delici ve kazıyıcı uçların özellikleri, 
markaların birbirlerine göre avantajları ve benzeri konular 
tartışılır. Ancak neredeyse hiçbir zaman, kullanım ömrü 
dolduğunda ortaya çıkan hurda ürünlerin ne yapılacağı konusu 
üzerinde düşünülmez.

Endüstrinin tüm dünyada çevreye maksimum duyarlılıkta faali-
yet göstermeye çalıştığı bir çağda yaşarken, madenlerin arama 
ve üretimi aşamalarında yoğun şekilde kullanılan bu ürünlerin 
geri dönüşümü de, üzerinde önemle durulması gereken bir 
konu. Bu noktada, özellikle maden ve inşaat alanlarında kul-
lanılan delici ve kazıyıcı uçların geri dönüşümü kapsamında 
Sandvik Karbür ve Kobalt Geri Dönüştürme Programı devreye 
giriyor.

Sandvik Madencilik dünya genelinde çevre, sağlık ve güvenlik 
konularına birinci derece önem veren bir firma. EHS (Environ-
ment, Health & Safety - Çevre, Sağlık & Güvenlik) vizyonu kap-
samında Sandvik Madencilik, özellikle çevre duyarlılığı ile ilgili 
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olarak, emisyonları azaltmak, zehirli kimyasalların kullanımları-
nı azaltarak çevresel etkilerini minimize etmek, geri dönüşüm 
ile kazandırılabilecek ürünlerin tüketimini arttırmak gibi konu-
larda oldukça hassas bir tutuma sahip. Bu bağlamda Sandvik 
2009 yılında, tungsten içerikli ürünler ve arama ve madencilik 
aktivitelerinde kullanılan delici bitler için geri dönüşüm projesi-
ni, çalıştığı sektörlere duyurmuştur. 

Saf haliyle tungsten, genel olarak aydınlatma, savunma sanayi, 
kimyasal ve çelik alaşımlarda; tungsten karbür olarak ise metal 
işleme, madencilik, petrol ve inşaat endüstrisinde kullanılmak-
tadır. Yapılan araştırmalarda, 2010 yılı için dünya genelinde tah-
min edilen tungsten tozu talebinin yaklaşık 66 bin ton civarında 
olduğu tespit edilmiştir. 

Tungsten karbür, başta tungsten ve kobalt ihtiva etmek ile be-
raber, uygulama alanı bazında diğer bazı yan elementleri de 
içerebilmektedir. Delici, kazıyıcı ve koruyucu aşınma parçaları-
nın yapımında yoğun olarak kullanılan tungsten karbür, Sand-
vik Madencilik ürün gamı içerisinde de önemli bir yer tutmakta 
ve Sandvik Madencilik’i ana tüketici konumuna getirmektedir.

Sandvik’e göre ömrünü tamamlamış ya da hurda olarak nite-
lendirilen delici ve kazıyıcı uçlarda, tüketilen karbür oranı % 20 - 
25 civarlarındadır. Ayrıca kaynakların kısıtlı olması ve pazardaki 

satın alma stratejileri de maliyetleri arttırmaktadır. Bu sebeple 
geri dönüşüm, gelecekte hammadde tedarik etme konusunda 
önemli bir basamak olacaktır.

Sandvik Küresel Geri Dönüşüm Yönetimi, bu programın iki ama-
cı olduğunu bildiriyor. Amaçlardan biri, hammadde tedariğinde 
ek bir kaynak yaratmak, diğeri ise atık ürünlerin çevresel etkile-
rini azaltarak Sandvik Madencilik’in çevre duyarlılığı hedeflerini 
yakalamasında firmaya katkı sağlayabilmektir. Yer kabuğunda 
tungstenin bulunma oranının sadece % 0,0001 olduğu, geri 
dönüşüm yöntemiyle yapılan hammadde üretiminde diğer 
yöntemlere nazaran % 75 daha az enerji tüketildiği ve karbon-
dioksit emisyonunun % 40 azaltıldığı düşünülünce, Sandvik’in 
geri dönüşüm programının önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 

Türkiye’de Geri Dönüşüm
Sandvik, insanoğlunun yeryüzündeki olumsuz etkilerini azalt-
mayı ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmayı hedeflediği 
geri dönüşüm programı çerçevesinde Türkiye’de ilk olarak 
Tüprag Kışladağ Altın Madeni ile bir anlaşma yaptı. Sandvik 
Madencilik Türkiye tarafından 2012 yılı içerisinde toplanmaya 
başlanan hurdaya çıkmış delici uçlar, geçtiğimiz ay ilk kez Sand-
vik geri dönüşüm fabrikasına sevk edildi. 

Tüprag Kışladağ Altın Madeninde Maden Müdürü Pozisyonun-
da çalışan Serkan Yüksel proje ile ilgili olarak 2011 yılının son-
larına doğru ilk kez bilgi sahibi olduklarını, yurtdışından ilgili 
proje müdürünün de katılımıyla projeyi daha detaylı inceleme 
fırsatı bulduklarını, özellikle çevresel etkiler ve hurda ürünler-
den geri dönüşüm ile ilgili olumlu katkıları düşünüldüğünde 
projeye dahil olduklarını belirtti.

Yüksel, 2012 yılında Kışladağ maden sahasına Sandvik Maden-
cilik tarafından konulan ilk konteyner ile hurda ürünleri topla-
maya başladıklarını ve bu yıl Mayıs ayında ilk sevkiyatlarının 
gerçekleştirildiğini belirterek projeden duyduğu memnuniye-
tini dile getirdi.
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Uygulama
Bu proje kapsamında Sandvik Madencilik, tedarik ettiği kontey-
nerler ile müşterilerini, ellerindeki hurda ürünlerin toplanması 
konusunda teşvik etmektedir. Müşteri tarafından bu kontey-
nerler içerisinde biriktirilen hurda ürünler, uygulama alanından 
(sahadan) ücretsiz olarak alınıp, ilgili firmaya hurdanın ağırlığı 
bazında Sandvik Madencilik tarafından belirlenmiş olan bir üc-
ret ödenir. Toplanan ürünler, geri dönüşüm işlemlerinin yapı-
labilmesi için Hindistan’da bulunan geri dönüşüm fabrikasına 
Sandvik tarafından sevk edilir. 

Bu proje kapsamında hurda olarak kabul edilen başlıca ürün-
ler delici uçlar (top hammer + dth bitleri), tricone bitler, raise 
boring kesicileri, diğer tüm kazıyıcı uçlardır. Geri dönüşüm 

programı çerçevesinde marka ayrımı yapılmamakta ve Sandvik 
ile birlikte diğer tüm markaların hurda matkapları dönüşüme 
kabul edilmektedir.

İşlem
Sinterlenmiş karbürler, çinko metodu kullanılarak PRZ (process 
recycled zinc) tozlarına geri çevrilerek yeni karbür butonlarının 
üretimi için kullanılırlar. Bu proses, sadece temiz karbür üreti-
mi için kullanılır ve bu yöntem, buton boyutundaki küçük çaplı 
üretimler için en idealidir (30mm’ye kadar).

Bu prosesin seçilmesinin diğer bir nedeni de çevresel faktör-
lerdir. İşlenmemiş ham madde ile yapılan üretim ile karşılaştı-
rıldığında enerji tüketimi % 75, karbondioksit emisyonu % 40 
oranında azaltılmaktadır.

Hindistan - Chaplin’deki geri dönüşüm merkezinde en son kar-
bon ekstraksiyon yöntemleri kullanılmakta ve işlemler çevreyle 
uyumlu şekilde yapılmaktadır. Chaplin geri dönüşüm fabrikası, 
ISO14001 ve OHSAS 18001 uluslararası standartlarına sahiptir.  

Sandvik Madencilik, geri dönüşüm programındaki çözüm orta-
ğı Tüprag Madencilik’e, projelerine ve çevreye göstermiş oldu-
ğu duyarlılıktan dolayı teşekkür eder.



MADENCİLİĞİN
GELECEĞİNE

bİZİMLE!

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

Madenciliğin Geleceğine doğru:
Bizimle! - This Way! : sandvik.com/thisway
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Madencilik faaliyetleri için gerekli izinler hiç bir so-
run yaşanmadan, mevzuat gereği ilgili genel mü-
dürlükler (Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Orman 
Genel Müdürlüğü vb) tarafından verilmekteyken, 

16 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan Başbakanlık Genelgesin-
den sonra, izinlerin Başbakanlık Makamının onayına sunulmaya 
başlanması ile birlikte sektörde aşağıdaki sorunlar yaşanmaya 
başlanmıştır.

1- Genelgeden sonra maden aramalarında zorunlu izinlerin alın-
masında yaşanan belirsizlik, madencilikte uzun yıllar sonra oluştu-
rulan güven ortamının ve istikrarın bozulmasına yol açmıştır. 

2- Türkiye’nin, madencilik yatırımlarında güvenirlilik sorunları ile 
karşı karşıya kalması ve madencilik faaliyetleri için gerekli izinlerin 
alınamaması, yeni maden arama faaliyetlerini neredeyse yapıla-
maz hale getirmiştir.

3- 16 Haziran 2012 tarihinden sonra yürürlükteki mevzuatın dı-
şında, öngörülemeyen süreçlerin ve bürokratik engellerin ortaya 
çıkmış olması, yatırım yapılabilirliğin en önemli şartlarından biri 
olan “Öngörülebilirlik, Güven ve İstikrar” kriterlerini olumsuz 
şekilde etkilemiştir.

Bu durum dünyadaki ülkelerin yatırım yapılabilirlik koşullarının 
her yıl rapor edildiği Fraser Institute Raporu gibi listelerde önceki 
yıllarda Türkiye’nin orta sıralarda olan “Yatırım Yapılabilir Ülke” 
konumunun muhtemelen hızla en alt sıralara düşmesine neden 
olacaktır.

4- Toplumdaki yanlış algılamanın aksine, herhangi bir yerde ma-
den arama ruhsatı almış olmak, orada bir maden olduğu anlamı-
na gelmemektedir. Örneğin son 21 yılda Türkiye’de elde edilen 
verilere göre ülkemizde 350 maden arama ruhsatından sadece 1 
tanesi ekonomik olarak işletilebilecek bir altın madenine dönüş-
müştür. Bu nedenle sadece bir kaç adet yerli yatırımcımızın uzun 
vadeli (10 - 15 yıl) maden arama planları ve bütçeleri bulunmak-
tadır.

5- Madencilikte en zayıf noktamız, uzun vadeli maden arama 
faaliyetlerine yeterli risk sermayesinin bulunamayışıdır. O kadar 
ki Türkiye’nin 75 yılda gerçekleştirdiği maden arama sondajını 

Kanada 1 yılda, Avustralya 3 yılda gerçekleştirmektedir. Maden 
arama faaliyetlerinin teşvik edilmesini, güven arttırıcı yeni uygu-
lamaları beklerken tam tersine yeni maden arama ruhsatlarını ve 
bunlarla ilgili gereken izinleri alamaz duruma gelmemizin yarattı-
ğı sıkıntılar, madencilik yatırımlarındaki sürdürülebilirliği tehlike-
ye sokmaya başlamıştır. 

6- Metal fiyatlarında ciddi düşüşlerin yaşandığı, dünyada maden 
arama fonlarının yaklaşık % 45 azaldığı bir dönemde izinlerin 
alınmasında Türkiye’de böyle bir sürece girilmiş olması, Türkiye’de 
harcanması gereken ve zaten kısıtlı olan maden arama bütçeleri-
nin büyük ölçüde kısılmasına sebep olmuştur. 

7- İzinlerin zamanında alınamaması nedeniyle arama bütçeleri 
uygulanamaz hale geldiğinden, maden arama faaliyetlerinde ça-
lışan firmalar, sondaj, jeofizik, fizibilite, maden makinaları, maden 
analiz firmaları işlerini büyütme projelerini gerçekleştirememek-
tedirler. Bazıları ise işlerini tasfiyeye yönelmektedirler. 

8- İzinlerin alınmasında yaşanan belirsizliğin bir seneyi aşmasına 
rağmen halen devam ediyor olması, düşen ruhsatların tekrar iha-
leye açılmaması, mevzuatta çok sık değişikliklere gidilmesi, her de-
ğişiklikte yeni koşulların ve yaptırımların getirilmesi, ruhsat güven-
cesinin azaltılması, yürürlükteki mevzuatın uygulanamaz hale ge-
tirilmesi, madencilikteki yatırım ortamına olan güveni sarsmıştır.

9- Gelinen noktada, bu ülkenin yasalarına ve yönetmeliklerine 
güvenerek madencilik sektörüne yatırım yapmış yatırımcılar bü-
yük sıkıntılar yaşamaya başlamışlardır. 

10- Madencilik faaliyetleri için alınması zorunlu izinlerin Genelge 
kapsamına alınması nedeniyle, maden arama faaliyetleri nere-
deyse yapılamaz hale gelmiştir. Bu durum ülkemize ve sektörü-
müze zarar vermektedir. Madencilik faaliyetleri için alınması ge-
reken izinlerin Genelge kapsamından çıkarılması için bir senedir 
çalışılmaktadır.

Sorunumuzun büyüklüğünü Sayın Başbakan’a anlatmaktan 
başka çaremiz kalmadı. Ümit ediyoruz ki Sayın Başbakanımız 
meseleyi, ilgili bakanlıkların ve bizlerin bulunduğu bir ortamda, 
ülkemizin ve sanayimizin lehine çözüme ulaştırmak için bir imkan 
hazırlar. 

Dr. Muhterem Köse
Maden Mühendisi
kosemuhterem@gmail.com 

Madencileri Ancak 
Başbakan Kurtarabilir

“16 Haziran 2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi; 
Kamu kurum ve kuruluşları (Belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu ku-

rum ve kuruluşlarına ait şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; 
kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, 

takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemleri için Başbakanlıktan izin alınacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.”
Recep Tayyip Erdoğan - Başbakan

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com
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Geçtiğimiz yıl gerçekleşen madenci-
lik birleşmeleri ve yavaşlayan alımla-
ra rağmen Çin, bu yıl madencilik ko-
nusunda deniz aşırı alımlarını geniş-
letebilmek için hala büyük fırsatları 
elinde bulunduruyor. Yer Kaynakları 
Bakanlığı, Tianjin Belediye İdari Teş-

kilatı ve Çin Madencilik Derneği tarafından organize edilen 15. 
CHINA MINING Konferansı ve Sergisi’nde, Çinli yatırımcılarla de-
niz aşırı junior madencilik ve arama projelerini buluşturabilmek 
için Junior Madencilik ve Arama Yatırımları Forum’u düzenleni-
yor.
Junior maden arama şirketlerinin mevcut uluslararası pazarda, 
özellikle riskli sermaye piyasalarında prospeksiyon ve finans-
man kapasitelerindeki yüksek esneklikleri ve hızla uygulamaya 
koyma becerileri, arama aşamasında önemli bir rol oynamakta-
dır. Son yıllarda, önemli keşiflerin % 80’i junior maden arama şir-
ketleri tarafından yapılmıştır. Maden aramaları büyük sermaye 
yatırımı gerektirmesine rağmen, buna ters olarak sermaye piya-
salarında bu arama şirketleri genellikle sabit faaliyet sonuçlarına 
ve düzenli nakit akışına sahip olamazlar. Hatta bazen ellerindeki 
ana proje, onların arama izninin bulunduğu tek bir saha da ola-
bilir. Junior arama firmalarının uluslararası madencilik piyasala-
rında yaşadığı en büyük zorluk, bu finansman problemleridir.
Arama yatırımının finansmanı, alışılagelmiş yatırım metodları ile 
kendi kendini finanse edemez. Yatırımın yüksek riskleri nedeniy-
le, deniz aşırı arama aktivitelerinde ticari yatırımlar yapılması her 
zaman güç olmuştur. Ekonominin düşüş içine girdiği güncel du-
rumda, yatırım kurumları yüksek kalitedeki aktif varlıkları elde 
etmek isterler. Bu yüzden firmanın projesi yeterince rekabetçi 
değilse, finansmanını sağlamakta büyük zorluklar yaşanır. Gü-
nümüzde küresel madencilik sermaye piyasalarında, maden-
cilik firmalarının finanse edilmesinde zorlanılan Avustralya’da, 
Kanada’da ve Güney Afrika’da ciddi kayıplar yaşanmıştır. Çin 
Madencilik Derneği Başkan Yardımcısı Wang Jiahua’nın “Nati-
onal Prospecting” etkinliğinde yaptığı açıklamaya göre, deniz 
aşırı arama yapan madencilik firmalarının piyasa değeri ciddi 
oranda düştü. Bu düşüş bazı firmalarda % 70’leri bulurken, bazı 
firmalarda % 90’lara ulaştı.
Bununla birlikte, Çinli yatırımcılar deniz aşırı madencilik yatı-
rımlarına büyük ilgi gösterdiler. Günümüzde, uluslararası metal 
fiyatları düşük seyretmektedir ve son yıllarda junior arama fir-
maları tarafından yeni sahalar bulunmuştur. Aramanın sonraki 
aşamalarında yatırım ihtiyacı, doğal olarak çok önemli bir hale 
ulaşmıştır. Bu dönemde küresel arama yatırımları rekor seviye-
lerde yükselmiştir. Dolayısıyla yeni bulunan maden sayısında 
artış yaşanacak ve yatırım ihtiyacı daha da ciddi boyutlara ulaşa-
caktır. Çin’in “going out” stratejisinin uygulanmaya başlamasının 
üzerinden on yıl geçmiştir. Bu süre zarfında Çin deniz aşırı ma-
dencilik yatırımlarında ciddi deneyim kazanmıştır ancak şimdi 
“going out”  strajesinin modası geçmiştir.

CHINA MINING, deniz aşırı projeler hakkında yeni bilgiler sağla-
mak için dünyanın en büyük madencilik sermayesi ve projeleri 
eşleştirme platformunu oluşturacak.
CHINA MINING bu yıl kendini, deniz aşırı junior maden 
arama şirketlerine yeni özel alanlar açmaya adamıştır. 
Forum boyunca değişik türdeki yatırım kurumları yeni yatırım 
fırsatları hakkında bilgiler verecek, küresel ekonominin ve sermaye 
piyasalarının düşüş içinde olması, Çinli şirketlerin deniz aşırı 
yatırımlarına yeni olanaklar sağlayacaktır. Uluslararası sermaye 
piyasalarındaki ulusal yatırımlarda yaşanan sıkışıklık ve yatırım 
endekslerinin düşüşü nedeniyle, her ülke yeni yatırımlar aramaktadır.
Değişik ülkelerin madencilik sektörlerinin kurumlarıyla sermaye 
piyasaları ve yatırım - finans kuruluşlarından, ünlü uluslararası 
madencilik uzmanları, uluslararası ve yerli madencilik firmalarının 
politikaları anlamaları yanı sıra projeleri eşleştirme ve madenci-
likteki rekabetle boy ölçüşebilmesine yardım etmek amacıyla 
“Uluslararası Junior Madencilik & Arama ve Sermaye”, “Küçük ve 
Orta Ölçekli Madencilik Firmaları Yatırımları” konularını tartışacak. 
Buna ek olarak bu toplantılar, değişik junior arama firmaları ile 
yatırım sermayeleri firmalarının arasında etkili bir yapının oluş-
masını sağlamaya çalışacak. Forumda katılımcılar, rakiplerinin 
yetkilileri ve diğer proje sahipleri ile yüz yüze ve bire bir görüşme 
şansları yakalarken katılımcılar da yatırım odaklı servislere ve po-
litik desteğe ulaşma imkanına sahip olmuş olacaklar.
Yatırımcılara ve uluslararası junior arama şirketlerine ticari ortaklık 
şansı sunan bu platformdaki forumun yatırım imkanları, junior fir-
malara ve yatırımcılara karşılıklı yarar sağlayacaktır. Şu anki küre-
sel ekonomik ve madencilik geliştirme eğilimlerinde, potansiyel 
yerli ve yabancı madencilik firmalarının büyük ölçekli madencili-
ğe girmeleri, Çin Uluslararası Madencilik Konferansı’nda mümkün 
olacaktır. Küresel ekonominin düşüşe geçmiş olmasına ve ma-
dencilik sektöründeki M&A pazarının da yavaşlamasına rağmen, 
bu durum tam bir düşüş olarak değerlendirilmemelidir. Çin ser-
mayesi ve M&A pazarı, bu desteğin belkemiğini oluşturacaktır.  

