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MTA Analiz Laboratuvarları, Özel 
Sektördeki Payını Arttırmayı Hedefliyor

Altın Aramacılığında Bitkilerin Gücü

ÇED Genel Müdürü Dikmen:
ÇED Yatırımcının Yol Haritasıdır!

Amerika Maden Sektörünün 1 Numaralı Yataklı Rulman 
ve Mekanik Güç Aktarım Markası DODGE,
ABB ve SAYGILI RULMAN İşbirliği ile Artık Türkiye’de.







Bu Ay
Amerikan maden 

sektörünün en büyük 
güç aktarım markası olan 

DODGE, ABB’nin satın 
almasıyla birlikte

Avrupa pazarında da 
adından söz ettirmeye

başladı. ABB de, 2013 yılı 
içerisinde 30 yıllık sektör 

deneyimi olan Saygılı 
Rulman şirketi ile Türkiye 
distribütörlüğü anlaşması 

yaptı.
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Cevher Zenginleştirmede Liç Yöntemi

Altın Aramacılığında Bitkilerin Gücü

ÇED Genel Müdürü Dikmen:

ÇED Yatırımcının Yol Haritasıdır!

Amerika Maden Sektörünün 1 Numaralı Yataklı Rulman 

ve Mekanik Güç Aktarım Markası DODGE,

ABB ve SAYGILI RULMAN İşbirliği ile Artık Türkiye’de.

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.

içindekiler
 DEĞERLENDİRME
78 MODEST, Yeni Projelerin Geliştirilmesine Katkı
 Koymaya Devam Ediyor
82 Kanada Altın Madenlerine Teknik Gezi ve 
 25. CMPNOQ

 MAKALE
88 Altın Aramacılığında Bitkilerin Gücü

96 Cevher Zenginleştirmede Liç Yöntemi

 İŞ GÜVENLİĞİ
106 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 İNOVASYON 
 DOÇ. DR. SEAN DESSUREAULT - M. MUSTAFA KAHRAMAN
108 Neden Kurumsal Bilgi Aktarım Politikasına
 İhtiyaç Vardır?

 MADEN HUKUKU 
 AV. CEMAL YEŞİLYURT
110 Maden Üretiminde İdari Para Cezaları

116 EKONOMİ - MADEN FİYATLARI
117 BİST’TE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER
118 ETKİNLİK TAKVİMİ
120 SERİ İLANLAR - REKLAM İNDEKSİ

  4 EDİTÖRDEN
  6 TÜRKİYE’DEN HABERLER
16 DÜNYADAN HABERLER
22 ŞİRKET HABERLERİ
24 ETKİNLİK HABERLERİ

 TANITIM
40  Saygılı Rulman’la En Zor Şartlarda, En Az Zaman Kaybı...

 KAPAK KONUSU
42  Amerikan Maden Sektörünün 1 Numaralı
 Çözüm Ortağı Dodge, Artık Türkiye’de!

 TANITIM
46  NACHİ, Made in Japan
48 Metrans, Dilovası İMES OSB’deki Yeni Binasına Taşındı
52 Sandvik - Sondaj Sektörünün Tüm İhtiyaçları İçin İş Başında
54 Yer Altı Madenciliğinde Su Drenajı Çözümleri
56 Atlas Copco ile Türkiye’de Zorlu Görev
58 Çamur Pompalarında Devrim Niteliğinde 
 Yeni WARMAN® WBH®

 RÖPORTAJ
62 MTA Analiz Laboratuvarları, Özel
 Sektördeki Payını Arttırmayı Hedefliyor
70 ÇED Genel Müdürü Dikmen:
 ÇED Yatırımcının Yol Haritasıdır!





1 Aralık 20134

Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından 
uygulanan Teknik Destek ve Bilgi Değişimi (TAIEX) programı kapsamında, Maden Tet-
kik Arama Genel Müdürlüğünce 6-7 Kasım 2013 tarihlerinde “Geological Surveys and 
the Extractive Industry” başlıklı uluslararası bir Çalıştay gerçekleştirildi. Dergimizin özel 
olarak davet edildiği Çalıştay’a, madencilik sektörü ile ilişkili kamu kuruluşlarının, sivil 
toplum örgütlerinin ve üniversitelerin temsilcileri iştirak etti.