Çin Madencilik Firmaları İçin Deniz Aşırı 
Madencilik ve Arama Yatırım Fırsatları

CHINA MINING Hakkında
Yer Kaynakları Bakanlığı, Tianjin Belediye İdari Teşkilatı ve Çin Ma-
dencilik Derneği tarafından düzenlenen 15. CHINA MINING Kon-
feransı ve Sergisi 2013, 2 - 5 Kasım 2013 tarihlerinde Tianjin Me-
ijiang Convention Center’da gerçekleştirilecektir. Dünyanın en 
büyük madencilik yatırımları, işbirliği ve ticaret platformlarından 
biri olan CHINA MINING Konferansı ve Sergisi, jeolojik araştırma, 
maden aramaları, maden hakları, hammadde ticareti, madencilik 
yatırım & finansmanı, eritme & işletme, teknik ekipman, maden-
cilik hizmetleri gibi değer zincirlerinin tümünü kapsamaktadır.
CHINA MINING yerli ve yabancı endüstriyel gruplar için daha faz-
la iletişim ve işbirliği imkanı sağlamak konusunda kilit bir göreve 
sahiptir. 2012’de 6000’den fazla delege, 57 ülkeden 420 sergi ka-
tılımcısı, 22 yabancı madencilik bakanı ve yardımcıları etkinliğe 
katılmışlardır.                                                www.china-mining.org/en
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Altın
Altın fiyatlarının rekor kırdığı 2011 yılında (onsu 1.921,15 dolar ile 
tarihin en yüksek fiyatı), altın fiyatlarının bu seviyelerde kalmaya-
cağı ve düşüşler yaşayacağı konunun uzmanları tarafından dile 
getiriliyordu. Ancak gelinen noktada altın fiyatlarının bugünkü 
rakamları göreceği (1.240 ons dolar seviyeleri) pek de tahmin edil-
miyordu. Son günlerde onsunun 1.000 dolar seviyelerine hatta, 
bu seviyenin de altına düşeceği hakkında yayınlanan yazılarda, 
altının geleceği hakkında birçok farklı yoruma rastlamak müm-
kün. Son günlerde özellikle düşük altın fiyatlarının, altın madeni 
üreticileri ve aramacıları üzerinde ne gibi etkilere yol açtığı merak 
edilen bir mesele olarak göze çarpmakta.

2013’ün Şubat ayında dünyaca ünlü yatırımcı George Soros’un dü-
şüş fitilini ateşlediği altın fiyatları, o günden bu yana güvenli liman 
olmaktan çıkmış durumda. 2013 Nisan ayı başında ABD’li yatırım 
bankası Goldman Sachs, yaşanan fiyat düşüşleriyle birlikte ilerleyen 
dönemde altın fiyatlarındaki düşüşün devam edeceğini belirterek, 
ellerinde altın bulunduranların altınlarını satması önerisi, günümüz 
açısından bakılınca Goldman Sachs’ın tezini doğrular nitelikte. 

Altın fiyatlarının hızla düşmeye başladığı 2013 Şubat ayından Ni-
san ayına kadar olan zaman dilimi düşüşün şoku ile geçirilirken, 
piyasalardan daha net haberleri Nisan ayında almaya başladık. Bu 
dönemde altın piyasaları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario 
Draghi’nin, Güney Kıbrıs’taki altın satışı haberlerine ilişkin açık-
lamalarının ardından altın yatırımlarını azaltarak hisse senedi ve 
diğer yatırım enstrümanlarına yöneldiğini belirtmesiyle yeni bir 
açılım kazandı. Sorunlu ülke ekonomilerinin düzelme işaretiyle 
birlikte kaos ortamı da ortadan kalktıkça, kriz döneminin güvenli 
limanı altın, hızlı bir şekilde kan kaybetmeye başladı.

Özellikle 2013 Nisan ayında inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyat-
larının değişkenliğini kesin olarak bir yargıya vardırmak güç. Özel-
likle o dönemde altın fiyatları üzerinde etkisi olduğu söylenen 
olaylar: ABD ekonomik verilerinin belirsizliği, Kuzey Kore’nin ya

rattığı savaş gerginliği, Japonya’nın uyguladığı genişlemeci para-
sal program, dünya borsalarının bu sene yapması gereken prime 
ulaştığı düşüncesi, Çin’in büyümesinin beklentiyi karşılamaması 
ve düşecek talep beklentisi, ABD ekonomisinin büyüme kaygıları, 
bu dönemde sıklıkla gündeme getirildi. 

Nisan ayı ortalarında altın fiyatları ile ilgili bir önemli veri de 
Hindistan’dan geldi. Dünyanın bir numaralı altın ithalatçısı konu-
mundaki Hindistan’ın, 2013 Ocak - Mart ayındaki altın ithalatı bir 
önceki yıla göre % 24 gerileyerek 200 ton olurken, 2013 Nisan 
ayındaki ithalatı da bir önceki yıla göre % 25 azalarak yaklaşık 70 
ton olarak gerçekleşti. Bu durum altına olan talepte önemli bir 
azalmanın var olduğunu gösterdi. 

Mayıs ayı ile birlikte Amerikan ekonomisinden gelen ufak da olsa 
olumlu sinyaller, Çin’den gelen büyümede yaşanan yavaşlamalara 
karşı alınacak önlemler, Japonya’nın artan faizlerle başa çıkabilece-
ğinin belirtilmesiyle, ekonomideki anlık değişkenlerle birlikte altın 
fiyatları inişli çıkışlı bir seyir izledi. Bu yaşanan gelişmelerin etkisiyle 
Mayıs ayı sonunda altının onsu 1.380 - 1.390 doları buldu.

Altın için Nisan ayından sonraki en kritik dönem Haziran ayıydı. 
Fed üyelerinin bu dönemde piyasaları sakinleştirmek adına yap-
tığı açıklamalar, altın için pek de işe yaramış gibi gözükmedi. ABD 
birinci çeyrek büyüme hızının beklentilerin altında kalması da, al-
tındaki düşüşün önünü kesemedi. Haziran ayının ikinci haftasına 
onsu 1.300 dolar seviyesinden başlayan altın, 1.180 dolar seviye-
sini test ederek 19 Haziran akşamından başlayan satışlarla birlikte 
toplam 200 dolar birden düştü. Bu düşüşün ardından yılbaşından 
beri oluşan kayıp % 27’ye ulaşırken, tarihi dipler / destekler altın-
daki çöküşün önüne geçemedi. Bu düşüşte, Nisan ayındaki dü-
şüşte alışıla gelen fiziksel alıcılar yani Merkez Bankaları (Hindistan, 
Çin, Rusya vb.) da devreye girmedi. Altında henüz sağlam bir dip 
/ destek bulunamamasının en önemli nedenlerinden biri merkez 
bankaları olarak gözüküyor. 

Altın ve Gümüş Piyasalarında 

Son Durum 
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Bu noktada karşımıza şu soru çıkıyor: “Altın nereye kadar düşer?”. 
Bu konuda ilk olarak altının onsunun maliyetinden bahsetmek 
gerekir. Dünyanın en büyük 10 altın üreticisinin 2012 yılındaki 
ons başına üretim maliyetleri ortalama 700 dolar seviyesinde ve 
dünyadaki toplam altın üretiminin % 30’unu bu 10 şirket sağlıyor. 
Rakamlar göz önüne alındığında altın fiyatlarının kısmen de olsa 
halen üretim için riskli değerlere girmediğini, üretilen 1 ons altın 
için neredeyse ortalama % 60 - 70’lik (1 ons altın için satış fiyatı-
nı 1.200 dolar alırsak) kar oranın devam ettiğini görüyoruz. Bu da 
aslında altın fiyatlarının daha da düşmesine henüz bir engel olma-
dığını gösteriyor. 

Bununla birlikte altın fiyatlarının şimdiki seviyelerinin, büyük altın 
üreticilerinin faaliyetlerini henüz etkilemeyeceği de söylenebilir. 
Ancak bazı altın madenlerinde ons başına üretim maliyetinin 1000 
dolar seviyesinde olduğu biliniyor. Bu madenlerde mevcut fiyatla-
rın risk oluşturduğunu söyleyebiliriz. 

Ülkemizde altın üretimi gerçekleştiren şirketlerin risk durumunu 
incelediğimizde ise durumun çok daha iyi olduğu söylenebilir. 
Türkiye’de altın üretimi yapan şirketlerin, ons başına ortalama altın 
üretim maliyetlerinin 450 dolar seviyelerinde (2012 yılı için: Alacer 
Çöpler Altın Madeni - 375 dolar/ons, Tüprag Kışladağ Altın Madeni 
- 333 dolar/ons, Tüprag Efemçukuru Altın Madeni - 697 dolar/ons, 
Koza Altın İşletmeleri Ortalama - 376 dolar/ons) olduğunu görüyo-
ruz. Buradan ülkemizde, dünya maliyetlerinin altında seviyelerde 
üretim gerçekleştirildiği ortaya çıkıyor. Düşük üretim maliyetleri 
nedeniyle, ülkemizde devam eden madencilik operasyonlarının 
(arama - geliştirme ve üretim), düşük seyreden altın fiyatlarından 
şimdilik etkilenmeyeceğini söylemek yanlış olmaz.

Bir diğer önemli soru ise altın üreticilerinin, üretim hacimlerini dü-
şürmesi altına ne kadar yansır sorusu? Azalan arz, altın fiyatlarında 
yukarı bir tepki yaratabilir ancak geçmişteki arz yönlü şoklara bak-
tığımızda altının aşırı tepki vermediğini görüyoruz. Dolayısıyla al-
tında yaşanacak arz yönlü şokların, büyük bir etki yaratmak yerine 
daha çok yukarı yönlü refleks olarak gerçekleşeceği düşünülebilir.

Önümüzdeki dönemde Çin ve Hindistan Merkez Bankaları’nın 
altın satın alacaklarını belirtmeleri, altın fiyatlarında yukarı yönlü 
hareketlenmeler sağlayabilir. Kısa vadede altın fiyatlarında önemli 
artışlar beklenmiyor gibi gözükse de, uzun vadede altın fiyatların-
da yükselmeler beklenebilir. 

Gümüş
Gümüş fiyatları 2012 yılının Eylül ayında ons başına 35 doların üs-
tüne çıkarak önemli bir çıkış yakalamıştı. 2013 yılına onsu 30 do-
lar seviyelerinde başlayan gümüş fiyatları, içinde bulunduğumuz 
Temmuz ayına kadar altın fiyatlarıyla paralel hareket ederek seri 
düşüşler gerçekleştirdi. Ocak - Temmuz aralığında sürekli düşüş 
yaşayan gümüş fiyatları 4 Temmuz 2013 tarihi itibariyle, onsu 20 
dolar seviyesinin de altında, 19,82 dolardan alıcı bulmaya başladı.

Altında olduğu gibi gümüş fiyatlarındaki düşüşle ilgili birçok yo-
rum yapılıp, makaleler yazılmasına rağmen en dikkat çeken maka-
lelerden biri; Avustralya merkezli finans gazetesi Daily Reckoning 
yazarlarından Byron King’in Şubat 2013’de kaleme aldığı yazıydı: 
‘’2013 yılı, gümüş darboğazının yaşandığı yıl olarak anılabilir’’ söz-
leriyle makalesine giriş yapan King, bu tezini şu örneklerle savunu-

yor: ‘’ABD’de, her yıl başında üretilen gümüş ‘’Eagle’’ paraları, 2013 
Ocak ayının ortasında olunmasına rağmen tükendi ve gümüş var-
lığı sıkıntısından dolayı ABD Darphanesi piyasaya bir süre gümüş 
para arz edemedi. Ayrıca İsviçre’nin Zürih şehri yakınlarında bulu-
nan bir yer altı kıymetli metal depolama tesisinde, ünlü bir Alman 
otomobil üreticisine ait oldukça yüksek miktarda gümüş bulun-
makta. Söz konusu gümüş, yatırım amacıyla alınmamış. Otomobil 
üreticisi bunu otomobillerinin bazı aksamında kullanıyor. Peki ama 
neden gümüşü stoklama gereği duyuyor? Beyaz metalden daha 
az miktarlarda alıp doğrudan fabrikasına teslim ettirse, ekonomik 
açıdan daha mantıklı olmaz mı? Olur tabii, ama bu belli dönem-
lerde üretimin aksamasına yol açar. Çünkü, söz konusu fabrikanın 
satın alma müdürünün açıkladığı gibi, bazı dönemlerde fiziksel gü-
müş temin etmek mümkün olmuyor. Bu nedenle, şirket piyasada 
gümüş bulduğu zaman hemen alıyor. Sonra da Zürih’teki depola-
ma tesisinde saklıyor.’’ 

Bu yorumların üzerine insanın aklına şu soru geliyor: Bu kadar ta-
lep gören bir ürün neden değer kazanmak yerine değer kaybedi-
yor? King bunun içinde şu cevabı veriyor: ‘’Pek çok emtia piyasa-
sında olduğu gibi gümüş piyasasında da fiziksel metal piyasasıyla 
paralel hareket eden bir de “kağıt” gümüş piyasası var. Bu piyasada, 
değerini gümüşten alan bir dizi kağıt varlık el değiştiriyor. Vadeli 
gümüş sözleşmeleri, gümüş opsiyonları vs. finansal medyayı yön-
lendiren büyük finans kurumları, yatırımcıların bu kağıt yatırım 
araçlarına yönelmelerini tercih ediyor. Böylece hem fiziksel gümüş 
darboğazının üstü daha kolay örtülebiliyor, hem de gümüş fiyatını 
manipüle etmek kolaylaşıyor.’’ Bu yorumun üstüne altın ve gümüş 
fiyatlarının neden bu kadar kararsız ve belirsiz şekilde seyrettiğini 
daha iyi anlayabilmekteyiz.

Gümüş fiyatlarının geleceği ile ilgili olarak en dikkat çeken açıkla-
mayı ise ABD Chicago’da faaliyet gösteren Steel Vine Investments 
LLC’nin şef yatırım yetkilisi Spencer Patton yaptı. Patton, 4 aydır üst 
üste düşen gümüş fiyatlarının ‘’çift taban’’ formasyonuna değdik-
ten sonra % 25 sıçrama yapabileceğini belirtti. 

Patton, ‘’çift taban” formasyonu ise şu sözlerle açıkladı:  ‘’Teknik 
olarak, fiyatların düşmesi, ardından bir sıçrama yapması ve daha 
sonra önceki düşüşteki seviyesi yakınlarına tekrar düşmesinden 
oluşuyor. Bu iki taban seviyesi, teknik analistlerce destek seviyesi 
olarak değerlendiriliyor.’’

Görüldüğü üzere altında yaşanan sıkıntıların aynısı gümüşte de 
yaşanmaya devam etmektedir. Dünya ekonomisindeki belirsizlik 
ve Amerikan ekonomisinde görülen iyileşmeler altın ve gümüş 
fiyatlarını etkilemeye, dolar değer kazandıkça da bir süre daha al-
tın, gümüş ve diğer emtia fiyatları yerinde saymaya hatta düşmeye 
devam edecek gibi görünüyor. 
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Madencilik ve Tarım Bir Arada: 
Efemçukuru Altın Madeni

Ülkemizde 1970’lerde bir altın madeninin kurulması 
imkansız gibi gözükürken, o günlerden bu yana çok 
ciddi şekilde artan altın fiyatları ve gelişen teknoloji 
ile yeni üretim tekniklerinin daha ucuz maliyetlerle 

uygulanabilmesi sayesinde, ülkemizde bir “Altına Hücum” döne-
mi yaşanmış, yerli / yabancı pek çok firma ülkemizde arama çalış-
malarına başlamıştır. Ovacık Altın Madeni ile ülkemizde başlayan 
altın madenciliği faaliyetlerinde en önemli kilometre taşlarından 
biri de şüphesiz, Kanada merkezli Eldorado Gold şirketinin Türki-
ye’deki iştiraki Tüprag Metal Madencilik tarafından üretime geçi-
rilen Kışladağ Altın Madeni’dir. Yıllık üretim olarak Avrupa’nın en 
büyüğü konumundaki, dünyadaki en düşük üretim maliyetlerine 
yakın bir maliyetle en ileri iş güvenliği kurallarının uygulandığı ve 
son teknolojilerin kullanıldığı bu altın madeni, ülkemizde de en 

modern şartlarda altın üretimi 
yapılabileceğini kanıtlamıştır.

Tüprag, Uşak ilinde yer alan 
Kışladağ Altın Madeni’nde 
2006 yılından beri üretimine 
devam etmektedir. Tesiste 
şu ana kadar yaklaşık 50 ton 
altın üretilmesinin yanı sıra, 
bölgesel ve ulusal anlamda 
büyük ekonomik katkılar da 
ortaya koyulmuştur. Şirketin 

bir diğer tesisi ise İzmir ili Menderes ilçesi Kokarpınar mevkiinde 
yer alan Efemçukuru Altın Madeni’dir. Kışladağ açık işletmesinin 
tersine Efemçukuru Madeni’nde yer altı üretimi yapılmaktadır. 
Butik bir işletme olarak değerlendirilebilecek tesiste, yer altın-
dan gelen konveyör bantlarla taşınan kırılmış malzemeler, zen-
ginleştirme işlemlerinden geçerek konsantre hale getiriliyor. 

Efemçukuru Altın Madeni’nin en önemli özelliği de, yer altına 
inen bir galeri girişinden yaklaşık 50 metre ileride, yine Tüprag 

Metal Madencilik çalışanları tarafından yetiştirilen 650 dönüm-
lük alana kurulu bir üzüm bağının yer alıyor olması. Modern bağ-
cılık tekniklerinin uygulandığı bağlar, konusunda uzman kişilerin  
gözetimindedir. Bu anlamda, yürütülen bağcılık faaliyetleri, ma-
dencilik ve tarımın bir arada sürdürülebileceği konusunda çok 
önemli mesajlar vermektedir.

Tesis genelindeki düzen ve iş güvenliği ise en üst düzeydedir. 
Tesise girerken yapılan kontroller, içeri girer girmez hazırlanan 
güvenlik ekipmanları, maden tesisindeki istisnasız herkesin uy-
duğu kurallar gerçekten bir örnek niteliğinde. Tesisin Halkla İliş-
kiler Müdürü Onur Demir, tesisi gezdirirken içtenlikle soruyor: 
“Tesiste gözüne çarpan bir eksiklik, bozukluk veya herhangi bir 
yanlışlık gördün mü?”. Bir sıkıntı görmediğimi ve çok düzenli bir 
tesis oluşturulduğunu söylüyorum. Demir’in bana verdiği cevap 
ise tüm madendeki bu ince ince kurulmuş düzenin nedenini gös-
terir şekilde oluyor: “Benim gözüme ise hala eksikler gözüküyor. 
En mükemmeli yakalamak zorundayız!”.

     Efemçukuru 
Madeni, 
ülkemizde tarım 
ve madenciliğin 
bir arada 
yapıldığı en güzel 
örneklerden biri

O. Çağım Tuğ
Jeoloji Mühendisi
Madencilik Türkiye Dergisi
cagim@madencilik-turkiye.com 
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Efemçukuru’nun Bulunuşu ve Jeolojik Özellikleri
Efemçukuru cevherleşmesi 1992 yılında Tüprag jeologları tara-
fından yapılan arama programı sırasında bulunmuş ve çalışmalar 
1997 yılına kadar devam etmiştir. Şirketin çalışmalar öncesinde 
yaptığı literatür araştırmasında, Efemçukuru civarında kurşun, 
çinko ve manganez cevherleşmeleri olduğu görülmüş ve bu 
bölgeye önem verilmiştir. Bölgedeki altın varlığı da daha ilk saha 
gezisinde kendini göstermiş, Kokarpınar Deresi’ni takip eden 
orman yolunda yüzeylenmiş olan skarn tipi kayaçlardan alınan 
numunelerden birkaçında 1 - 10 g/t aralığında altın varlığı tes-
pit edilmiştir. Devam eden çalışmalarda güncel rezervi oluşturan 
Kestanebeleni Tepesi’nin doğu yamacındaki cevher zonu tespit 
edilmiş ve bu zona Kestanebeleni Zonu denmiştir. Kokarpınar 
Deresi’ndeki damarda da 2,5 km’yi bulan bir cevherleşme belir-
lenmiş ve Kokarpınar Damarı’ndaki çalışmalar devam etmiştir. Bu 
dönemde bölgede sürekli olarak çevresel veriler de toplanmıştır.
Efemçukuru’ndaki cevher, düşük sülfitli epitermal damar siste-
mine bağlı olarak gelişmiştir. Altın cevherleşmesi, alterasyona 
uğramış hornfelsler ve fillitler içinde dik şekilde dalan kuvars ve 
kuvarslı rodenit damarları içerisinde yer almaktadır. Altın; kuvars 
ve rodonit ganglar içinde, ince ve serbest taneler halinde göz-
lenmekte, pirit, kalkopirit ve sfaleritler içinde ise kapalı taneler 
halinde bulunmaktadır. 

Yapılan jeolojik çalışmaların ardından hazırlanan jeolojik harita-
lara göre Kestanebeleni isimli ana damar sistemi kuzey - batı 
yönünde yaklaşık 1,9 km ilerlemekte, doğuya doğru 45 - 65 

derecelik bir dalım göstermektedir. Rezerv ve kaynaklar Kes-
tanebeleni Cevher Zonu’nun üçte ikilik kısmını içermektedir. 
Cevherleşmiş zon üç ayrı damar meydana getirmiştir. Cevherli 
zonun genişliği büyük değişiklikler göstermekte, bazı kesimler-
de bir metreden daha dar iken özellikle ağ yapılı (stockwork) 
zonlarda 27 metreye kadar kalınlaşabilmektedir. Aramalar her 
iki damar sisteminde de devam etmektedir.

Projede 1997 - 2005 yılları arasında çevresel verilerin toplanma-
sına devam edilmiş ve ÇED sürecine girilmiştir. 2005 yılının Eylül 
ayında da ÇED olumlu belgesi alınmıştır. 2006 - 2007 yıllarında 
fizibilite aşamasına geçilmiş, temel mühendislik ve sondaj 
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çalışmaları yürütülmüştür. Aldığım bilgilere göre projede bu-
güne kadar, büyük çoğunluğu karotlu ve az bir kısmı ters dola-
şımlı olmak üzere 97.000 metre sondaj yapılmıştır. 2008 yılında 
tüm izinlerin alınması ve detaylı mühendislik çalışmalarının da 
tamamlanması sonrası 2009 yılında madenin inşaat faaliyetleri-
ne geçilmiştir. 2011 yılının Haziran ayında inşaat tamamlanarak 
maden resmi olarak açılmış ve altın üretimine geçilmiştir.

Efemçukuru’nun Rezervi ve Maden Üretimi
2012 yılında kapasite artışının gerçekleştirildiği proje kapsa-
mında, 15 yıllık işletme dönemi sonunda yaklaşık 8,5 milyon 
ton cevher çıkartılmış olacaktır. Efemçukuru Altın Madeni re-
zervine ait cevherin ortalama tenörü, bugüne kadar gerçek-
leştirilen sondaj çalışmalarına göre altın (Au) için 7,31 gr/ton 
olarak belirlenmiştir.

Maden yer altı işletmesi olarak tasarlanmıştır. Bu tasarım sü-
recinde, cevher zonuna ulaşabilmek için planlanan yer altı tü-
nellerinde, önceki sondajlardan elde edilmiş jeoteknik bilgiler 
kullanılmış, uygun tahkimat çeşitleri ve kalıpları seçilmiştir. 
Madenin gerekli görülen bazı bölgelerinde, “sıfır risk, sıfır iş ka-
zası” prensibi de dikkate alınarak, ilk bakışta gereğinden fazla 
olduğu söylenebilecek şekilde tahkimatlar kullanılmıştır. Ancak 
bu şekilde hareket eden şirket, çalışmalarını oldukça sağlıklı bir 
şekilde yürütmeyi sağlamaktadır. 

Efemçukuru Madeni’nin rezerv hesapları, önceki araştırma son-
dajlarında 30 m x 30 m’lik karelajda yapılmıştır. Fakat üretimi 
daha sağlıklı bir şekilde yürütmek adına sondajların karelajları-
nın 10 m x 10 m’ye düşürülmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Böy-
lece cevher kontakları ve cevherin tenörü çok daha iyi tanımlan-
maya başlanmıştır. Bu değişim, jeolojik katı modellerin yorumla-
nıp, maden planına dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Yer 
altındaki sondaj çalışmaları ise sürmektedir.

Efemçukuru’nda birincil kırıcı yer altında yer almaktadır. Güney, 
orta ve kuzey sektörlerinden gelen bütün cevherler yer altında-
ki primer kırıcıyla beslenmektedir. Kırılan malzeme bir konveyör 
bant eşliğinde yeryüzüne çıkarılmaktadır. Yeryüzüne çıkarılan 
malzeme iki adet SAG/bilyalı öğütücüye beslenir. Beslenen mal-
zeme eleklerden geçirilerek, tane boyu yeterince küçülmemiş 

olan malzemeler tekrar öğütücü içine 
alınır. İstenilen tane boyuna ulaşmış cev-
herden, flotasyon yöntemi ile konsantre 
üretimi yapılmaktadır. Tesisteki tüm iş-
lemler, kontrol odasından takip edilebil-
mektedir. 

Efemçukuru Madeni’nde yer üstünde 
bir tamirhane olmasına rağmen, hem 
zamandan tasarruf etmek hem de yer 
sıkışıklığını önlemek adına, jeolojik kay-
nak analizlerinin yapılmasının ardından, 
yer altında da bir tamirhane tesisi kurul-
muştur. 7 - 8 metre yüksekliğinde ve 6 
- 7 metre genişliğinde açılan galeriler en 
iyi şekilde tahkimatlandırılarak tam ola-

rak bir yer altı bakım tesisine dönüştürülmüştür. 

Tüprag’ın tüm tesislerinde olduğu gibi Efemçukuru’nda da iş 
güvenliğine son derece önem verilmektedir. Efemçukuru’nda 
yer altında iki adet sığınma istasyonu mevcuttur. Kuzey bölü-
me geçildiğinde üçüncü sığınma istasyonu da faal hale geçiri-
lecektir. Mevcut sığınma istasyonlarının elektriği, suyu, kliması, 
havalandırması düzenli olarak kontrol edilmekte ve tüm ba-
kımları yapılmaktadır.

Yer altından çıkan pasanın yarısı yine tesis içinde macun dolgu 
için kullanılmaktadır. Geriye kalan pasa ise yer yüzeyinde tama-
men tecrit edilmiş olarak tasarlanan atık sahasında depolan-
maktadır. Tüprag’ın Kışladağ Altın Madeni’nde olduğu gibi  bu  
tesiste de ‘sıfır deşarj’ prensibi ile çalışılmaktadır. Yer altından 
alınan su, arıtılarak tekrar sisteme dahil edilmektedir. 
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Tesis içinde, birinci sınıf kalite su üretebilecek şekilde tasarlan-
mış bir arıtma tesisi mevcuttur.

Madende üretim 3 vardiya halinde sürdürülmektedir. Her 
vardiyada bir maden jeoloğu, bir numuneci ve sondaj ekibi 
çalışmaktadır.

Madencilik ve Tarım İç İçe
Madenciliğin tarımsal faaliyetlerini olumsuz yönde etkilediği, ma-
dencilik ve tarımın birlikte yürütülemeyeceği fikri, eski dönemler-
deki sorumsuz madencilik çalışmalarının da etkisiyle ülkemizde 
yıllardır büyük bir yayılım alanı bulmuş ve ön yargıların oluşma-
sına sebep olmuştur. Oysaki, özellikle yer altı madencilik faaliyet-
lerinin yürütüldüğü alanların etrafında yer alan tarım alanları ve 
ormanlar, gerek toprağı ve tozu tutması, gerekse gürültü ve sesin 
yayılımını azaltması gibi birçok neden-
le büyük önem taşırlar. 

Efemçukuru Madeni, ülkemizde ta-
rım ve madenciliğin bir arada yapıl-
dığı en güzel örneklerden biridir. 650 
dönümlük tarım arazisi, madenin 
güney galeri girişinden yaklaşık 20 
metre ileride başlamaktadır. Bu pro-
jede 400 dönüm sofralık üzüm bağı, 
80 dönüm şaraplık üzüm bağı ve 170 
dönümlük zeytinlik ekimi yapılmış ve 
2011 yılında bağların ilk meyvelerini 
toplanmıştır. Artan verim ve kalite 
ile birlikte özellikle şaraplık bağlarda 
artışa gidilerek 50 dönümlük yeni 
bağın kurulması da gündemdedir. 
Ziraat mühendislerinin kontrolünde 
yapılan tarımcılık faaliyetleri için ise 
yaklaşık 20 kişilik bir istihdam söz ko-
nusudur.

Efemçukuru Madeni’nin böl-
ge ekonomisine çok büyük 
bir katkısı olduğu da bir ger-
çek. Ülkemizde, madencilik 
faatliyetlerinin yürütülmeye 
çalışıldığı hemen her bölgede 
olduğu gibi, Efemçukuru için 
de çevreye olumsuz etkilerde 
bulunacağı söylemleri ortaya 
atılmış durumda. Fakat tesisin 
çok yakınlarına gelene kadar, 
tesislerin bir kısmını bile gör-
meniz mümkün değil. İşletme 
bir vadinin içinde kalmakta ve 
etrafı tarlaların dışında, kesil-
mesi planlanmayan ağaçlar-
la kaplı. Tesisin yakınlarında 
Orman İşleri tarafından yapı-
lan orman seyrekleştirme ve 
gençleştirme çalışmaları bile, 
Efemçukuru’nda kontrolsüz 

bir biçimde ağaçlar kesildi şeklinde lanse edilmeye çalışılıyor. 

Tesise giden yola radarlar konulmuş ve tüm araçların hızları dü-
zenli olarak kontrol ediliyor. Yolların bakımları da düzenli olarak 
yapılıyor olacak ki, tesise inen yol son derece kaliteli. 

Çevresel ve sosyal anlamda alınan tedbirler ve uygulamaları 
gördükten sonra, böylesine örnek bir tesisin, çevreyi kirlettiği-
ne yönelik haber ve eylemlerin yapılmasına anlam vermek ger-
çekten mümkün değil. Ülkemizdeki tüm maden işletmelerinin 
çalışanlarının mutlaka görmesi gerektiği bu tesisten ayrılırken, 
ülkemizde de bu tür dünya standartlarında çalışan madenler 
olduğunu bilmenin verdiği memnuniyeti hissediyorum.  

Onur Demir, Çağım Tuğ ve Ozan Aykurt 
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ŞABAZİT, 
Doğadan Bir Zeolit

abazit, zeolit grubu mineraller içerisinde kalsiyum (Ca), 
sodyum (Na) ve potasyumun (K) egemen olduğu sulu 
bir alüminyum silikat [(Ca0.5,Na,K)4[Al4Si8O24] 12H2O] 
minerali olarak tanımlanabilir (Şekil 1). Bazen stronsi-
yum (Sr) ve magnezyumun (Mg) da katıldığı bileşimin-

de baryum (Ba) çok daha nadiren yer alır8.  

Orijinal adıyla “chabazite”, 
Türkçeleştirilmiş adıyla “şaba-
zit” olarak bilinen zeolit mine-
ralleri, doğal olarak oluşan ve 
zeolit grubu mineraller içeri-
sinde ekonomik olarak önem 
taşıyan hammadde kaynakla-
rındandır. 

“Chabazit” kelimesinin kay-
nağı araştırıldığında, ilk ola-
rak “chabazion” kelimesinden 
türetildiğine dair bilgilere 

rastlanılmaktadır. Eski Yunan mitolojisinde sözü edilen, efsane-
vi müzisyen ve şair Orpheus’un çaldığı müzikle canlı her şeyi, 
taşları ve kayaları bile büyülediğine inanılmaktadır. “Peri lithos” 
adlı şiirdeki yirmi taştan birinin adı olduğu ve “chabazion” ke-
limesinin bu taşı tanımlamak için kullanıldığı belirtilmekte, 
ancak hangi manaya geldiği bilinmemektedir. Chabasie, cha-
bazios ve chabasit kelimeleri günümüzdeki kullanımıyla yerini 
“chabazite” kelimesine bırakmıştır4,14,5,9,8,39. 

Şabazitin mineral olarak ilk kez Born (1772) tarafından tanım-
landığı ve “zeolithus crystallisatus cubicus Islandiae” yani Türk-
çe karşılığıyla “küp kristalli İzlanda zeoliti” olarak adlandırıldığı 
ifade edilmektedir9.

Şabazit Serisi, Kimyasal Bileşimi
Zeolit grubunda bir seri oluşturan şabazitin başlıca türleri Ca-
şabazit, Na-şabazit ve K-şabazittir8. Sr-şabazit ve Mg-şabazit 
olarak tanımlanan şabazit minerallerinin varlığı da ortaya ko-
nulmuştur26,18,40.

Ca-şabazit, ek kafes yapısında (extra framework) kalsiyumun 
(Ca) en bol bulunan tekil katyon olarak yer aldığı şabazit türü-
dür. Diğer katyonlar geniş ölçüde değişiklik gösterebilmektedir. 
Passaglia (1970) tarafından İtalya’da (Col de Lares, Val di Fassa) 
tanımlanan, psödohegzagonal hücreye sahip Ca-şabazit mine-
ralinin bileşimi “(Ca1.86Na0.03K0.20Mg0.02Sr0.03)-[Al3.94Fe0.01Si8.03O24] 
13.16H2O” olarak belirlenmiştir8. Willhendersonite {Ca2(Ca0.5,K)2[A
l6Si6O24].10H2O} olarak adlandırılan kalsiyumlu, bahçe çitine ben-
zeyen şekillere sahip şabazit türü İtalya’da mafik potasik lavlarda 
ve Almanya’da bazaltlar içerisindeki kireçtaşı ksenolitlerinde göz-
lenmiştir25,23.

Na-şabazit, sodyumun (Na) tekil ek kafes yapısında en bol bu-
lunan katyon olduğu şabazit türüdür. Diğer katyonlar oldukça 
değişiklik gösterir. Passaglia (1970) tarafından belirlenen tip 

Dr. M. Bahadır Şahin
Jeoloji Yüksek Mühendisi
MTA Genel Müdürlüğü

     Ülkemizdeki 
şabazit 
oluşumlarının, 
nitelikli ve stratejik 
hammadde 
sınıfında 
değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Ş

Şekil 1. Bazaltik kayaçar içerisindeki boşluklarda kristallenen beyaz ve yarı şeffaf 
şabazit mineralleri (Japonya) (Foto: M. B. ŞAHİN).
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lokalitesi Sicilya’dadır (Faraglione; Aci Trezza, Sicilya; İtalya). 
Hegzagonal hücre için bileşimi “ (Na3.11 K1.05 Ca0.19 Mg0.06 Sr0.05) 
-[Al4.53 Fe0.01 Si7.40 O24] 11.47 H2O ” olarak ifade edilmektedir. Yük-
sek sodyum içeriğine sahip tabular yani yassı biçimdeki şabazit 
mineralleri herşelit (herschellite) olarak adlandırılmış, ancak bu 
adlandırma bir tür adı olarak uzun süre kullanılamamıştır8. 

K-şabazit, tekil ek kafes yapısında potasyumun (K) en bol ola-
rak bulunduğu şabazit mineralidir. Bu mineralde de diğer kat-
yonlar oldukça değişkendir. De Gennaro ve Franco (1976) ta-
rafından İtalya’da (Tufo Ercolano, Ercolano, Naples) tanımlanan 
K-şabazitin hegzagonal hücre bileşimi “(K2.06 Na0.98 Ca0.46 Mg0.10 

Sr0.01) - [Fe0.08 Al4.37 Si7.60 O24] 11.42 H2O” olarak ortaya konulmuş-
tur8.

Şabazit ailesi, çok çeşitli bileşimlerde olabilmeleri nedeniyle ze-
olitler arasında eşsiz bir yere sahiptir17. Silis bakımından zengin 
olan şabazitler, küçük gözenekli zeolitler içinde kimyasal olarak 
en basit formu oluşturur. Bu malzemeler birim hücrelerinde 
36[SiO4/2] tetrahedri içerir ve nötral bir kafese sahiptir. Bilinen 
en hidrofobik yani suyu sevmeyen maddelerden birisidir. Bu-
nun temel nedeni su moleküllerinin malzemenin diğer bileşen-
leriyle yeterince uygun etkileşim oluşturamamasıdır. Coulomb 
kuvvetleri vasıtasıyla, suyun kalıcı dipolüyle etkileşebilecek 
kuvvetlice yüklenmiş ya da şarj edilmiş türler bulunmamakta-
dır. Suyla hidrojen bağı oluşturabilecek verici (donor) veya alıcı-
ların (acceptor) hidrojen bağı yoktur. Suyun bağlanabilmesi için 
gerekli, Ca+2 benzeri ek yapı katyonları örneğinde olduğu gibi, 
Lewis asit bölgeleri de bulunmamaktadır. Buna ek olarak, bu 
türden zeolitlerin küçük olan boşlukları fazla su moleküllerini 
engeller, bu da moleküller arasındaki hidrojen bağı aracılığıyla 
enerjilerini düşürür. Bununla birlikte, dispersiyon kuvvetlerine 
ek olarak, silisli şabazitin (CHA) su moleküllerini adsorbe etme-
sini sağlayacak bir kuvvet de yoktur. Hidrofobik olanların dı-
şında kalan zeolitlerin büyük bir çoğunluğu tamamıyla silisten 
oluşan yapılara sahiptir17. 

Alüminyum (Al) gibi üç değerlikli elementler zeolit kafesine 
artan bir şekilde eklenirken, malzemenin özellikleri de hızlı bir 
şekilde değişir. Örneğin, yüksek silis içeriğine sahip olan ve SSZ-
13 olarak adlandırılan kuvvetli asit özelliğindeki şabazit (|H+

3| 
[Al3Si33O72]—CHA) her birim hücrede üç alüminyum atomu 
içerir17,27. Bu durumda, ek yapı protonları tarafından yük den-
gesi sağlanan kafes anyonik özelliktedir. Negatif yük, AlO4/2 tet-
rahedri ile birlikte kafesin parçasıdır ve alüminyum atomlarını 
çevreleyen oksijen atomlarında yer alır. Bu oksijen atomları, iki 
silis atomuna bağlanmış olan diğer oksijen atomlarından çok 
daha baziktir. Protonlar ise her zaman, Bronsted asit bölgelerini 
oluşturan oksijen atomlarından (Si-O-Al-OH-Si) birisini koordi-
ne etmekte ya da düzenlemektedir. Zeolit minerallerinin asit 
özelliklerinin sorumluları protonlardır. Bu özellikler sayesinde 
bir zeolit minerali, metanolden propan sentezlemek, amonyum 
ve metanolden metilaminleri sentezlemek için mükemmel bir 
katı asit katalizörüdür. 