Çalıştay’da Avrupa Birliği uzmanları tarafından gerçekleştirilen sunumlardan anlaşıldığı 
üzere AB’nin, sürdürülebilir kalkınması için ihtiyaç duyduğu hammaddelerin temini ko-
nusunda zor durumda olduğu görülüyor. AB’nin özellikle 2008 yılından itibaren bu sıkın-
tıyı yaşamaya başladığı belirtilirken, madencilik alanındaki güncel planlamaların, Birliğin 
ihtiyaç duyduğu hammaddelere sağlıklı ulaşımı üzerine kurulu olduğu anlaşılmaktadır.

Macaristan Maden ve Jeoloji Dairesi Başkan Yardımcısı Tamas Hamor sunumunun bir 
bölümünde “Madenlerimizi, diğer yasal mevzuatlara göre korumamız gerekir. AB uzun 
yıllar madenciliği göz ardı etti ve mevzuatlarının dışında tuttu. Günümüzde ise maden-
lere olan ihtiyacının ve madenlerin öneminin farkına varıldı. Bu kapsamda madencilik 
politikaları geliştiriliyor.” diyerek Birliğin madenciliğe mevcut bakış açısına dikkat çekti.

Hamor’un bu cümlelerinden yola çıkarak, ülkemizde de madenciliğin biran önce daha 
fazla ön plana alınmasına ancak bürokrasiden de olabildiğince arındırılmış bir sistem 
ortaya konulmasına ihtiyaç bulunuyor. AB gibi kaynaklarımız azaldığında ya da tükendi-
ğinde değil, henüz kaynaklara sahipken bu farkındalığın oluşması, ülke olarak kalkınma-
mızın temelini oluşturmalıdır. 

Ayrıca daha önce de dergimizde konu edindiğimiz AB’nin kritik hammaddeler listesinin 
güncelleneceğini de aktaran Hamor listeye, teminleri açısından Türkiye’yi de yakından il-
gilendiren dört yeni hammaddenin eklendiğini açıkladı. Bu hammaddeler: kok kömürü, 
fosfat kayası, boratlar ve silis olarak aktarıldı.

Listeye giren yeni hammad-
delerin ülkemizdeki buluna-
bilirlikleri göz önüne alındı-
ğında AB, bu hammaddelerin 
arzı konusunda ülkemiz için 
önemli bir pazar olacaktır. Ma-
den ürünlerimizin bir numa-
ralı alıcısı olan Çin’e alternatif 
pazarların ortaya çıkarılması, 
sektörümüzün sürdürülebilir 
gelişimi açısından da son dere-
ce önemlidir. Bu noktada sek-
törümüzdeki sorunların bir an 
önce giderilmesi ve sektörün 
dört bir koldan desteklenmesi, 
küresel eğilimlerin de katkısı 
ile sürdürülebilir bir madenci-
lik sektörüne sahip olmamıza 
olanak sağlayacaktır. 

Gerek maden kaynakları konu-
sundaki farkındalığı, gerekse 
belirlenen kritik hammaddele-
rin ülkemizdeki bulunabilirlik-
leri dikkate alındığında AB’nin 
eğilimlerinin sektörümüze yön 
verebileceğine inanıyorum. 
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16 Haziran 2012 tarihli Başbakanlık Genelge’si ile birlikte sektörümüzde başlayan sıkıntılar-
dan önceki sayımızda kısaca bahsetmiştik. Kamu harcama kalemlerine çeki düzen vermek 
amacıyla Başbakanlığın yayınladığı Genelge, özel sektörün bazı yatırımlarının yavaşlaması-
na neden olmuştu.  Genelge’nin ardından yeni maden ruhsatı ve orman izni alımları konu-
sunda büyük sıkıntı yaşanıyordu. Daha önce hiç ruhsatlandırılmamış ve ilk kez ruhsatlandı-
rılacak olan maden sahaları için yapılan yeni ruhsat başvuruları Başbakanlığa gönderiliyor, 
orada onay için bekliyordu. Maden arama sondajlarından ve üretimden önce ilgili kurum-
dan alınan Orman İzinleri de Başbakanlık’tan onay alınabildiği taktirde veriliyordu. 