SSZ-13 olarak tanımlanan şabazit yapısına sahip zeolitler silisce 
zengin olan benzerlerinden çok daha fazla hidrofobiktir. Bunun 

nedeni, suyun asit bölgelerle ve alüminyum tetrahedrini çevre-
leyen oksijen atomlarıyla hidrojen bağları oluşturmasıdır17. 

Farklı sentezleme koşulları altında, kafes yapısında alümin-
yumun çok fazla bulunduğu şabazitler de hazırlanabilir. Bu 
türden malzemeler silis bakımından zengin şabazitlerden çok 
büyük farklılıklar gösterir. Oldukça hidrofilik olmaları, suyu 
sevmeleri yani su tutma özellikleri en farklı yönlerindendir. Su 
molekülleri gözeneklerde mevcut sodyum katyonlarının ço-
ğunu koordine eder. Kafesteki oksijen atomları daha baziktir 
ve su ile diğer molekülleri hidrojen bağı alıcısı olarak görev 
yapar. Hidrofilik niteliklerin dışında, alüminyum miktarındaki 
artışa bağlı olarak diğer özelliklerinde de değişiklikler meyda-
na gelir. Yüksek alüminyum içeriğine sahip olan malzeme, silis 
bakımından zengin olan benzerlerine göre, daha iyonik karak-
terdeki gibi bağ oluşturmak için daha kullanışlıdır. Alüminyum 
içeriğindeki artışa bağlı olarak, yapısal bütünlüğü bozulmak-
sızın ısıl duraylılığı ya da kapasitesi azalır. İyon değiştirme ka-
pasitesi ve asit bölge sayısı da kafesteki alüminyum artışıyla 
birlikte oldukça artış gösterir17. Bu türden kimyasal özellikler, 
sentezlenen şabazitlere de özel teknolojik ve endüstriyel kul-
lanım alanları kazandırmaktadır.

Şabazitin Kristal Yapısı
Trigonal sistemde kristallenen ve SBU kodu CHA olan şabazit, 
Gottardi ve Galli (1985) tarafından önerilen zeolit sınıflama şe-
masında 6-halkalı (6-ring) zeolit grubuna dahildir (Şekil 2).

Şabazitin iki boyutlu periyodik yapı birimi (PBU: periodic bu-
ilding unit), birbirine bağlanmamış düzlemsel 6-halkadan 
(6-rings) oluşan hegzagonal bir dizilişe sahiptir ve ab katmanın-
daki (0,0) düzleminde merkezlenmiştir (Şekil 3). Bu konum ge-
nellikle A konumu olarak adlandırılmaktadır (Şekil 3)16. 

Şekil 2. Şabazit mineralinin kafes yapı (framework) tipi. (a) [001]’e dik yöndeki kafes 
görünümü, (b) [010] boyunca görünüm, (c) [001] boyunca projeksiyon41.
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CHA olarak tanımlanan kafes yapısı, ortak 8’li halkalar boyunca 
boşlukların bağlanmasıyla üç boyutlu bir kanal sistemi oluş-
turur16, 6. Zeolitik malzemelerin, iyon değiştirme özellikleri, so-
ğurma (emme, tutma vb.) kapasiteleri, yüzey seçiciliği, katalitik 
aktiviteleri gibi sahip oldukları mükemmel nitelikleri, temel 
olarak yapı özellikleri tarafından belirlenmiştir. Örneğin, soğur-
ma nitelikleri gözenek açıklığının boyutu ve boşluk hacmine, 
iyon değiştirme seçiciliği katyon kısımlarının doğası ve sayı-
sı ile bunların erişilebilirliğine, katalitik davranışları gözenek 
açıklığı ve kanal sistemlerinin boyutlarına, sıcak uygulamaları 
kafeslerin boşluk ve boyutlarına bağlıdır. Sonuç olarak yapısal 
analizler zeolit biliminin ana yönü ya da temel ilkesidir7. Şabazit 
serisi ya da ailesi için geçerli olan ve mükemmellik sergileyen 
bu türden nitelikler de şabazitin eşsiz yapısal özelliklerinden 
kaynaklanmaktadır.

Şabazitin Oluşumu
Zeolitler, çok çeşitli ortamlarda ve başlıca iki tip oluşuma sa-
hiptir23:

(a) Pegmatit ve granit gibi derinlik kayalarının kırık ve boşlukla-
rında, cevher damarlarında, gnays ve amfibolit gibi metamorfik 
kayalar ile bazalt gibi mafik lavlarda, çoğunlukla öz şekilli, mak-

Şekil 4. Şabazitteki (CHA) kanal sistemi. Üç boyutlu 8-halka gözenek sistemi geniş 
şabazit (CHA) boşluklarına açılır6.

Şekil 3. Şabazitin iki boyutlu periyodik yapı birimi16.

Şekil 5. Bazalt içerisindeki boşluklarda kristallenen şeffaf/yarı şeffaf şabazit ve bey-
az küresel agregatlar halindeki natrolit mineralleri (Japonya) (Foto: M. B. ŞAHİN).

Şekil 6. Andezit içerisindeki boşluklarda kristallenen şabazit mineralleri (Japonya) 
(Foto: M. B. ŞAHİN).

roskopik ve mikroskopik kristaller halinde; 
(b) Diyajenez veya düşük dereceli metamorfizma süreçlerinin 
etkisinde kalan vitroklastik sedimanlar içerisindeki daha az ho-
mojen ve submikroskopik (<20-30 µm) kristaller halinde görül-
mektedir.

Şabazit, doğal zeolitler içinde en yaygın olarak bulunanlardan 
birisidir. Diğer zeolitler gibi çok çeşitli türden oluşumlarına rast-
lanılmaktadır. Granit, siyenit, granodiyorit, gabro ve pegmatit 
gibi derinlik kayalarının boşluklarında, andezit, lösitit, toleyitik 
ve alkali bazaltlar gibi volkanik kayalarda, gnays, metabazit gibi 
metamorfik kayalarda çok sayıda diğer zeolitlerle birlikte bulu-
nabilmektedir (Şekil 5, 6).

Esasen bazaltik kayaların boşluklarındaki kristal şabazit daha 
çok bilinmesine rağmen, yaygın olarak bulunduğu kayalar al-
tere piroklastiklerdir. Tuzlu ve alkalin göllerdeki gölsel istifler 
içerisinde riyolitik vitrik tüflerden ya da trakitik bileşimdeki 
tüflerden türeyebilmektedir. Nadir de olsa hendek 
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kenarlarında çökelen derin deniz sedimanları ile birlikte bu-
lunan altere bazaltik kayalar ile daha sığ kesimlerde yer alan 
ofiyolitik seri içerisindeki yastık lavların alterasyonuyla da 
oluştukları bilinmektedir. Ana kayanın bazalt olduğu bölge-
lerde jeotermal sistem aracılığıyla şabazit mineralinin kristal-
lenebildiği ifade edilmektedir. Şabazitlerin birlikte buluna-
bildiği diğer minerallerden bazıları ise apofillit, kuvars, florit, 
gimelinit, lömontit, barit, kalsit, aragonit, siderit, searlesit, 
kolemanit ve pirit gibi minerallerdir9,23.

Sedimanter şabazit tipik olarak açık, kapalı ve jeootoklav sis-
temlerin etkili olduğu karasal ortamlarda diyajenetik olarak 
altere olmuş piroklastik kaya türlerinde (fonolitik ve trakitik 
ignimbridler, riyolitik ve nefelinitik tüfler) oluşmaktadır23. Se-
dimanter ortamlarda, özellikle de deniz altı volkanizmasının 
ürünü palagonitik bazaltlardaki deniz suyu ile mafik camın 
etkileşmesi sonucunda oluşan şabazit oluşumlarına da rast-
lanmaktadır20,22.

Şabazitin oluşum ortamları yukarıda değinildiği gibi çeşitlilik 
göstermekle birlikte, çok özel fizikokimyasal koşullar gerek-
lidir.

Şabazitin Kullanım Alanları
Genel Kullanım Alanları
Şabazitin kullanım alanları genel olarak değerlendirildiğinde, 
özellikle çöp depolama sahalarından elde edilen metan gazın-
dan karbondioksitin (CO2) uzaklaştırılması gibi gaz seperasyon 
uygulamalarında moleküler elek olarak kullanımı, atık sulardaki 
radyoaktif iyonların ve metallerin uzaklaştırılması, amonyumun 
(NH4+) kazanılması ya da uzaklaştırılması için iyon değiştirme 
ve kurutucu olarak kullanımlarından söz edilebilir9.

Gualtieri ve Passaglia (2006) tarafından doğal şabazit üzerinde 
yapılan incelemelerde, şabazit içerisindeki NH4+ iyonlarının 
kolayca değiştirilebildiği ve emilmiş durumdaki NH4+ iyonla-
rının kolayca salıverildiği belirlenmiştir. Bu özellik tarımsal uy-
gulamalar, bahçecilik, toprak düzenleme ve iyileştirme uygu-
lamaları için oldukça ilgi çekicidir. Burada kimyasal gübrelere 
zeolit eklenerek, bitkinin gelişimi için toprak kimyası ve fiziksel 
özellikleri iyileştirilir, besin maddelerinin topraktan süzülerek 
uzaklaşması engellenir ve gübrenin etkisi arttırılır. Ayrıca, iyon 
değiştirme ya da mineral bozunması yoluyla çözünebilen bir 
gübrenin çözünme oranı azaltılır ve toprak içerisinde iyileştirici 
madde olarak görev yapar. 

Şabazit türü zeolitlerin önemli bir kullanım alanı da kurutma 
uygulamalarıdır. Çeşitli ekipmanların ve ürünlerin korunması 
için nemsiz bir ortam sağlanmasında şabazit kullanılabilmekte-
dir. Şabazit ürünleri, silika jel ve nem tutucu killere göre, nemi 
çok daha çabuk ve tamamıyla ortamdan uzaklaştırabilmekte-
dir. Özellikle egzoz sistemlerinde motor kapatıldıktan sonra 
meydana gelen ve korozyona sebep olan nemin giderilme-
sinde etkili olduğu görülmektedir. Şabazit, freon adı verilen 
ve çevre sorunlarına neden olan ısı transfer sıvılarının yerine, 
ısıtma ve soğutma sistemlerinde suyun kullanılmasına olanak 
sağlamaktadır38.

Ticari olarak üretilen ilk doğal zeolit minerali Bowie (ABD, Ari-
zona) şabazitidir. İlk uygulamalara bakıldığında, hidrokarbon 
saflaştırma, yan ürün hidrojen akışkanlarından hidrojenkloridin 
uzaklaştırılması, asit gaz kurutma gibi uygulamalarda kullanıl-
dığı görülmektedir. Kanalizasyon gibi kentsel atıklar ile besi 
çiftliklerindeki hayvansal atıklardaki katı maddenin çürümesi 
sırasında açığa çıkan metan gazından hidrojen sülfür ve kar-
bondioksitin uzaklaştırılması ve özellikle üzerinde durulması 
gereken radyoaktif sezyum elementinin geri kazanılması ve 
depolanması gibi kullanım uygulamaları Bowie şabazitine ayrı 
bir ekonomik önem kazandırmıştır. Şabazit içerisinde tutulmuş 
sezyumun nakli, depolanması ve imhası oldukça kolay olabil-
mektedir37.

Özellikle sülfitli metalik maden yataklarının işletilmesi sıra-
sında pirit minerallerinin bozunmasıyla ortaya çıkan başlı-
ca çevre sorunlarından birisi de “Asit Maden Drenajı (ASM)” 
dır. Pirit mineralleri oksitlendiğinde asiditesi oldukça yüksek 
(pH<3) sular türeterek ağır metalleri ve diğer zehirli element-
leri çözer ve sonuçta bunlar yeraltı suları ile yerüstü sularına 
karışarak ciddi bir kirliliğe neden olur19. Demir ve kükürtten 
(FeS2) meydana gelen pirit minerali birçok metalik maden ya-
tağında bulunan, işletme öncesi yeraltında oksijenle temas 
etmemesi halinde duraylılığını koruyan bir mineraldir. Ancak 
işletme faaliyetinin başlamasıyla birlikte bu mineraller at-
mosferik koşullarla karşılaşmakta ve kısa sürede bozunmaya 
uğrayarak asit suları türetmektedir. Demir, bakır, çinko, kad-
miyum, manganez ve diğer birçok zehirli metalin bu asit su-
larla çözünmesi sonucunda Asit Maden Drenajı oluşmaktadır. 
Biyolojik olarak bozunamayan bu elementler, canlı organiz-
malarda birikerek çeşitli hastalıklara ve hatta ölüme sebebi-
yet vermektedir19.

Motsi (2010) tarafından yapılan araştırmada, Asit Maden Dre-
najının giderilmesi için ideal bir metodun düşük maliyetli, 
basit uygulanabilir, katı atık üretmeyen ya da çok az üreten, 
küçük arazi kullanımı gerektiren, sıvı atık hacmini azaltan ve 
geleneksel yöntemlere kıyasla daha etkili ve etkin olması ge-
rektiği belirtilmektedir. Bu durum dikkate alınarak, yapılan 
araştırmada doğal zeolitlerin Asit Maden Drenajının gideril-
mesinde kullanılabilecek en uygun doğal malzemeler olduğu 
ortaya konulmaktadır19.

Güneş Enerjisinin Depolanması, Isıtma ve Soğutma 
Uygulamaları31

Zeolitlerin en önemli kullanım alanlarından birisi de güneş 
enerjisinin depolanması, soğutma ve ısıtma uygulamalarıdır. 
Güneş enerjisi doğada devamlılığı olmayan, gün içinde sadece 
gündüzleri etkili olabilen, mevsimsel olarak da etkisi azalan ya 
da artış gösteren bir enerji kaynağıdır. Dolayısıyla güneşlenme-
nin meydana geldiği zaman aralığında elde edilebilecek olan 
güneş enerjisinin diğer zamanlarda da kullanılabilmesini sağla-
mak, bunun için de bir saklama ya da depolama yöntemi geliş-
tirmek önemli bir gereklilik halini almıştır. 

Güneş enerjisinden yararlanmanın yakın tarihteki ilk uygula-
malarına bakıldığında, sıcak iklim bölgelerindeki evlerin 
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geniş   termal kütleye sahip oldukça kalın duvarlarla inşa edil-
diği,  bunların gündüzleri topladıkları ısıyı geceleri salıverdik-
leri, gün boyu da serinlik yaydıkları görülür. Türkiye ve İtalya 
gibi zeolitik tüflerin bolca bulunduğu ülkelerde bu tip doğal 
taşlardan inşa edilmiş kalın duvarlara sahip yapılara sıkça rast-
lamak mümkündür.

Modern zamanın güneş enerjisinden yararlanan yapılarına 
bakıldığında, gün boyunca sıcak hava veya sıcak su sağlayan 
çakıl ya da su tankı depolarına sahip güneş enerjisi kolektörle-
ri kullanılmaktadır. Bu tip depolama tanklarının boyutları 106 
kJ için 10 - 30 m3 arasında değişen büyüklüklerde olabilmek-
tedir. Son 30 yıldır bu büyük hacimlerin azaltılmasına yönelik 
araştırmalar devam etmektedir. Likit depolaması için faz de-
ğiştiren malzemeler üzerine yoğunlaşılmış, hidratlı tuzların 
ergime ısısı veya suyun kaynama ısısından yararlanılmıştır. 
Bu türden faz değiştiren malzemelerin kullanıldığı ilk örnek 
1947 yılında Dover’da (Massachusetts, ABD) inşa edilen güneş 
ısıtmalı bir evdir32. Isıyı depolamak için 21 ton globerit tuzu 
(Na2SO4·10H2O) kullanılmıştır. Tuz hidratın seçilme nedeni fi-
yatındaki ucuzluk ve ergime sıcaklığının yüksek olmasıdır. 

Yukarıda sözü edilen ilk güneş enerjisinden yararlanma de-
nemeleri, çakıl ve sentetik zeolitler gibi çeşitli malzemelerin 
kullanıldığı uygulamalarla devam etmiştir.

Doğal zeolitlerin kullanıldığı uygulamalara bakıldığında, şa-
bazit ve klinoptilolit minerallerinin denendiği bazı çalışmalar 
dikkati çekmektedir. Isı depolanması amacıyla doğal zeolitler 
ilk olarak Scarmozzinove diğerleri (1980) tarafından kullanıl-
mış, çalışma güney İtalya’dan temin edilen % 65 şabazit içe-
riğine sahip şabazitik tüf örneği üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
80o C sıcaklıkta aktive edilmiş (80o C’deki suyunkine benzer) 
şabazitik tüf örneği için enerji yoğunluğu 193 kJ/kg olarak 
hesaplanmış olup, bu değerin 120oC çıkış sıcaklığı kullanılan 
yoğunlaştırma kolektörleri için arttırılabileceği ileri sürülmek-
tedir. 268 MJ/m3’lük enerji hacim yoğunluğu, 80oC’deki suyun 
enerji hacim yoğunluğundan (251 MJ/m3) çok az miktarda 
daha fazladır. 

Doğal zeolitlerin enerji depolama ve ısı pompası uygulamala-
rında kullanımına yönelik olarak, ülkemizde bulunan klinop-
tilolit oluşumları üzerinde de çalışmalar yapıldığı görülmek-
tedir34. Bu çalışmada, enerji yoğunluğunun 100oC’de 200 kJ/
kg’dan 200oC’de 500 kJ/kg’a rejenerasyon sıcaklığıyla değiştiği 
belirlenmiş, termal kondüktivite 0.606 W/m°C, özgül ısı 1.108 
kJ/kgoC ve malzemenin yoğunluğu 1525 kg/m3 olarak hesap-
lanmıştır. Hacimsel enerji yoğunluğu 80oC aktivasyon sıcaklığı 
için yaklaşık olarak 350 MJ/m3 olup, yukarıda sözü edilen şa-
bazitçe zengin tüf örneğinden (İtalya) % 30 daha yüksek bir 
değer taşımaktadır34.

İtalya’daki şabazitik tüflerin açık güneş enerjisi depolama sis-
temlerindeki davranışının belirlenmesine yönelik incelemeler 
Aiello ve diğerleri (1988) tarafından yapılmıştır. Aktive edilmiş 
zeolit tabakasından geçen sıcak ve kuru hava, fırınlar için ön 
ısıtma yanma havası veya endüstriyel kurutma uygulamaları 

için değerlendirilebilir. 

Zeolit tabakasından geçen sıcak ve kuru havadan, endüst-
riyel kurutma proseslerinde veya endüstriyel fırınlarda ön 
ısıtmalı yanma havası olarak yararlanılabilir. 200 oC’deki ak-
tivasyon sonrası enerji yoğunluğu 400 kJ/kg olarak raporlan-
mış olup, zeolit tabakasındaki ısı salınım sürecine ait devinim 
kapalı sistemlerdekine göre çok daha hızlıdır. % 70 bağıl nem 
içeriğine sahip 25oC sıcaklığındaki giren havanın çıkan hava 
olarak sıcaklığı 60oC’ın üzerine ulaşabilmektedir31. 

Valueva ve diğerleri (1988) tarafından doğal şabazitin 
(Rusya’nın Baykal bölgesine ait örnekler) rehidrasyon sıcaklı-
ğının aktivasyon sıcaklığına bağlı olarak 100 - 400 kJ/kg ara-
sında değiştiğini belirlemiştir.

Soğutma uygulamalarının ilk örneğine 150 yıl öncesinde Fa-
raday tarafından yapılan çalışmalarda rastlanılmaktadır. So-
ğurma soğuması (sorption cooling) adı verilen bu tür soğut-
ma yönteminde başlıca iki ana sistem söz konusudur. Bunlar, 
a) sıvı/gaz veya absorbsiyon (yüzeyde tutma) sistemleri ve b) 
katı/gaz veya adsorbsiyon (emilme) sistemleridir. Soğurma-
lı soğutma sistemleri, adsorbent yani bir emici malzeme ile 
ortamın havası kurutularak oda sıcaklığına tekrar soğutulan 
açık döngüler ve ayrıca su buharlaşmasıyla soğutulan kapalı 
döngüler olabilir. Adsorbent ve soğutucu gaz, hava sızdırma-
yan konteynırlara kapatılır ve soğuma ya da ısıtma etkileri, 
bir ısı değiştiricisi ve / veya bir ısı transfer akışkanı vasıtasıyla 
konteynırın dışına çıkarılır. Zeolitler açık ve kapalı döngülerin 
her ikisinde de kullanılabilmektedir.
     
Radyoaktif Katyonlar ve Şabazit10

Şabazit, zehirli ve tehlikeli katyonlar için orta-iyi seçicilik özel-
liği ile özellikle sıvı atıkların saflaştırılmasında katyon değişti-
rici olarak kullanılması bakımından ilginç bir doğal kaynak ni-
teliğindedir. Uygulamalara bakıldığında özellikle kentsel ya da 
endüstriyel atık sulardaki amonyum ile ağır metal katyonlarının 
uzaklaştırılması, sezyum (Cs) ve stronsiyum (Sr) gibi radyoaktif 
izotoplarla kirlenmiş nükleer atık sularının arıtılmasındaki uy-
gulamaları oldukça önemlidir. Pensilvanya’daki (Three Mile Is-
land, ABD) nükleer enerji santralinde 1979 yılında gerçekleşen 
nükleer kaza sonrası temizleme çalışmalarında Bowie şabaziti 
ve sentetik zeolit karışımının kullanılmış olması dikkat çekicidir.
 
Ülkemizde de nükleer enerji santralleri ile ilgili yatırım projeleri 
dikkate alındığında, işletme sırasında ve sonrasında; MTA Genel 
Müdürlüğü tarafından Ankara yakın civarında belirlenen “Akvi-
rançarsak Şabaziti”nin kullanım olanaklarının bugünden araştı-
rılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sulardaki Arsenik Kirliliğinin Giderilmesi
Doğal olarak oluşan ve yer altı sularına karışan arsenik, birçok 
ülkede Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen sınır 
değerinin (10 μg 1−1) üzerinde bir değer taşımaktadır. Cilt, akci-
ğer, mesane ve böbrek kanserine yol açan arsenikli sular, artan 
bir şekilde milyonlarca insanın kanser olmasına neden olmak-
tadır24. 
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İçme sularındaki arsenik kirliliğinin ABD, Hindistan, Bangla-
deş, Vietnam, Tayvan ve Çin gibi dünyanın birçok ülkesinde 
70 milyonun üzerinde insanın arsenik zehirlenmesine sebep 
olduğu bilinmektedir35.

Şabazit gibi doğal zeolitler birçok metalik ve radyoaktif kat-
yon için mükemmel bir sorbent ya da emici madde özelliğine 
sahiptir. Zeolitin yapısının değiştirilmesiyle, ağır metallerin 
uzaklaştırılması için bu tür zeolitlerin adsorbsiyon kapasitesi 
de etkin olarak arttırabilmektedir. Demir ve bakırla işlem gör-
müş şabazit örnekleri üzerinde yapılan çalışmalarda, yapısı 
değiştirilmiş bu türden şabazitlerin kaynak suları ve içme su-
larındaki arsenik kirliliğine çözüm getirmede başarılı sonuç-
lar verdiği görülmektedir35.

Türkiye’de Şabazit
Ülkemizde şabazit oluşumlarına mineralojik bileşen olarak 
Orta ve Batı Anadolu’da yüzeylenen volkano-sedimanter is-
tifler içerisinde, zeolitleşmenin etkili olduğu zeolitik tüflerde 
rastlanmaktadır. 

Türkiye’deki en önemli şabazit oluşumu, Ankara güneyinde 
(Orta Anadolu), Akvirançarsak Köyü (Bala-Ankara) yakın ci-
varında yüzeylenen Alt-Orta Miyosen yaşlı Aktepe volkano-
sedimanter gölsel çökelleri içerisinde MTA Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülen bir proje kapsamında belirlenmiştir. 
Saha Ankara-Konya Devlet Kara Yolu üzerinde ve Ankara’nın 
yaklaşık 80 km. güneyinde bulunmaktadır. (Şekil 7)29.

Akvirançarsak (Bala-Ankara) Şabazit Sahası içerisinde şabazitin 
egemen olduğu başlıca 3 zeolitik tüf tabakası ortaya konulmuş 
(Şekil 8), otijenik zeolit minerallerinden şabazitin egemen oldu-
ğu (Şekil 9), erionit ve klinoptilolit minerallerinin minor miktarlar-
da şabazite eşlik ettiği belirlenmiştir. Zeolitleşmenin tuzlu-alkalin 
gölsel ortamda gerçekleştiğine işaret edilmektedir29.

Sahada varlığı ortaya konulan zeolit oluşumları şabazit içerikleri 
nedeniyle ekonomik önem taşımaktadır. Bektimuroğlu (2007) 
tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda sahada 100.000 
ton civarında şabazit olabileceği ifade edilmekte olup, Kayan ve 
diğ. (2010) tarafından hazırlanan buluculuğa esas maden jeolo-Şekil 7. İnceleme alanının konumu ve basitleştirilmiş jeoloji haritası (Uğuz ve 

diğerleri, 1999’dan değiştirilerek alınmıştır; 29. 

Şekil 8. Bol şabazit içeren zeolitik bir tüf tabakası (Tabaka 2, Şabazit egemen, tabaka 
kalınlığı 65 cm)29.

Şekil 9. Küp şekilli şabazit mineralleri (MTA Genel Müdürlüğü SEM Laboratuvarında 
çekilmiştir; Çekim: O. ZİMİTOĞLU).
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jisi raporunda ise 96.550 ton görünür rezerv hesaplandığı belir-
tilmektedir. 

Şahin ve Üstün (2012) tarafından, nitelikli ve stratejik hammadde 
sınıfında değerlendirilmesi gerektiği düşünülen Akvirançarsak 
şabazit oluşumlarının, ülkemizde yakın gelecekte uygulamaya 
geçmesi düşünülen nükleer santral uygulamalarında ve özellikle 
radyoaktif kirlenmenin etkisinde kalan proses sularının arıtılma-
sında kullanılmasının mümkün olabileceği ifade edilmekte, bu 
yönüyle hammaddenin radyoaktif maddeler karşısındaki davra-
nışının dikkatle incelenmesinde yarar görüldüğü belirtilmekte-
dir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu başta olmak üzere ilgili diğer 
kurum ve kuruluşların bu yönde çalışmalar yapması önerilmek-
tedir. Ayrıca, ülkemizde önemli bir sorun olan içme ve kullanma 
sularındaki ağır metal ve diğer insan sağlığına olumsuz etkileri 
olabilecek maddelerin arıtılmasında kullanılabilecek çok özel bir 
hammadde niteliği taşıdığı da belirtilen şabazit içeren zeolitik 
tüflerin özel filtre malzemesi olarak yerleşim alanlarına su sağla-
yan tesislerde kullanılabileceğine dikkat çekilmekte, diğer kulla-
nım alanları dikkate alınarak özel sektör tarafından Ar-Ge ve ürün 
elde etme faaliyetlerinin önemle ele alınmasının ülkemiz açısın-
dan yarar sağlayacağı belirtilmektedir30. 
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Şekil 8. Bol şabazit içeren zeolitik bir tüf tabakası (Tabaka 2, Şabazit egemen, tabaka 
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Kritik Hammadeler: 
Germanyum

Germanyum, gelişen teknoloji ile birlikte her geçen 
gün, önemi ve kullanım alanı artan bir malzeme 
olarak ön plana çıkmaya başladı. Germanyumun 
özellikle, 2008 yılında Avrupa Birliği tarafından ha-

zırlanan ‘’Hammaddeler Girişimi - Avrupa’da Büyüme ve İş İçin 
Kritik İhtiyaçlarımızın Karşılanması’’ konulu raporda geleceğin 
stratejik madenleri kategorisinde gösterilmesiyle bu önem 
daha da artmış gözükmektedir. Ülkemizde germanyum konu-
sunda yapılan çalışmalara pek sık rastlamasak da, dünyadaki 
durumu hakkında bazı bilgilere ulaşabilmekteyiz. German-
yum özellikleri itibariyle elektrik - elektronikten, cam - optik 
sanayine, uzaydan savunma sanayine, metalürjiden sağlık 
sektörüne kadar birçok alanda kullanılabilen bir ürün olmakla 
birlikte, ilerleyen teknoloji ile oluşacak talep artışıyla gelecek-
te adından daha fazla söz ettirecek gibi gözüküyor. 

Doğada Bulunuşu
Germanyum nadir element-
lerden olup, yer kabuğunda 
% 0,004 - 0,0007 oranında 
bulunur. Yer kabuğunda yo-
ğun olarak bulunmadığından 
elde edilmesi oldukça zor-
dur. Yer kabuğunda bulunan 
elementler arasında miktar 
olarak otuz altıncı sırada yer 
almaktadır. Hiçbir zaman 

serbest halde bulunmaz. Germanyum, argyrodit (4Ag2S.GeS2) 
mineralinde % 6 - 7, canfieldit mineralinde (4Ag2S (Ge,Sn)S2) 
% 1,8, ultrabasit mineralinde (11Ag2S 28PbS 3GeS2 2Sb2S3) 
% 2,05, germanit (7CuS.FeS.GeS) mineralinde % 8,7, renierit 
(Cu42Fe16Ge6Zn3.5(As+Sn)1.5S64) mineralinde ise % 5 - 7, fleische-
rit mineralinde (Pb3Ge2[(OH)4(SO4)2] 4H2O) % 6,7, itoit mineralin-

de (Pb3[GeO3(OH)2(SO4)2]) % 7 oranında bulunmaktadır. 

Germanyum genel olarak iki kaynaktan elde edilir:
1- Çinkodan yan ürün olarak elde edilen germanyum sülfür 
(GeS2), hidrojen veya karbon ile indirgenebilmektedir.

2- Yumuşak katranlı maden kömürünün yakılması sırasında 
yan ürün olarak alınabilmektedir.

Yukarıda belirtilen kaynaklardan germanyumun oluşturulabil-
mesi için uzun işlemler gerekmektedir. Bu iki evrede oluşturulan 
germanyum henüz saf değildir. İçerisinde bazı yabancı maddeler 
bulunur. Germanyumun kullanılabilmesi için önce içindeki ya-
bancı madde oranının 1/108’in altına düşürülmesi gerekmekte-
dir. Bunu sağlamak için de saflaştırma işlemi yapılır. 

Germanyum, sfalerit minerallerinde, kompleks bakır - çinko ve 
molibdenitli cevherleşmelerde bulunmaktadır. Çinko konsantre-
leri gibi, çinko konsantrelerinin sinterlenmesi sırasında meydana 
gelen kadmiyum (Cd) dumanları da önemli ölçüde germanyum 
içermektedir. Bu malzeme, önemli germanyum üreticilerinin 
(Eagle - Picher Lead Co. of Missouri - A.B.D. ve Union Miniere du 
Haut, Kananga -  Zaire) hammaddesini oluşturmaktadır. Ayrıca İr-
landa’daki bazı kurşun - çinko cevherleri 20 - 30 g/t arasında ger-
manyum içermektedir. Kömürlerde de 10 ila 100 ppm arasında 
bulunan germanyum, kömürün yakılması sırasında baca tozları 
ile gider. Taşkömürü külleri diğer küllere oranla daha fazla ger-
manyum içermektedir. ABD’de külleri % 6’ya kadar germanyum 
içeren bir linyit yatağı mevcuttur.

Tablo.1’de germanyum içeren yatakların jenetik tipleri verilmek-
tedir. Germanyumun ekonomik olabilecek konsantrasyonları; 
hidrotermal sülfit formasyonları ve sedimanter kayaçlardır.  

     Ülkemizdeki 
kurşun, çinko, 
bakır ve linyit 
yataklarındaki 
germanyum 
varlığı 
araştırılmalıdır

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



Rezerv ve Üretim 
Dünyadaki Durumu
Germanyum üretiminin büyük bir kısmı sülfürlü çinko (ZnS) cev-
herlerinden sağlanmaktadır. Dünyada işletilen ve işletilmeye ha-
zır çinko cevherlerinin germanyum içeriklerinin kesin olarak bi-
linmemesi dolayısıyla toplam dünya rezervi de bilinmemektedir.  
ABD rezervleri 450 ton, Kanada 700 ton, Zaire 200 ton ve Avrupa 

ülkelerinin toplam germanyum rezervi 800 ton 
civarındadır. Bunlara ilaveten, kömürün yakılması 
sırasında baca tozlarına karışan germanyum da 
büyük bir potansiyel oluşturmaktadır.
Dünya’da bilinen bazı germanyum üreticileri şun-
lardır:
ABD Alaska’da yer alan Teck Cominco’ya ait Red 
Dog Kurşun - Çinko Madeni’nde yan ürün olarak 
germanyum üretilmektedir. Alaska’daki Red Dog 
Madeni’nden elde edilen konsantre, Kanada Bri-
tish Columbia’da yer alan tesislerde işlemden ge-
çirilmektedir.

Bir diğer germanyum üreticisi şirket ise Avustralya 
merkezli Pasminco Limited’dir. ABD’deki Gordons-
ville Çinko Madeni’nden yan ürün olarak german-
yum üretmeyi sürdürmektedir.

Çin’in en büyük germanyum üreticisi Yunnan Chihong Zinc-
Germanium Co Ltd. şirketidir. Şirketin yıllık germanyum üretim 
kapasitesi tam olarak bilinmezken, Çin’in yıllık toplam german-
yum üretimi 2012 yılı itibarıyla 90 ton civarındadır. Bu miktar, 
dünyadaki talebe göre her yıl değişiklik göstermektedir. 

Meksika’da yer alan Tres Marias Madeni’nden 1949 yılından 
1992 yılına kadar yüksek kalitede çinko ve germanyum üretimi 
gerçekleştirilmiş, ancak çevresel faktörler nedeniyle 

M ineralizasyon 
İşlemi

Jenetik Tipler

I. Pegmatitk 1. Nadir metal pegmatitleri

II. Pnömatolitik-
hidrotermal

2. Grayzenler (kalay-beril ve florit içerenler)
3. Skarnlar (Cu, Cu-Mo, polimetalik, Fe ve Au yatakları

III. Hidrotermal

4. Kasiterit-demir-silikat formasyonları
5. Kasiterit-sülfit formasyonları
6. Cu-Mo formasyonları
7. Pirit formasyonları (sülfür-, bakır-, pirit-,polimetalik)
8. Arsenik-bakır-polimetalik formasyonlar
9. Polimetalik formasyonlar
10. Karbonatlı kayaçlar içindeki Pb-Zn yatakları (Mississippi vadisi tipi)
11. Subvolkanik intrüzyonlarla ilişkili Sn-Ag yatakları

IV. Sedimanter

12. Fosil kömürler ve karbonlu formasyonlar
13. Demir cevherleri (metamorfize olmuş sedimanter ve 
volkanosedimanter kayaçlar)
14. Bakır içeren şeyller ve kumtaşları

Tablo.1 - Germanyumlu Yatakların Jenetik Tipleri
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2012 yılında ise Birleşik Devletler Jeoloji Araştırma Kurumu 
(The U.S. Geological Survey - USGS) verilerine göre tüm dün-
yada üretilen germanyumun üretim oranları; Çin % 70, ABD 
% 2,5, (ABD’nin Toplam Rezerv Miktarı 450.000 ton) Rusya % 4 
ve diğer ülkeler % 23,5 olarak açıklanmıştır. 2012 yılında tüm 

dünyada germanyum üretimi 128.000 ton olurken, bu üretimin 
90.000 tonu Çin’de, 5.000 tonu Rusya’da, 3.000 tonu ABD’de, 
geri kalan 30.000 ton ise diğer ülkelerde üretilmiştir.

Türkiye’deki Durumu
Ülkemizdeki germanyum rezervlerinin aranması ve tespiti 
konusunda her hangi bir çalışma yapılıp yapılmadığı bilinme-
mektedir. Ülkemizde germanyum ile ilgili, yapıldığı bilinen tek 
çalışma, Kayseri’de yer alan Çinkur İşletmesi’de ortaya çıkan 
atıklar üzerinde 2007 yılında yapılan çalışmadır. Bu çalışma ne-
ticesinde atıklarda; bakır, çinko ve kadmiyum ile birlikte 1000 
ppm kadar germanyum olduğu belirlenmiştir. Yapılan liç işlem-
leri sonucu germanyumun % 90 verimle çözeltiye alınabileceği 
görülmüş, çözeltiden kazanma yöntemleri olarak tanin ile çök-
türme ve solvent ekstraksiyon denenmiş ve seçimli olarak her 
iki yöntemle de germanyumun kazanılabileceği gösterilmiştir.

Üretim Yöntemi
Germanyumun en çok tercih edilen mineralleri germanit ve re-
nierit olup bunlar kovelin, galen veya arsenikli cevherler ile bir-
likte bulunurlar. Bu cevherlerin flotasyonu sırasında germanit 
ve renierit, Cu - Pb konsantresine geçer. Bunlardan ferroman-
yetik olan renierit manyetik ayırma işlemi ile zenginleştirilebilir. 
Üretim yöntemlerinin tümünde en önemli problemi arseniğin 
ayrıştırılması oluşturmaktadır. Cevher hazırlama işlemine tabi 
tutulmuş germanyum cevherleri için ya asidik veya bazik çö-
zündürme ya da pirometalurjik yöntemler uygulanır. 

Asitte Çözündürme: Konsantre önce Cu ve As çözündürül-
mesi için HNO3 veya HNO3 +H2SO4 karışımı ile muamele edil-
mekte, daha sonra kalan artık, konsantre HCl içinde çözündü-
rülüp GeCl4 halinde Cl2 gazı ile distile edilmektedir.

Alkali Çözündürme: Cevherler konsantre KOH veya NaOH 
içinde çözündürülür. Germanyum ile birlikte çözeltiye geçen 
arsenik ve galyum, düşük pH değerlerinde selektif olarak çök-
türülür. İşlem sonunda germanyum da GeO2 olarak çöker. 

  
maden 1992 yılında kapatılmıştır. Önemli bir potansiyele sahip 
madenin yeni sahibi olan War Eagle Mining Company Inc şirke-
ti, 2009 yılında madeni tekrardan işletmeye açmak için çalışma-
lara başlamış ve en kısa zamanda gerekli çalışmaları tamam-
ladıktan sonra madeni işlevsel hale getireceğini duyurmuştur.

Rusya’nın tek germanyum üreticisi ise Sibirya’da Krasnoyarsk 
şehrinde yer alan germanyum tesisidir. Farklı yerlerden getiri-
len malzemelerin fabrikada işlenmesi sonucu germanyum elde 
edilirken, yetkililer tarafından fabrikanın kapasitesinin ancak % 
25’nin kullanılabildiği belirtilmiştir. 

Dünyada üretim yapan diğer önemli germanyum üreticileri: 

 • Socorro Metal Extraction                      ABD
 • Eagle-Picher Lead Co. of Missouri                     ABD
 • Cominco                          ABD
 • Kawechi, Berylco                      ABD
 • Cabot Inc.                       ABD
 • Atomergic Chemetals Co.                      ABD
 • Jersey Miniere Zinc Co.                      ABD
 • St. George Mining Co.                       ABD
 • Musto Exploration Ltd.                   Kanada
 • Societe Generale Metallurgique de Hoboken               Belçika
 • Tsumeb Corp. Ltd.                Güney Batı Afrika
 • Union Miniere du Haut                     Zaire

Rezerv geliştirme aşamasındaki projeler ise:

 • PacMag Metals Limited                       ABD
 • Big T No.2                       ABD
 • Sierra Pajares Azu               Meksika
 • Puget Ventures                                   Kanada 
 • Zinccorp Resources Inc               Kanada 



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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Pirometalurjik Yöntem: İki şekilde uygulanmaktadır. Birincisi 
cevher 350°C’de kuru klor gazı ile işleme sokulur ve böylece GeCl4 
elde edilir. Diğeri, redükleyici bir atmosferde germanyum mono-
sülfür veya monoksit olarak arsenik bileşikleri ile kondanse edilir 
ve kondensat 500 - 700°C’de hava ile kavrularak As2O3 ayrılır. Artık 
HCl+Cl2 ile klorlanarak GeCl4 distilasyonu yapılır. 