Sektörden aldığımız duyumlarda, özellikle Orman İzinleri konusunda yapılan başvurularda, 
olumsuz yanıt alınan başvuru sayısının oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Genelge yayın-
landığından beri beş ay geçmesine rağmen halen yaşanan bu sıkıntıların sürdüğü yönünde 
bildirimler alıyor, çaresiz kalan madenciler tarafından aranmaya devam ediliyoruz.

Bir metal maden üreticisi şirketin yetkilisi “Üretim sahamızı genişletip üretim miktarımızı 
arttıracağız. Orman iznine başvurduk. Reddetmişler... Nedenini sorduk, yanıt alamadık. Yol 
gösterin, yeniden başvuralım dedik, gösteremediler. Biz şimdi bu izni nasıl alacağız?” diye-
rek konuyla ilgili çaresizliğini dile getiriyor.

Bir değerli maden ve metal arama şirketinin yetkilisi; “Arama sahamızda yer alan rezervimizi 
geliştirme çalışmalarımız kapsamında yapacağımız sondajlar için orman iznine başvurmuş-
tuk. Talebimiz reddedilmiş. Reddin sebebine dair bir belge de alamadık. Yabancı müdürleri-
mize durumu izah etmemiz gerekiyor. Nasıl bir açıklama yapacağımızı bilemiyoruz?” şeklin-
de konuşarak bizim bir bilgimiz olup olmadığını öğrenmek istiyor.

Benzer şekilde bize yaşadıkları hakkında bilgi aktaran birkaç şirket daha bulunuyor. Tümü-
nün soruları aynı; “Biz bu izin ve ruhsatları nasıl alacağız? Çalışmalarımıza nasıl devam ede-
ceğiz? Ne kadar bekleyeceğiz?”

Ülkemizde madencilik faaliyetleri 
bu Genelge’den önce de zaten ye-
terince bürokrasi ve çeşitli zorluk-
lara uğraşmak durumundayken, 
bir de bazı izinlerin ve ruhsatların 
alımının zorlaştırılması işleri nere-
deyse durma noktasına getiriyor. 
Madencimiz, aldığı ret yanıtlarına 
rağmen yine de yetkililerden nasıl 
bir yol izlemeleri gerektiğine dair 
bilgi istiyor, ne kadar zor olursa 
olsun madencilik yapmak için uğ-
raş veriyorlar. Acı ama gerçek Türk 
madencisi, geçmişte olduğu gibi, 
yeni karşılaşılan bu sıkıntıya da bir 
şekilde adapte olmayı göze almış 
durumda. 