Germanyumun renieritten üretiminde, flotasyon ile zenginleşti-
rildikten sonra kavrulan cevher, H2SO4 ile çözündürülür. Bakırın, 
demir tozu ile sementasyonundan sonra NaOH çözeltisi yardımıy-
la germanyum - hidroksit çöktürülür. Çökelek kavrulduktan sonra 
HCl + Cl2 ile klorlanır ve GeCl4 distilasyonu yapılır.

Yan ürün olarak germanyum, çinko ve bakır izabe tesislerinde 
filtre artıklarından ya da uçucu tozlardan kazanılır. Pb - Zn uçucu 
tozları çözündürülerek, germanyum bir iyon değiştirici yardımıyla 
tutulur. Bu kompleks bileşikten yıkama işlemi yapıldıktan sonra 
Cl2  gazı ile GeCl4 distile edilir.

Germanyum, taş kömürü küllerinde ve baca tozlarında da % 0,3’e 
kadar zenginleşebilir. Bunlardan germanyum, ya konsantre HCl 
veya Cl2 yardımıyla gerçekleştirilen kuru klorlama yoluyla ya da 
NaOH yıkama yöntemi ile kazanılır. 

Yüksek saflıkta germanyum istenildiğinde, GeCl4 distilasyon yön-
temleri ile empüritelerden (özellikle arsenik) arındırılır, Ge(OH)2 
olarak çöktürülür ve ısıtılarak GeO2 elde edilir. Germanyum dioksit 
(GeO2) 650 - 700°C’de hidrojen ile redüklenerek germanyum elde 
edilir. Daha yüksek saflıktaki germanyum eldesi için zon rafinas-
yonu uygulanır.

Fiyat Analizi
Germanyum, 1986 - 1992 yıllarında sabit fiyattan, 660 dolar/
kg’dan satılırken, 1992 yılında Rusya ve Çin’den alınan germanyu-
mun fiyatı 300 dolar/kg, Avrupa’dan alınan germanyumun fiyatı 
ise 340 dolar/kg olarak gerçekleşmiştir. 1993 yılında germanyum 
fiyatlarında bir düşüş yaşanmış ve 275 - 325 dolar/kg’dan, sene 
sonuna doğru ise 250 - 300 dolar/kg’dan alıcı bulmuştur. Bu dö-
nemde  germanyuma olan talep, teknolojiye paralel olarak daha 
düşüktür. 

1998 yılında germanyum fiyatları 2.000 dolar/kg’a kadar çıkarak 

tarihinin en yüksek rakamını yakalamıştır.  1996 senesinden sonra 
düşüşe geçen fiyatlar 2003 yılında 380 dolar/kg’a kadar düşmüş, 
2003 yılında tekrar yükselişe geçen germanyum fiyatları 2008 
yılında 1.490 dolar/kg’a kadar çıkmıştır. Her geçen yıl germanyu-
ma olan talep arttıkça germanyum üretim miktarları da artmaya 

başlamış, yeni işletmeler devreye girmiştir. Teknolojik gelişmelerin 
artması, germanyumun kullanıldığı alanlardaki artış paralelinde 
fiyat artışlarını da getirmiştir. Özellikle 2009 yılından itibaren baş-
layan ve 2012 yılına kadar olan fiyat artışları (2009 - 2010 arası % 
27, 2010 - 2011 arası % 20, 2011 - 2012 arası % 15 artış) gelecek 
dönemde de devam edecek gibi görünüyor.

Kullanım Alanı
1945 yılından itibaren önem kazanmaya başlayan germanyum, 
düşük sıcaklıklarda yalıtkan, oda sıcaklığında zayıf iletken gibi ha-
reket etme özelliğinden dolayı elektronik sanayi için önem arz et-
mektedir.  Germanyumlu aletler zamanla vakum tüplerinin yerini 
almış ve transistörlü aletler yaygın kullanım alanı bulmuştur. Ayrı-
ca germanyum, diyotlarda da kullanılır. Transistör ve diyotlar, basit 
ve uzun ömürlü aletler olup, düşük güç kullanırlar ve az ısı yayarlar. 
Isıtılacak bir flaman olmadığı için, hemen devreye girerler. 

Germanyum, 1960’ların sonuna doğru uygun ve ucuz olduğu için 
radyo ve diğer ses iletim cihazlarında, yüksek voltaj  ve yüksek  

Yıl Fiyat Yıl  Fiyat

1993 1.060 2003 380

1994 1.060 2004 600

1995 1.375 2005 660

1996 2.000 2006 950

1997 1.475 2007 1.240

1998 1.700 2008 1.490

1999 1.400 2009 940

2000 1.250 2010 1.200

2001 890 2011 1.450

2002 620 2012 1.680

Tablo.2 - Germanyumun Yıllara Göre Satış Rakamları Not: Fiyatlar, dolar/kg olarak 
verilmiştir.
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güç kapasitesine sahip olduğundan da  televizyon  ve  bilgisa-
yarlarda kullanılmaya başlanılmıştır.

Germanyum diyotları  ince disk şeklinde ve çok ince telden iba-
rettir. Bunlar birbirlerine birleştirilir. Bir plastik içine konularak  ısı 
ve nemden korunur. Bu bütün düzen bir mısır  tanesi  büyüklü-
ğündedir. Transistörlerin, işitme cihazları gibi cihazlarda çok fay-
dalı oldukları ortaya konmuştur. Bilgisayarlarla transistörlerin kul-
lanılması basitleşmiş, aynı zamanda yaygınlaşmıştır.

Germanyum normal ışığa karşı şeffaf olmadığı hâlde,  kızılöte-
si ışınlara karşı şeffaftır. Yüksek kırılma indisine sahip olan german-
yum, optik elemanların yapılmasında da kullanılır. Camlarda silis-
yum muhtevası, kısmen veya tamamen germanyum dioksitle de-
ğiştirilerek, optik aletlerin özelliklerini değiştirmek mümkündür. 

Yüksek  kırılma indisine  sahip camlar, büyük açı kamera 
merkezlerinde, mikroskop objektiflerinde kullanılır. Germanyumlu 
camların kimyasal dirençleri de yüksektir. Isı şoklarına karşı 
dayanıklıdır.

Savunma sanayinde kullanılan kızılötesi kameralarda da 
germanyum kullanımı  yaygındır. Kızılötesi kamera normal bir 
kamera gibi görünse de tamamen farklıdır. CCTV kameraların 
merceklerinin yapıldığı cam kızılötesi radyasyonu iyi geçirmez. Bu 
yüzden termal kameranın mercekleri germanyumdan yapılır. Bu 
sebeple uzay sanayi ve askeri malzemelerin yapımında kullanılırlar.

Ayrıca germanyum az miktarda da olsa kanserli hastalar için üreti-
len kemoterapi ilaçlarının yapımında da kullanılmaktadır.
Germanyum tüketiminde en güvenilir ve en güncel bilgilere 
USGS’in 2012 sonuçlarından ulaşılabilmektedir. 2012 yılında üreti-
len germanyumun % 30’u fiber optik sistemlerde,  % 25’i kızılötesi 
optiklerde, % 25’i polimerizasyon katalizörlerde, % 15’i elektronik 
/ güneş enerjisi uygulamalarında ve % 5’i diğer alanlarda (meta-
lürji ve kemoterapi vs.) kullanılmıştır. 

Sonuç ve Öneriler
Avrupa Topluluğu komisyonunun 2008 yılında hazırladığı ‘’Ham-
maddeler Girişimi - Avrupa’da Büyüme ve İş İçin Kritik İhtiyaçları-
mızın Karşılanması’’ konulu raporda, Ek - 8’de yer alan ‘’Kritik Ham-
maddeler: Ön Değerlendirme’’ bölümünde germanyum, diğer 

kritik hammaddelerle birlikte kendisine yer buldu.  Özellikle gü-
nümüzde ileri teknoloji ürünlerin kullanımı, germanyum gibi özel 
ürünlerin kullanım ihtiyacının da önünü açmış gözükmektedir. 
Germanyumun bir diğer önemli kullanım alanı ise sağlık sektörü 
ve kemoterapi ilaçlarının yapımında kullanılmasıdır. 

Avrupa Birliği’nin germanyum gibi ürünleri stratejik görmesinin 
en büyük sebeplerinden biri, yine raporda belirtilen ileri tekno-
loji ile üretilen bu ürünlerin madencilik yan ürünleri olmasından 
dolayı bulunabilirliğinin büyük ölçüde, ana ürünün bulunabilirli-
ğine bağlı olmasıdır. Düşük ya da çok düşük esnekliklerden do-
layı üretim, kendini talebe göre ayarlamamakta; bu ise geçmiş 
yıllarda cep telefonlarında yaşanan patlamadan dolayı aşırı tantal 
talebi örneğinde olduğu gibi kriz riskini arttırmaktadır. Bu da gös-
termektedir ki anlık ve hızlı teknolojik talepler, germanyum gibi 
stratejik cevherler için risk oluşturmakta ve bu önemli maddelerin 
tedarikinde kısadan orta vadeliye doğru risklerin belirlenmesi ge-
rekmektedir. 

Yukarıda anlatılanların ışığında, ülkemizdeki germanyum po-
tansiyeli de mutlaka ortaya çıkartılmalıdır. Ülkemizde işletilmiş, 
işletilen ve işletilecek olan birçok kurşun - çinko ve bakır yatağı 
mevcuttur. Çinkur’da yapılan çalışmalar gibi bu işletmelerde  de 
yapılacak çalışmalar ile germanyum varlığı tespit edilip, depolan-
mış atıkların germanyum açısından değerlendirilmesi sağlanabi-
lir. Yine aynı şekilde işletilmeye devam eden ve edecek olan tüm 
projelerde bu stratejik madenin varlığı tespit edilerek, kazanılması 
için çalışmalar yapılabilir.

Günümüzde, ülke madenciliğimiz çıtasını iyice yükseltmiş ve 
önemli projelere imza atılır hale gelinmiştir. Artık ürettiğimiz altın, 
bakır, kurşun, çinko, linyit vb. ana madenler dışında yan ürünle-
rin de değerlendirilip, işletilmesinin zamanı gelmiştir. Örneğin; 
Balıkesir Havran’da yer alan Özdoğu İnşaat şirketinin Türkiye’de 
ilk molibdeni üretmesi ya da Eti Maden İşletmeleri’nin Sivrihisar 
- Kızılcaören nadir toprak elementi (NTE) projesinde yaptığı çalış-
malar ülke madenciliğine örnek olmalıdır.

Yine ülkemizde varlığı tespit edilmiş, işletilen ya da işletilecek olan 
linyit yatakları da germanyum varlığı açısından incelenmelidir. 
Dünyada üretilen germanyumun bir kısmının linyitten üretildiği 
unutulmamalıdır. Hele ki sahip olduğumuz linyit potansiyeli dik-
kate alınırsa, sektör olarak ülke ekonomisine bir katkı daha sağla-
nabilir. 
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Germanyumun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Dikkat çekici derecede elektrik özelliklerine sahip gümüş grisi 
renginde metalik görünüşlü bir elementtir. Yarı metalik, yani 
metal ile ametaller arasında özellikler gösterir. Periyodik cet-
velde dördüncü grupta olup, silisyum ve kalay arasında bulu-
nur. (+2) ve (+4) değerliklerini alır. Elmas atomuna benzer kris-
talleşme gösterir. Atom numarası ve atom ağırlığı 72,59’dur. 
Kütle numaraları 70 ile 76 arasında değişen 5 tane kararlı, yine 
kütleleri 65 ile 78 arasında değişen ve yarılanma süreleri nispe-
ten kısa olan 9 tane radyoaktif izotopu vardır. Atmosferik şart-
larda gayet kararlıdır. 600 – 700 oC’ de havada oksitlenir. Halo-
jenlerle şiddetli reaksiyon verir. Nitrat ve derişik sülfat asidinde 
çözünür. Erime noktası 937,4 oC, kaynama noktası 2.820 oC’dir.
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Maden Sektörü 
ve Sosyal Medya

Mayıs ayının sonundan itibaren Haziran ayı boyunca 
Türkiye’de, Brezilya’da ve son olarak da Mısır’da 
yaşananlar, günümüzde teknolojinin, olayları 
ve iletişimi yönetme noktasında geldiği kritik 

yerin altını bir kez daha çizmiştir. Gelinen noktada, herhangi bir 
bireyin kullanmakta olduğu akıllı telefon bile, bir haber kanalının 

ulaşabildiği kadar büyük 
kitlelere ulaşabilmektedir. 
Bugün artık yazılı ve görsel 
basından çok, sosyal medyanın 
toplulukları sürükledikleri 
bir çağda yaşamaktayız. Bu 
kadar serbest ve bireylerin 
inisiyatifinde ilerleyen iletişim 
araçları doğru bilgileri olduğu 
gibi, yanlış ve asılsız bilgileri 
de aynı hızda yaymaktadır. 
Dijital medya ve Y jenerasyonu 
konularında dünyanın farklı 
yerlerinde konuşmalar yapmış 

olan yazar Erik Qualman’ın konuyla ilgili tespiti ilginçtir: “Asıl soru 
sosyal medyada olup olmamamız değil, sosyal medyacılığı ne 
kadar iyi yaptığımızdır.”

Sosyal medya; insanların online olarak içerik belirledikleri, kendi 
fikirlerini, tecrübelerini yayınlarını paylaştıkları bir çeşit iletişim 
platformudur. Kitlesel iletişim araçlarıyla birlikte sosyal medya, 
tarihte hiç olmadığı kadar insanları kuşatmıştır. Bu durum, bilgi 
akışını hiç olmadığı kadar hızlandırmış, sonuç itibariyle bir kaç 
sene önce bile insanların günler sonra haberdar oldukları olay-

lar artık saniyeler içinde insanların ellerine ulaşmaktadır. İşin 
ilginç tarafı ise, kullanıcıların herhangi bir TV reklamına olan 
güvenleri % 14 iken, arkadaşlarının paylaşımlarına olan güven-
lerinin % 80’lerin üzerinde olmasıdır. 

Sosyal medya bugün artık kamuoyu oluşturmak için bir araç 
olarak kullanılmaktadır. Bunun en bilinen örneklerinden biri 
de, geçen yılki ABD başkanlık seçimlerinde veri madenciliğini 
kullanarak, seçime bir kaç hafta kala anketlerdeki düşüşünü 
engelleyen Obama’nın başkan olmasıdır.  Bunun yanı sıra çok 
yaygın bir biçimde Twitter veya Facebook’ta sayfalarının be-
ğenilmesi karşılığında hediye veren kurumlar hiçte azımsan-
mayacak kadar artmıştır. Sosyal medya, günlük hayattan farklı 
olarak gerek bireylerin kimliklerinin açık olmaması, gerekse 
kanunlar noktasında henüz yeterli bir yetişkinliğe ulaşmamış 
olduğu için çok ciddi bir bilgi kirliliğini de barındırabilmek-
tedir. Madencilik faaliyetleri de bu durumdan zaman zaman 
olumsuz etkilenebilmektedir.

Madencilik, doğası gereği insanlar tarafından hakkında az bilgi 
sahibi olunan ve bu sebeple objektif değerlendirilemeyen bir 
sektördür. Maden faaliyetlerine karşı tarihin her döneminde ön 
yargılar olduğu gibi bugün de bu ön yargılar sürmektedir. Her 
ne kadar madenciliğin önemi ve gerekliliği bu yazının konusu 
dışında olsa da madenlerin ve metallerin olmadığı bir dünyayı 
hayal bile etmek mümkün değildir. 

Teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte, maden karşıtı gruplar bin-
lerce kilometre ötede başlayacak bir maden projesini dezenfor-
masyon veya kamuoyu oluşturarak durdurabilmektedirler. 

İnovasyon
www.madencilik-turkiye.com

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

Doç. Dr. Sean Dessureault 
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     İnsanlar 
doğaları gereği, 
tanımadıkları 
ve bilmedikleri 
şeylere karşı daha 
önyargılıdırlar. 
Madencilik de 
bunlardan birisidir
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Bunun sonucunda milyarlarca dolarlık bir yatırım çoğu kez ay-
larca belki yıllarca gecikmekte, çok nadir durumlarda da proje 
iptal edilmektedir. Örneğin Peru’daki 5 milyar dolarlık yatırım 
değeri olan Conga Projesi eylemler sonrasında bir süreliğine 
rafa kaldırılmıştır. Bir diğer projeye karşı internet üzerinden or-
ganize olan bir grubun kişiler arası ilişkilerini gösteren diyag-
ram 1’de yer almaktadır. 

Türkiye’de madencilik sektörü aslında bu tür yanlış yönlendir-
melere çokta yabancı sayılmaz. Bergama’da kurulan ilk altın 
madenine karşı yürütülen kampanya, bir projenin kamuoyuna 
iyi anlatılmasının, yerel halkın ve diğer ilgili kimselerin doğru 
/ yanlış bilgilendirilmesinin ne kadar önemli olduğunun ka-
nıtı sayılabilir. Bugün halen yerel veya ulusal medyada çoğu 
kez “siyanürle altın arandığı” gibi gerçekten tamamen uzak 
ve maksatlı yapılan yayınlar bulunmaktadır. Benzer bir örnek 
Arizona’da yeni açılacak bir madenin geceleri ışık kirliliği yarata-
cağını tweetleyen, konuyla ilgili hiç bir bilgisi olmayan bir Holl-
ywood yıldızının toplumda yarattığı kaygı, firmaya ışık çevre 

değerlendirmesi ve led farlara sahip kamyon filosu gibi 
yaklaşık 1 milyon dolarlık ekstra masraflara sebebiyet 
vermiştir. Bu bilgi kirliliğiyle mücadele etmek ve iletişim 
araçlarını gözlemleyip asılsız iddiaları düzeltmek elbette 
ki biz madencilere düşmektedir. Böyle bir girişim yalnız-
ca bireysel olarak değil, aynı zamanda toplu, sistemli ve 
kurumsal ölçekte yapılmalıdır. 

Bir kaç sene önce ilk olarak Ortadoğu’daki eylemler baş-
ladığında sosyal medyanın ne denli büyük bir güce sahip 
olabileceğine tanık olmuştuk. Bilgi paylaşımının hızı ve 
yanıltıcı bilgilerin yoğunluğu bizi, uzmanı olduğumuz ve-
rilerin analizine yöneltti. Bu defa ekipman veya sistem ve-
rilerini kullanarak analiz değil, insanların etkileşimlerinin 
ve bilgi paylaşımlarının verilerinin analizi üzerine yoğun-
laştık. Ancak öncelikle sadece merak ve farklı veri maden-
ciliği araçlarını kullanma merakımız şirketlerden 

gelen talep üzerine nihayetinde bizi kendi çalışma ala-
nımız olan madencilik şirketlerinin ve projelerinin sosyal 

medyadaki durumuna yöneltti. Bu fikir bizi maden şirketlerine 
sosyal medyada analiz ve strateji üreten bir firma kurmaya ka-
dar götürdü. Aylar süren çalışmalar sonucunda geliştirdiğimiz 
ve uyguladığımız SLA (StakeholderLA.com) iş zekası modeli: 

1. Yerel halkı & ilgilileri dinleme (yerel gazeteler, bloglar, 
Twitter, Facebook, Youtube vb.)

2. Risklerin tespiti (su kirliliği, trafik, vb.)
3. Analiz (yönlendiriciler, ilişki diyagramı vb.)
4. Kamuoyu kaygılarını giderme gibi unsurlardan oluşmaktadır.

Bu modelde veriler otomatik olarak toplanılmakta, risk tespiti 
ve analizler ise yarı otomatik olarak yapılmaktadır. Kamuoyu 
kaygılarının giderilmesi ise daha çok kurumun halkla ilişkiler 
yaklaşımı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesiyle sağlan-
maktadır. Arizona’daki büyük bir bakır projesi için hazırlamış 
olduğumuz modelin şematik diyagramı ve bilgi kaynakları 
Şekil 2’de gösterilmiştir. Bu model esas alınarak kamuoyunun 
projeye olan onayını farklı medya kaynaklarında gösteren 
ve 5 dakikada bir güncellenen gerçek zamanlı bir kamuo-
yu eğilimi gösterge tablosu hazırladık. (Şekil 3) Şirket sosyal 
medyada da yer alan yanıltıcı bilgileri bu sistem sayesinde                                

Şekil 2: Arizona’daki Bir Bakır Madeninin Sosyal Medya Gözlem Modeli

Şekil 1:  İnternet Üzerinden Organize Bir Maden Karşıtı Grubunun İletişim Şeması
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Şekil 3: Gerçek Zamanlı Sosyal Medya Eğilimi Gösterge Tablosu

kolaylıkla haber alıp, en kısa sürede düzeltmeleri yapma şan-
sına ulaşmış oldu. 

Sürdürülebilir kalkınmanın temel ayakları: ekonomi, çevre ve 
toplumdur. Bunlar arasında aslında en hassas olanı ise top-
lumdur. İnsanlar doğaları gereği tanımadıkları ve bilmedikleri 
şeylere karşı daha önyargılıdırlar. Bu durum madencilik hak-
kında yeterli bilgiye sahip olmayan her birey için mümkün-
dür. Madenciliğin topluma, yeni nesillere doğru anlatılması 
ve şeffaflık bu noktada özellikle önem arz etmektedir. Maden 

firmaları geleneksel yaklaşımlardan sıyrılıp bir an önce çağın 
araçlarını kullanmaya başlamalıdır. Kamuoyunun ve konuyla 
ilgililerin fikirleri ve kaygıları takip edilmeli ve kaygıları çok 
büyümeden giderilmelidir. Yakın geçmişe kadar devletlerden 
alınan izinler veya siyasilerden elde edilen destek, bir projenin 
başlayabilmesi için yeterli sayılabilirdi. Ancak bugün gelinen 
noktada dünya ülkelerinin neredeyse tamamında bir projenin 
başarısı için kamuoyunun da desteği gerekmektedir. Maden 
firmalarının edilgen olmaktansa etken olması, hem kendi ge-
lecekleri hem de sektörün geleceği için belirleyici olacaktır. 

Şekil 2: Arizona’daki Bir Bakır Madeninin Sosyal Medya Gözlem Modeli
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Maden Yasası Uygulama 
Yönetmeliği Hakkında 
Değerlendirmeler II

Av. Cemal Yeşilyurt
hukuk@madencilik-turkiye.com

Uygulama Yönetmeliği’nin 29. Maddesinde işletme izni 
verilmesi ve işletme izni değişiklikleri düzenlenmiştir.

Yasa’nın 7’nci Maddesinde sözü edilen çevresel etki 
değerlendirmesi kararı, mülkiyet izni, işyeri açma ve çalışma ruh-
satı ile Maden İşleri Genel Müdürlüğünün kayıtlarına işlenmiş 
alanlarda alınması zorunlu izinlerin edinilmesini müteakip, çevre 
ile uyum teminatının (ÇUT) da yatırılmasından sonra işletme izni 
düzenlenecektir. 

ÇUT, işletme ruhsatı aşamasında değil, işletme izni alınması ile 
her yıl Haziran ayı sonuna kadar ödenecek bir mali mükellefiyet-
tir. Ödenmediği takdirde ise ruhsat teminatı irad kaydedilecektir. 
Ruhsat sahasında birden fazla işletme izni alanı olması halinde ise 
bir ÇUT teminatı ödenmesi yeterlidir. 

Aynı grup ruhsatlarda farklı bir maden için işletme izni talep edil-
mesi halinde; işletme projesi ile birlikte işletme talep harcının, aynı 
maden için, işletme izin alanı değişikliğinde ise işletme projesi is-
tenmemesine karşın, daha önce verilen işletme projesindeki hari-
ta ve çizimlerin yeni işletme izin alanı için yeniden düzenlenmesi 
ve talep harcının da yatırılması gerekmektedir. 

Her iki halde de yeni talep edilecek izin alanı için Yasa’nın 7’nci 
Maddesinin zorunlu kıldığı izinler alınacaktır. 

Tesis, stok alanı, pasa döküm alanı, altyapı tesisleri gibi amaçlarla 
işletme izin alanı değişikliği istemlerinin, işletme projesini 
etkilememesi halinde revize işletme projesi istenmeyecek, ancak 
bu durumları gösteren planlar, haritalar yanında talep harcı da 
ödenecektir. 

Madenin İşletmeye Alınması
Madenin işletmeye alınmasını düzenleyen 30. Maddede; işletme 
izninin verildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içinde ruhsat 
sahibinin madeni işletmeye almak zorunda olduğu belirtilmiştir. 
İşletme projesinde beyan edildiği şekilde üretimin veya üretime 

yönelik hazırlık çalışmalarının, tesis ve altyapı tesislerinin yapılması 
madenin işletme alınması sayılacaktır. 

Beklenmeyen haller ve mücbir sebepler dışında süresi içinde işlet-
meye alınmayan veya projesinde belirtilen yıllık üretim miktarının 
% 10’unun altında üretim yapılan ruhsat sahalarından, çalışılma-
yan her yıl için, projede belirtilen üretim miktarının %10’u üzerin-
den devlet hakkı alınacak, ancak devlet hakkı yıllık işletme ruhsat 
harcından az olmayacak,  kamu kurumlarınca doğrudan işletilen 
bor tuzu ve Ereğli Kömür Havzası’ndaki taşkömürü ruhsatları için 
% 10 şartı aranmayacaktır.

Yasa’nın 24 / 11’inci Maddesinde; “Ancak kamu kurumlarınca işle-
tilen bor tuzu ve Ereğli Kömür Havzası’ndaki taşkömürü ruhsatları 
için bu hüküm uygulanmaz.”, kuralı, Yönetmelikte, “Kamu kurum-
larınca doğrudan işletilen”, şeklinde düzenlenmiştir. İşletilen ile 
doğrudan işletilen arasında fark vardır. Kamu kurumu, madeni 
taşeron kanalıyla ya da rödovans karşılığı işlettiriyor ise bu durum 
doğrudan işletilme kabul edilemez.  

5177 sayılı Yasa yü-
rürlüğe girmezden 
önce Ereğli Kö-
mür Havzası’ndaki 
ocakların rödovans 
karşılığı işlettirildi-
ği ve bu durumun 
maden siciline kayıt 
ettirilmediği gerek-
çesiyle hazırlanan 
bir rapor doğrultu-
sunda söz konusu 
kurum büyük bir 
sıkıntıya düşmüş, 
bunun üzerine, 
5177 sayılı Yasa’nın 
23’üncü Maddesiy-
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İşletme İzni Verilmesi ve Değişiklik Talepleri
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le değiştirilen EK Madde 1’de;  
 
“3867 sayılı Ereğli Kömür Havzası’ndaki Ocakların Devletçe İşletti-
rilmesi Hakkındaki Kanun ile Devletçe işlettirilmesi kararlaştırılan 
Ereğli Kömür Havzasındaki madencilik faaliyetleri bu Kanun hü-
kümlerine tabidir. 

Ruhsat süresi bu Kanunla getirilen sınırlamalara tabi değildir. 

Sınırları, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen Ereğli Kömür Havza-
sı’ndaki taşkömürlerini işletmeye ve hukuku uhdesinde kalmak 
şartıyla işlettirmeye Türkiye Taşkömürü Kurumu yetkilidir. 

Ereğli Kömür Havzası’ndaki taşkömürü için kamu tarafından 
yürütülecek faaliyetler bu Kanunun 7’nci maddesinde belirtilen 
hükümler ile bu Kanunun hak düşürücü ve mali hükümlerine 
tabi değildir. Teminat ve Devlet hakkından muaftır. Ancak taşkö-
müründen özel idare payı, diğer madenler için yürütülen faali-
yetlerden de Devlet hakkı ve özel idare payı alınır.” şeklinde kural 
getirilmiştir.

Bu nedenle, Yönetmelik maddesindeki, “doğrudan işletilen”, ibaresi 
Maden Yasası’nın, 24 / 11 ve EK Madde 1’e açıkça aykırıdır.

İşletme Ruhsatı Döneminde Arama Faaliyetleri
Yönetmeliğin 31. Maddesinde işletme ruhsatı döneminde arama 
faaliyetleri açıklanmış, işletme ruhsat sınırları içinde aramalara de-
vam edileceği, IV. ve VI. grup işletme ruhsat sahalarında mümkün 
rezerv alanlarının beş yıl, diğer grup işletme ruhsatlarında ise üç yıl 
içinde rezerv alanlarını görünür ve muhtemel rezerv haline getir-
melerinin zorunlu olduğu, bu sürelerde işletme ruhsat sahalarında 
görünür ve muhtemel rezerv haline getirilmeyen alanların taksir 
edileceği öngörülmüştür. 

Uygulamada mümkün rezerv alanlarını, görünür ve muhtemel 
rezerv alanı haline getirmeyen işletme ruhsatlarının taksir edildiği 
yönünde bir idare işlemiyle bu güne kadar karşılaşmadık. 

Manisa ili hudutlarında, 1765,43 hektarlık bir işletme ruhsat 
sahasına, 5177 sayılı Maden Yasa’sının yürürlüğe girmesinden 
bir gün önce 04.06.2004 tarihinde 4,87 hektarlık alanda işletme 
izni verildiği, ancak bu ruhsat sahasının işletme izni dışında 
kalan, 1760,56 hektarlık kısmında görünür ve muhtemel rezerv 
alan tespiti yapılmadığı gibi Yasa ile Dolomit madenine tanınan 
100 hektarlık sınırın da aşıldığı, bu nedenle söz konusu ruhsatın 
işletme izni dışında kalan alanının taksir edilerek, aramalara 
açılması ve ihale edilmesi konusunda, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü’ne verdiğimiz, 16.06.2010 gün 119271 sayılı dilekçeye, 
Genel Müdürlüğün verdiği, 12.07.2010 gün 17502 sayılı yanıtta, 
söz konusu sahanın mahallinde tetkik programına alındığı, tetkik 
sonucu elde edilecek bilgiler doğrultusunda tarafımıza detaylı 
bilgi verileceği belirtilmiş, suskunluğunu bozmayan idareye 
yeniden verdiğimiz 20.09.2010 gün 136542 sayılı dilekçeye de bu 
güne kadar hiçbir cevap alınamamıştır.    

Yönetmeliğin 31. Maddesi, V. Grup için verilen işletme sertifikası 
alanlarında uygulanmayacaktır. 
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İşletme Sertifikası 
Yönetmeliğin 32. Maddesinde, işletme sertifikası hakkında düzen-
lemeler getirilmiştir.

V. Grup madenler için 1000 hektarı geçmeyecek şekilde arama ser-
tifikası müracaatı yapılır ve bu madenlerin üretimi işletme sertifi-
kası ile gerçekleştirilir. Arama ruhsatı almaya hak sağlayan V. Grup 
madenlere bir yıl süreli ön arama ruhsat süresi tanınır. Ön arama 
ruhsat süresi içinde ön arama faaliyet raporu verilmesi ile bir yıl 
süre ile de genel arama dönemi süresi verilir. Bu grup ruhsatlarda 
detay arama dönemi yoktur ve arama dönemleri de iki yılı geçe-
mez. Genel arama faaliyet raporu ve talep harcı ödendiğine dair 
belge ile müracaatta bulunulması halinde V. Grup madenlerde iş-
letme sertifikası hakkı doğar. Uygun olan müracaatlara süresi beş 
yılı geçmeyecek şekilde işletme sertifikası verilir.

Arama faaliyeti sonrası görünür, muhtemel ve mümkün rezervin 
tespit edilebilmesi için madenin tenörü / kalitesi, madenin cinsi-
ne göre cevher damar kalınlıkları ve kapasitesi belirlenir. İşletme 
projesinin hazırlanmasında kullanılacak verilerin belirlenebilmesi 
için gerekli aramaların yapılmış olması ve bu faaliyetlerin rezerv 
bilgilerini içeren genel arama faaliyet raporu ile belgelenmesi zo-
runludur.

Genel Müdürlük; madenin cinsi, rezerv miktarı, tenör / kalite, üreti-
min yapıldığı bölge, işletme izin alanı gibi kıstasları dikkate alarak 
minimum yıllık üretim miktarlarını belirleyebilecektir. 

Genel Müdürlüğün yıllık üretim miktarlarını belirli kıstaslar sonucu 
belirleyebilecek olması, Yasa’nın 10’uncu ve 24’üncü Maddeleriyle 
çelişmektedir. Maden Yasası’nın 10’uncu Maddesi uyarınca teknik 
ve mali konularda yapılan yazılı beyanlar ile yetkili kişilerce tan-
zim edilen raporların doğru kabul edileceği, kural altına alınmış-
tır. Beyanlarda hata ve noksanlıklar varsa, idare bu durumu tespit 
etmesiyle, ruhsat sahibinden iki ay süre içerisinde düzeltilmesini 
isteyecektir. Yasa hükmünü ihmal edip, Genel Müdürlüğün, 1000 
hektarı bulabilen V. Grup ruhsatlarda, Yasa’nın öngörmediği; ma-
denin cinsi, rezerv miktarı, tenör / kalite, üretimin yapıldığı bölge, 
işletme izin alanı gibi kıstasları incelemesi ve bu incelemeye dayalı 
yıllık üretim miktarı belirlemesi, kanaatimizce mümkün değildir. 
Bu şekliyle Uygulama Yönetmeliğinin 32 / 3’üncü maddesi Maden 
Yasası’nın 10’uncu ve 24’ünci Maddeleriyle çelişmektedir.

İşletme sertifikası; geçici tesis alanı, belirlenen görünür, muhtemel 
ve mümkün rezerv alanı üzerinden verilecek, arama ruhsatının di-
ğer kısımları ise taksir edilecektir / küçültülecektir.

Bu madenlerin üretimi arazi yüzeyinden toplanarak yapılacak, 
madenlerin işletilmesi yarma, galeri, ocak açma gibi faaliyetler 
gerektiriyor ise bu durum Ek Form 10’a uygun işletme projesinin 
hazırlanmasını ve işletme izni alınmasını gerektirecektir.

İşletme izin alanı değişikliği talepleri işletme izin alanı belirleme 
sürecindeki işlemlere tabi olacaktır.

Ruhsatların üst üste verilmesi
3213 sayılı Yasa’nın 8’inci Maddesinde; yürürlükte olan arama 

veya işletme ruhsatı verilmiş maden sahası üzerine başka ruhsat 
verilmez, hükmü bulunmaktaydı. Bu hüküm, 5177 sayılı Yasa’nın 
38’inci Maddesiyle kaldırılmıştır. Maden gruplarına göre değişiklik 
yapılması gereken ve genel hüküm niteliğinde olan bu maddenin 
kaldırılması büyük bir eksikliktir. 

Yönetmeliğin 33. Maddesinde; aynı grup ruhsatların birbiri üzeri-
ne verilemeyeceği, ayrı grup ruhsatların ise üst üste verilebileceği, 
aynı ya da ayrı grup maden ruhsatlarının işletme izin alanlarının 
üst üste talep edilmesi durumunda, Genel Müdürlükçe projeler 
üzerinde ve / veya yerinde sahanın jeolojik yapısı, cevherleşmenin 
özellikleri, maden rezervleri, yatırım tesisleri ve tesisler göz önünde 
bulundurularak inceleme yapılacağı, inceleme sonucunda kazanıl-
mış hakları korunmak kaydı ile kaynak kaybına neden olmayacak, 
maden işletmeciliğini ve işletme güvenliğini tehlikeye düşürme-
yecek şekilde, ayrı ayrı çalışma imkanının tespiti halinde, çalışma 
esaslarının Bakanlıkça belirlenerek, bu alanda ayrı gruplarda işlet-
me izinleri verilebileceği, bu mümkün değilse öncelik hakkı esas 
alınarak faaliyete izin verileceği belirtilmiştir.

Ancak, 2000 hektardan daha az olan IV. ve VI. Grup işletme izin 
alanları ile 100 hektardan daha az olan II. Grup işletme izin alanları 
üzerine I (b) Grubu işletme ruhsatı verilemeyeceği gibi I (b) Grubu 
maden işletme izni üzerine de IV. ve VI. Grup veya II. Grup işletme 
izni verilemeyecektir. Bununla birlikte farklı gruptaki işletme ruh-
satlarının aynı kişiye ait olması veya talep sahiplerinin aralarında 
mutabakat sağladıklarını belgelemeleri halinde üst üste işletme 
izni verilebilecektir. 

Yasa’nın 16/10’uncu maddesinde; aynı grup ruhsatların birbiri 
üzerine verilemeyeceği, kazanılmış haklar korunmak kaydı ile ayrı 
grup ruhsatların birbiri üzerine verilebilmesine ilişkin usul ve esas-
ların yönetmelikle belirleneceği, 

24’üncü maddenin 9. ve 10. fıkralarında da; görünür rezervi 
belirlenen alanlar üzerine, maden işletmeciliğine engel olacak 
şekilde başka grup işletme ruhsatı verilemeyeceği, ancak farklı 
gruptaki ruhsat taleplerinin aynı kişiye ait olması veya talep 
sahiplerinin aralarında mutabakat sağladıklarını belgelemeleri 
halinde bu şartın aranmayacağı, 

Aynı alanda ayrı veya aynı gruplara ait ruhsat faaliyetlerinin ça-
kışmasından dolayı, ruhsat sahipleri arasında uyuşmazlık çıkması 
veya kendi aralarında mutabakat sağlayamamaları halinde, Ba-
kanlığın, projeler üzerinde ve/veya yerinde inceleme yapacağı, 
inceleme sonucunda bu alanda, ayrı ayrı çalışma imkanının tespiti 
halinde, çalışma esaslarının Bakanlıkça belirleneceği, bu mümkün 
değilse öncelik hakkı esas alınarak faaliyete izin verileceği, kural 
altına alınmıştır.

Maden Yasası’nın 24’üncü Maddesinde, “görünür rezervi belirle-
nen alanlar üzerine” denilirken, Yönetmelikte “işletme izin alan-
larının üst üste talep edilmesi durumunda” ifadesi kullanılmıştır. 
Yasa gereği; geçici tesis ve görünür rezerv alanına, işletme izni ve-
rilecektir. Uygulamada ise görünür rezervi belirlenen alanın tama-
mına değil de belli kısmına işletme izni verilmekte, özellikle II. Grup 
ruhsatlarda bu alan 10 hektarı geçmemektedir.  
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Bu durumda, işletme projesinde beyan edilen ve mahallinde tetkik 
sonucu kabul gören görünür rezerv alanının bir kısmının işletme 
izin sınırları dışında kalacağı tabiidir. Yasa’ya göre beyan edilen bu 
görünür rezerv alanına maden işletmeciliğine engel olacak şekilde 
başka grup işletme ruhsatı verilemeyecekken, Yönetmeliğe göre 
verilebilecektir. Zira Yönetmelikte işletme izin alanı kıstası kullanıl-
mıştır. Kanaatimizce Yasa, kuralı açık olup, Yönetmelikte de işletme 
izin alanı yerine, görünür rezerv alanı ibaresi kullanılarak anlam 
birliği sağlanmalıdır.