Bilindiği gibi Genelge’nin ardın-
dan bir bocalama dönemi geçiren 
sektörde bir süre de arama ruh-
satından işletme ruhsatına geçiş-
lerde, Genelge’den kaynaklanan 
aksaklıklar yaşanmış ancak bu 
aksaklıklar geçtiğimiz günlerde 
giderilmişti. Umuyorum yetkililer 
yeni yıldan önce madencinin di-
ğer dertlerine de bir çare bulabi-
lir. Genel beklenti ise madencilik 
sektörünün, Genelge’nin kapsamı 
dışında tutulması! 
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KUZKA, Asya Madencilik’e 280 milyon 
TL’lik Yatırım Teşvik Belgesi Sağladı
Bir İlbak Holding kuruluşu olan Asya Madencilik AŞ tarafından 
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yürütülen bakır madeni 
projesi kapsamında şirkete, KUZKA Kastamonu Yatırım Destek 
Ofisi (YDO) aracılığı ile 280 milyon TL yatırım teşvik belgesi sağ-
landığı öğrenildi. Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Koordinatö-
rü Aykut Onat tarafından Madencilik Türkiye dergisine aktarı-
lan bilgilere göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük bakır rezervi 
olduğu tespit edilen sahayı bulan Asya Madencilik AŞ’ye sabit 
yatırım tutarı 280 Milyon TL olan yatırım teşvik belgesi sağlan-
dı. Şirketin yatırımı tamamlandığında Hanönü tesisinde 515 
kişinin istihdam edilmesi, projenin çarpan etkisi değerlendiril-
diğinde taşımacılık, gıda, konaklama gibi sektörlerde de oluşa-
cak istihdamla birlikte ilçenin ve Kastamonu’nun ekonomisine 
büyük bir katkı sağlanması bekleniyor.
Sadece Kastamonu değil Türkiye ekonomisi için de oldukça 
önemli olan bu yatırım kapsamında gerçekleştirilen rezerv tes-
pit çalışmalarında bugüne kadar 47 bin metre sondaj yapılarak, 
uluslararası akredite kuruluşlar tarafından onaylanmış 24,5 mil-
yon ton görünür, 12 milyon ton muhtemel bakır rezervi tespit 
edildi. Yapılacak yeni sondaj çalışmalarıyla rezervde yeni artışla-
rın sağlanması beklenirken şu ana kadar rezerve ulaşım konu-
sunda 30 km yol yapıldı.

Yatırım projesi kapsamında bakır ocakları, kırma-eleme tesi-
si, öğütme ve zenginleştirme tesisi, depolama tesisi ve beton 
santrali yer alacak. Ocaklardan çıkartılan tüvenan bakır cevhe-
ri, zenginleştirme işleminin ardından yarı mamul hale getirile-
cek ve ihracatı gerçekleştirilecek.
Yeni yatırım teşvik sisteminde madencilik sektörünün öncelikli ya-
tırım konuları arasında yer almasından dolayı 5. Bölge desteklerin-
den yararlanacak olan firma, yatırım döneminde yurt içinden alaca-
ğı makine ve ekipmanlar için KDV muafiyeti, yurt dışından alacağı 
makineler için gümrük vergisi muafiyetine ek olarak KDV muafiyeti, 
yatırımı için kredi kullanması durumunda TL cinsi kredi/kar payında 
5 puan, döviz veya dövize endeksli kredi/kar payında 2 puan faiz 
desteği, yatırım tamamlandıktan sonra ise istihdam edeceği perso-
nel için 7 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği muafiyeti 
ve kurumlar vergisini % 80 indirimli ödeme hakkı kazanacak.
Asya Madencilik Genel Müdürü Naci Sali ve İlbak Holding Yöne-
tim Kurulu Üyesi Selçuk Salman ise konuyla ilgili olarak, yatırımları 
süresince sağlamış oldukları kaliteli ve proaktif danışmanlık hiz-
metlerinden dolayı KUZKA Kastamonu YDO Koordinatörü Aykut 
Onat’a ve Kastamonu YDO Uzmanı Mahmut Oral Taşçı’ya teşek-
kür ederken, Kastamonu YDO’nun Hanönü’ne yapılacak bu yatı-
rıma sağladığı katkının önemine ve değerine vurgu yaptılar. 

Kasım 2013

Eldorado, Alacer ve First 
Quantum 3Ç Üretimleri Açıklandı
Ülkemizde metalik ve değerli maden üretimi yapan yabancı 
şirketlerin 2013 yılı üçüncü çeyrek üretim rakamları açıklan-
dı. Açıklanan rakamlara göre; Eldorado Gold, ülkemizde faa-
liyet gösterdiği iki işletmesindeki (Kışladağ ve Efemçukuru) 
toplam üretimini 2013 yılının ilk 9 ayında, 2012 yılının aynı 
dönemine göre % 30 artırarak, toplam 301.301 ons altın üre-
timi gerçekleştirdi. Şirket bu üretimin 231.718 onsunu Uşak 
- Kışladağ İşletmesi’nden, 69.583 onsunu da İzmir - Efemçu-
kuru İşletmesi’nden sağladı. 2013’ün 9 aylık döneminde Kış-
ladağ’daki satışlardan 336,5 milyon dolar, Efemçukuru’ndaki 
satışlardan ise 148,1 milyon dolar gelir elde edildi.
Alacer Gold’un, % 20 Lidya Madencilik ortaklığında üretime 

devam ettiği Erzincan - Çöpler Altın Madeni’nde, 2013 yılının 
ilk 9 ayında 203.858 onsluk altın üretimi gerçekleştirildi. Şirket, 
2013 yılının üçüncü çeyreğinde 2013’ün ikinci çeyreğine göre 
% 19’luk bir artışla 81.059 ons altın üreterek tek çeyrekte en 
yüksek üretim rakamına ulaşmış oldu.
Ülkemizin önemli maden işletmelerinden biri olan ve 
First Quantum Minerals tarafından yönetilen Çayeli Bakır 
İşletmeleri’nde 2013 yılının ilk 9 ayı boyunca 23.972 ton bakır, 
33.260 ton çinko üretimi gerçekleştirildi. Çayeli Bakır İşletme-
leri’ndeki satışlardan ise ilk 9 ayda 186 milyon dolar gelir elde 
edildi. 
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Warman WBH çamur pompası 
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Başbakan Erdoğan’dan Madencilik 
Sektörü Hakkında Çarpıcı Açıklamalar
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayında Van Valiliği tara-
fından bir otelde düzenlenen akşam yemeğinde sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Adalet ve Kalkın-
ma Partisi basın bildirisine göre yemekte bazı açıklamalarda 
bulunan Erdoğan, Türkiye’nin değişik yerlerinde mermerde çok 
ciddi kaynaklar bulunduğuna işaret ederek, doğal kaynakların 
ülkede değerlendirilmesi için çaba gösterdiklerini vurguladı.
Türkiye’den yıllarca İtalya ve Çin’e adeta bedava kütük gönderil-
diğini, daha sonra bunların işlenmiş olarak kat be kat fazlasıyla 
tekrar satın alındığını anlatan Erdoğan, “Böyle bir mantık olur 
mu? Böyle bir anlayış olur mu? İşte bu anlayışı geri çevirdik diye 
birileri bizi hazmedemiyor, rahatsız oluyorlar. Şimdi ben bütün 
bu maden işlerini kendime bağladım. Ne olursa olsun ister mer-
mer, ister altın, ister bakır, ister çinko, bizzat göreceğim dedim. 
Onayladıktan sonra gerekli adımları atacağız” şeklinde konuştu.
Bu tür kaynakların bulunduğu bölgelerde arazilerin 10, 15 ve 20 

bin metrekarelik olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:
“Bunların bazıları da bölücü terör örgütü tarafından alınmış 
olan yerler. Bu da enteresan. Şimdi bütün bunları gördüğünüz 
zaman şimdi buna, ‘evet’ demek mümkün mü? Bazıları rahat-
sız oluyor. ‘Efendim çok uzadı, çok gecikti diyor.’ Kusura bakma, 
vermeye niyetim yok da onun için. Çünkü ben 76 milyonun 
emanetinin tasarrufunu yapıyorum. Bunun hesabını yarın ben 
bu millete veremem. Geçmişte bunları yapmış olabilirsiniz 
ama Van Mermer’deki kardeşlerimizin gelip bu yatırımı yaptı-
ğı gibi yapacak olan insanlar başımız gözümüz üstüne. 60-70 
milyon oraya yatırım yapmış, bir taraftan da böyle bir üretimi 
gerçekleştiriyor. Bu türlerine eyvallah, canımız feda. Buna ihti-
yacımız var. Bu yatırımların gelebilmesi için milletçe bu akşam 
bu seçkin topluluk, işte burada dik durması lazım. Efendim, işte 
tehditti, şuydu buydu. Hep birlikte, devlet millet el ele verece-
ğiz, biz bunun karşısına dik duracağız.” 