Ayrı grup ruhsatların üst üste verilmesi kural olmakla beraber bu 
ruhsatların işletme projesinde verdikleri görünür rezerv alanlarının 
başka bir işletme ruhsatı ile çakışması halinde, idarece; projeler 
üzerinde veya yerinde sahaların jeolojik yapısı, cevherleşmenin 
özellikleri, maden rezervleri, yatırım tesisleri göz önünde 
bulundurularak, maden işletmeciliğini ve iş güvenliğini tehlikeye 
düşürmeyecek şekilde ayrı ayrı çalışma imkanının olması halinde 
belirlenecek çalışma esaslarına göre, ayrı grup işletme ruhsatlı 
sahalarda da üst üste işletme izni verilebilecektir. Bu mümkün 
değilse aşağıda açıkladığımız üzere öncelik esası alınarak işlemler 
gerçekleştirilecektir.

Ruhsatların üst üste verilmesi durumunu ikiye ayırarak incelemek 
gerekir.

A- Arama ruhsatlı sahalarda
i- Aynı grup ruhsatlar üst üste verilemez.
ii- Ayrı grup ruhsatlar üst üste verilebilir.

B- İşletme ruhsatlı sahalarda
i- Aynı grup ruhsatlar birbiri üzerine verilemez
ii- Aynı ve ayrı grup maden ruhsatlarının işletme izin alanlarının 
üst üste talep edilmesi durumunda konu Genel Müdürlükçe 
değerlendirilir. 

Burada zorunlu bir açıklama yapmak gerekmektedir. Bilindiği üze-
re 6309 sayılı Yasa döneminde aynı cins olmamak üzere ruhsatlar 
üst üste verilmiştir. Bir krom ruhsatı üzerine, kömür, manganez, 
demir gibi ruhsatlar verilmekteydi ve bu durum Yasa’ya uygundu. 
6309 sayılı Yasa’dan gelen ve 3213 sayılı Yasa’ya intibakı yapılan bu 
ruhsatların çok büyük bir bölümü IV. Grupta yer almaktadır. Yü-
rürlükte olan Maden Yasasının 2’nci maddesinde sayılan IV. Grup 
madenlerin sayısı şu anda 123’tür. Buradan, krom ruhsatı üzerine, 
krom ruhsatı ve işletme izni verilemeyeceği kesin olmakla birlikte. 
IV. Grup bir krom ruhsat sahibi, Manyezit işletme izni istediğinde, 
işte o zaman aynı grup olmakla birlikte başka bir ruhsatla işletme 
izin alanının çakışması gündeme gelebilir. 

3213 sayılı Yasa döneminde madenler iki grup olarak verilmiştir. 
Bu gruplar; maden ve mermer gruplarıdır. 3213 sayılı Yasa döne-
minde verilen maden ruhsatları da şu anda genellikle IV. Grupta-
dır. Bu cümleden 3213 sayılı Yasa’nın yürürlüğünden itibaren aynı 
grup ruhsatların üst üste verilmesi, mümkün değildir. Fakat bazı 
madenlerde sık sık grup değişikliği olduğu da bir vakıadır. Örneğin 
Dolomit, 09.11.1976 tarihine kadar Taşocakları Nizamnamesi tabi 

Taşocağı (1317 tarihli Taşocakları Nizamnamesi), 09.11.1976-
14.06.1985 tarihleri arası Maden (6309), 15.06.1985 - 24.06.1987 
tarihleri arası Mermer (3213), 25.06.1987 - 04.06.2004 tarihleri 
arası Maden (3382), 05.06.2005 - 24.06.2010 arası ise II. Grup ma-
den (5177), 24.06.2010 tarihinden itibaren de II - a Grubundadır   
(5995). Bunun gibi Kuvars Kumu ve Alüminyum madenlerinde de 
oranlar doğrultusunda grup değişiklikleri olmuştur. Başlı başına ve 
geniş bir konu olduğundan burada kısa bir açıklama ile yetinilmek 
zorunda kalınmıştır. Yasa ve Yönetmelikte aynı grup olarak açıkla-
nan yukarıda sözünü ettiğimiz bu ruhsatlardır.    

iii - İşletme izin alanı 2000 hektardan az olan IV. ve VI. Grup 
işletme ruhsatları üzerine I (b) Grubu işletme ruhsatı verilemez. Bu 
ibareden, işletme izin alanı 2000 hektardan az olan sahalar üzerine 
I (b) Grubu dışındaki diğer grup işletme ruhsatlarının verilebileceği, 
2000 hektardan fazla olan IV. ve VI. Grup işletme ruhsatlarının 
üzerine ise bu grupların dışında olan işletme ruhsatlarının 
verilebileceği anlamı çıkmakta.

iv - İşletme izin alanı 100 hektardan az olan II. Grup işletme ruh-
satları üzerine I (b) Grubu işletme ruhsatı verilemez. Buradan da 
İşletme izin alanı 100 hektardan az olan II. Grup işletme ruhsatları 
üzerine I (b) Grubu dışındaki işletme ruhsatlarının verilebileceği, 
100 hektardan fazla izin alanı olan II. Grup işletme ruhsatlarının 
üzerine ise bu grubun dışındaki işletme ruhsatlarının verilebileceği 
anlamı çıkmaktadır.

v-I (b) Grubu işletme izni üzerine, II., IV. ve VI. Grup işletme ruhsatı 
verilebilecek, ancak işletme izni verilemeyecektir.

Her ne kadar 5177 sayılı Yasa ile maden ruhsat gruplarına alan sı-
nırlaması getirildi ise de bu durum 5177 sayılı Yasa’dan önce veril-
miş ve 5177 sayılı Yasa, getirilen alan sınırlamalarının üzerinde ala-
nı olan maden işletme ruhsatlarının kazanılmış haklarını ortadan 
kaldıracak şekilde Yönetmelikte alan kısıtlaması yapılmasını ge-
rektirmemektedir. Bu nedenle, Yönetmeliğin 33. Maddesinin son 
fıkrası, Maden Yasası’nın 24 / 9’uncu maddesine açıkça aykırıdır.

Yasa’nın 24’üncü maddesinin 9. ve 10. fıkrasındaki, “Görünür rezer-
vi belirlenen alanlar üzerine, maden işletmeciliğine engel olacak 
şekilde başka grup işletme ruhsatı verilemez.” hükmü ile “Aynı alan-
da ayrı veya aynı gruplara ait ruhsat faaliyetlerinin çakışmasından 
dolayı, ruhsat sahipleri arasında uyuşmazlık çıkması veya kendi 
aralarında mutabakat sağlayamamaları halinde, Bakanlık, projeler 
üzerinde ve / veya yerinde inceleme yapar. İnceleme sonucun-
da bu alanda, ayrı ayrı çalışma imkanının tespiti halinde, çalışma 
esasları Bakanlıkça belirlenir. Bu mümkün değilse öncelik hakkı 
esas alınarak faaliyete izin verilir.” hükümleri açıkken, bu hüküm-
leri ortadan kaldıracak şekilde Yönetmeliğin 33. Maddesi 2. fıkrası 
düzenlenmiştir.  

Farklı gruptaki işletme ruhsatlarının aynı kişiye ait olması veya ta-
lep sahiplerinin aralarında mutabakat sağlayıp bunu belgeleme-
leri halinde, üst üste işletme izni verilebilecektir. Zaten bunun aksi 
de düşünülemez. 
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World’s Premier Mining Conference & Exhibition
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erence and Exhibition

02 – 05 Kasım 2013
Tianjin Meijiang Kongre Merkezi

Düzenleyen: 
Arazi ve Kaynaklar Bakanlığı, Çin 

Tianjin Belediye İdari Teşkilatı, Çin 
Çin Madencilik Derneği

        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

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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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

TKİ

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

Tem. 2013 Keles krible +40 mm 130 KLİ 2.766

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

Tem. 2013 Ilgın Parça 110 ILİ 2.970

Tem. 2013 S.Kısrakd. yıkanmış+18mm 265 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.874

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

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

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

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

Tem. 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)

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

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

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

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

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

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

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

Ekonomi
www.madencilik-turkiye.com

DEĞERLİ METALLER (PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2012)
Birim

CM
E G

roup

8.Tem.13 Altın 1253,50 -24,46 1659,30 USD / tr. oz

8.Tem.13 Gümüş 19,82 -33,98 30,02 USD / tr. oz

8.Tem.13 Platinyum 1349,00 -12,46 1541,00 USD / tr. oz

8.Tem.13 Rodyum 1125,00 -6,25 1200,00 USD / tr. oz

8.Tem.13 Palladyum 689,00 -0,14 690,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%  
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2012)
Birim

London M
etal Exchange

8.Tem.13 Aluminyum 1774,50 -13,23 2045,00 USD / ton

8.Tem.13 Bakır 6922,00 -11,01 7778,00 USD / ton

8.Tem.13 Çinko 1851,50 -9,86 2054,00 USD / ton

8.Tem.13 Kalay 20095,00 -13,36 23195,00 USD / ton

8.Tem.13 Kurşun 2058,00 -10,44 2298,00 USD / ton

8.Tem.13 Nikel 13805,00 -18,84 17010,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2012)
Birim

N
orthernM

iner

27.Haz.13 Antimuan 9900,00 -19,84 12350,00 USD / ton

27.Haz.13 Bizmut 9,00 4,05 8,65 USD / lb.

27.Haz.13 İridyum 968,48 -5,51 1025,00 USD / tr. oz

27.Haz.13 Kadmiyum 1,05 15,38 0,91 USD / lb.

27.Haz.13 Kobalt 15,00 38,89 10,80 USD / lb.

27.Haz.13 Magneyum 2850,00 -14,29 3325,00 USD / ton

27.Haz.13 Manganez 2400,00 -9,94 2665,00 USD / ton

LM
E

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

27.Haz.13 Rutenyum 85,00 6,25 80,00 USD / tr. oz

27.Haz.13 Selenyum 32,00 -28,89 45,00 USD / lb.

27.Haz.13 Tungsten 400,00 19,40 335,00 USD / ton

1.Tem.13 Uranyum 39,50 -9,20 43,50 USD / lb.

U
XC

27.Haz.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

26.Haz.13 Lantanyum Metal ≥ 99% 15,00 -46,43 28,00 USD / kg

26.Haz.13 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 7,20 -44,62 13,00 USD / kg

26.Haz.13 Seryum Metal ≥ 99% 15,00 -40,00 25,00 USD / kg

26.Haz.13 Seryum Oksit ≥ 99.5% 7,10 -40,83 12,00 USD / kg

26.Haz.13 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 105,00 -12,50 120,00 USD / kg

26.Haz.13
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
77,00 -18,95 95,00 USD / kg

26.Haz.13 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 98,00 -14,78 115,00 USD / kg

26.Haz.13 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 70,00 -9,09 77,00 USD / kg

26.Haz.13 Samaryum Metal ≥ 99.9% 40,00 -27,27 55,00 USD / kg

26.Haz.13 Europyum Oksit ≥ 99.5% 2050,00 -4,65 2150,00 USD / kg

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

26.Haz.13 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 65,00 -13,33 75,00 USD / kg

26.Haz.13 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 2100,00 -16,00 2500,00 USD / kg

26.Haz.13 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 1450,00 -17,14 1750,00 USD / kg

26.Haz.13 Disporsiyum Metal ≥ 99% 1100,00 0,00 1100,00 USD / kg

26.Haz.13 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 875,00 -10,26 975,00 USD / kg

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

26.Haz.13 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 49,00 -36,36 77,00 USD / kg

26.Haz.13 İtriyum Metal ≥ 99.9% 68,00 -43,33 120,00 USD / kg

26.Haz.13 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 45,00 -10,00 50,00 USD / kg

26.Haz.13 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 15500,00 3,33 15000,00 USD / kg

26.Haz.13 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 7100,00 -1,39 7200,00 USD / kg

26.Haz.13 Mixed Metal ≥ 99% 12,00 -29,41 17,00 USD / kg

TÜRKİYE KROM - MANGAN CEVHER FİYATLARI

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et.com

05.Tem.13 Krom cevheri (CIF - Çin) 46 - 48% Konsantre 275-285 USD / dmt

05.Tem.13 Krom cevheri (CIF - Çin) 40 - 42% parça 255-265 USD / dmt

05.Tem.13 Krom cevheri (CIF - Çin) 38 - 40% parça 235-245 USD / dmt

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

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

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

05.Tem.13 Manganez cev. (CIF - Çin) 40 - 42% parça 5,0-5,2 USD / dmtu

05.Tem.13 Demir cev. (CIF - Çin) 65% 116-118 USD / dmtu

05.Tem.13 Demir cev. (CIF - Çin) 60% 105-107 USD / dmtu

05.Tem.13 Demir cev. (CIF - Çin) 55% 78-80 USD / dmtu



BİST’te İşlem Gören Madencilikle İlişkili Şirketler

YASAL UYARI: Burada yer alan veriler BİST 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 05.07.2013

HZNDR 4,06 4,08 0,49 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ AŞ

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

IHMAD 2,98 9,12 206,04 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET AŞ

IPEKE 3,39 3,65 7,67 İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.AŞ

IZMDC 5,24 2,09 -60,11 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ

IZOCM 40,10 30,60 -23,69 İZOCAM AŞ

KCHOL 6,02 9,24 53,49 KOÇ HOLDİNG AŞ

KONYA 322,00 262,00 -18,63 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

KOZAA 3,20 3,11 -2,81 KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. AŞ

KOZAL 34,30 22,90 -33,24 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ

KRDMA 1,15 1,69 46,96 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMB 1,75 3,37 92,57 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMD 0,91 1,20 31,87 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KUTPO 2,28 2,03 -10,96 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ AŞ

METRO 0,57 0,51 -10,53 METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.AŞ

MRDIN 6,26 4,38 -30,03 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET AŞ

NUHCM 10,06 12,30 22,27 NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ

PRKME 5,44 4,36 -19,85 PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.AŞ

SARKY 5,00 2,90 -42,00 SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.AŞ

SISE 2,77 2,57 -7,22 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI AŞ

SODA 3,17 2,36 -25,55 SODA SANAYİİ AŞ

TRKCM 2,39 2,66 11,30 TRAKYA CAM SANAYİİ AŞ

UNYEC 4,19 4,99 19,09 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

USAK 1,44 1,05 -27,08 UŞAK SERAMİK SANAYİİ AŞ

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31.12.2012 05.07.2013

ADANA 3,78 4,10 8,47 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADBGR 2,72 2,87 5,51 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADNAC 0,71 0,63 -11,27 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

AFYON 84,00 45,90 -45,36 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.AŞ

AKCNS 7,56 11,60 53,44 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.AŞ

ALKIM 6,50 10,55 62,31 ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ

ANACM 2,77 2,57 -7,22 ANADOLU CAM SANAYİİ AŞ

ASLAN 53,25 29,70 -44,23 ASLAN ÇİMENTO AŞ

BOLUC 1,42 2,32 63,38 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

BSOKE 1,43 1,43 0,00 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

BTCIM 6,70 5,78 -13,73 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.AŞ

BUCIM 4,85 4,81 -0,82 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI AŞ

BURCE 7,28 4,49 -38,32 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.AŞ

CEMAS 1,31 0,77 -41,22 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ AŞ

CEMTS 1,20 1,21 0,83 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.AŞ

CIMSA 7,76 12,75 64,30 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

CMBTN 53,75 39,90 -25,77 ÇİMBET.H.BT.VE PRE.Y.ELEM.SAN.VE TİC.AŞ

CMENT 8,10 6,96 -14,07 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.AŞ

DENCM 9,58 7,66 -20,04 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

EGSER 1,77 2,29 29,38 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 2,11 1,92 -9,00 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.AŞ

GOLDS 0,56 İşleme 
Kapalı

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

GOLTS 60,75 52,50 -13,58 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. AŞ

World’s Premier Mining Conference & Exhibition
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02 – 05 Kasım 2013
Tianjin Meijiang Kongre Merkezi

Düzenleyen: 
Arazi ve Kaynaklar Bakanlığı, Çin 

Tianjin Belediye İdari Teşkilatı, Çin 
Çin Madencilik Derneği

        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

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
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), Sid-
ney, 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), Chicago, ABD 
www.metalsandmineralsevents.com

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

18 - 21 Eylül bauma Africa 2013 Johannesburg, Güney Afrika 
www.bauma-africa.com

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/

30 Eylül - 2 Ekim 2. AusIMM Uluslararası Jeometalurji Konferansı 2013 
(The Second AusIMM International Geometallurgy Conference 2013) 
Perth, Western Australia, Avustralya 
www.ausimm.com.au/geomet2013/ 

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

3 - 4 Ekim CIEMC 1. Kongo Uluslararası Madencilik Konferansı ve Ser-
gisi (CIEMC - 1st Congo International Mining Conference & Exhibition) 
Brazzaville, Kongo ciemcongo.com 

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

25 - 26 Kasım Metaller ve Mineraller Yatırım Konferansı (Metals & Min-
erals Investment Conference) San Francisco, ABD 
www.metalsandmineralsevents.com

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

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

24 - 25 Ekim EIF 2013 - Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, Ankara
www.energy-congress.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/

4 - 6 Aralık 2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, Antalya
www.tibbijeoloji.com

21 - 23 Aralık 2. Sondaj Sempozyumu, Ankara
www.jmo.org.tr/etkinlikler/etkinlik_detay.php?kod=6464&sube=0 

   

     2014
7 - 9 Mayıs KAYAMEK’2014, XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 
Afyon www.kayamek.org

21 - 23 Mayıs Türkiye 19. Kömür Kongresi, Zonguldak 
www.maden.org.tr

14 - 17 Mayıs VI. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, Mersin 
jeokimyasemp.mersin.edu.tr

04 - 07 Haziran Natural Stone - 11. Uluslararası Mermer, Doğal Taş 
Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, İstanbul
www.cnrnaturalstoneturkey.com

22 - 25 Ekim Globalstone 2014, Dünya Doğaltaş Kongresi, Antalya  
www.globalstone2014.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
39 Altınbilek / abms.com.tr

41 Ant Group / antgroup.com.tr

49 Apeks / apeksgrup.com

83 Arges Arıtma / argesmakina.com

97 Atalay Makine / atalaysondajmak.com

91 Atf Forvarderlik / atfturkey.com.tr

37 Atlas Copco / atlascopco.com.tr

43 Ayıkband / ayik.com.tr

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

27 Bes Mühendislik / besmuhendislik.com.tr

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

101 China Mining / china-mining.org/en

13 Doğanak Koll. Şti. / doganak.com

77 Draeger / draeger.com.tr

45 Ebro Armaturen / ebro.com.tr

Sayfa  Firma
29 ECS kimya / ecskimya.com

75 Esit Elektronik / esit.com.tr

67 Gemcom / gemcomsoftware.com

31 GroundProbe / groundprobe.com

21 Günhan Ark / gunhanark.com

99 Icpc / icpc2013.com

103 Londra Konferansı / ebyintl.com

A. Kapak Mapek / mapek.com

17 Metso / metso.com

79 Netcad / netcad.com.tr

Ön Kapak İçi Ortadoğu Sondaj / ortadogusondaj.com

35 Otkonsaş / otkonsaş.com

85 Outotec / outotec.com

71 Pena Maden /penamaden.com

11 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

Sayfa  Firma
87 Ridgid / ridgid.eu

25 Reutech Mining  / reutechmining.com

61 Sandvik / sandvik.com

19 Soma Holding / somaholding.com

 3 Soneksan Sondaj / soneksan.com

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

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

93 Süzerteks / suzerteks.com.tr

47 Şen plastik  /  senplastik.com

89 Teksomak / teksomak.com

55 Tüfekçioğlu / tk.com.tr

15 Vtg Holding / vtg.com.tr

69 Zitron / zitron.com

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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