Ekim 2013Taş Kütüphanesi Kuruluyor
Türkiye, doğal taş sektöründe “marka ülke” olma yolunda yeni 
bir proje daha hayata geçiyor. Öncelikle Türkiye’de çıkan tüm 
taşların, sonrasında ise dünyanın birçok bölgesinden gelen 
taşların sergileneceği kütüphane Antalya’da kuruluyor.
Genç girişimci Tahir Denizli, mermer üreticilerinin satış, pa-
zarlama ve reklam üzerinde yaşadığı sıkıntılardan yola çıkarak 
Çinli bir arkadaşı ile dünyada ve Türkiye’de eşi benzeri olma-
yan ‘Taş Kütüphanesi’ projesini hayata geçirecek. Dünyanın 
mermerlerini Türkiye’de sergileyip, yine tüm dünyada alıcılara 
ulaştırmayı planlayan Taş Kütüphanesi projesi, 12 ay boyunca 
açık olacak.
Proje için 1 yıldan fazla süredir çalışmalar yapıldığını belirten 
Tahir Denizli, 1 yılda bütün alt yapıları, Ar-Ge planlamasını ve 
kütüphanenin dünyada örneğinin olup olmadığı araştırmaları-
nın yapıldığını söyledi. Denizli, mermer ve doğal taş sektörün-
de yer alan tüm çalışanlarında görüşlerinin alındığını belirtir-
ken, tüm görüşlerin bir potada eritildiğini ve bir çözüm mer-
kezi oluşturulduğunu ifade etti. Kütüphanenin ilk etapta 2 mil-
yon dolar civarında bir yatırımla kurulduğunu aktaran Denizli, 
binanın dekorasyonunun, tasarımının, taşların toplanmasının 
ve Çin’deki lansmanının  bu tutarın içerisinde yer aldığını da 
ifade etti. Kütüphanenin 4.000 m2 kapalı alana sahip olduğunu 

söyleyen Denizli, kütüphanenin resmi açılışının Kasım ayında 
yapılacağını da sözlerine ekledi.
Amaçlarının gerçek alıcılarla gerçek satıcıları bir araya getir-
mek olduğunu vurgulayan Denizli, kendilerinin tam anlamıyla 
kütüphane mantığı ile çalışacaklarını söyledi. 12 ay boyunca 
taşlarını tanıtmak isteyen firmaların ürünlerini sergileyecekle-
rini, tüm dünyadan gelen alıcıların, ücretsiz olarak bu ürünleri 
inceleyebileceklerini ifade etti. Taş sergiletmek isteyen firma-
lardan kira bedeli alınacağını aktaran Denizli, bilgiye ulaşmayı 
isteyen alıcıların buraya gelip tarafsız ve sağlıklı bilgilere ulaşa-
bileceklerini belirtti.
Taş Kütüphanesi’nde bin civarında ocak ve 1.500 civarındaki 
taşın bir arada görülebileceğini belirten Denizli, yurt dışı aya-
ğında ise şu anda Çin’de 10.000 tane firmaya katalog, broşür ve 
dergi yoluyla ulaştıklarını da sözlerine ekledi.
Taş Kütüphanesi’nde mermerleri ve doğal taşları kodlayacakla-
rını da anlatan Denizli, Çin’de her granite bir numara verildiğini, 
o numarayı bilen herkesin o taşın nasıl bir taş olduğunu ve ne-
reden geldiğini bildiğini söyledi. Denizli, ülkemizde böyle bir 
literatürün olmadığını ifade ederken, kendilerinin bu literatürü 
de oluşturmak adına 2014 yılında taş sözlüğü çıkartacaklarını, 
bu konuda şimdiden çalışmalara başladıklarını belirtti. 
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Ergüder, ILZSG Toplantısına Gözlemci 
ve Konuşmacı Olarak Katıldı
GÖK-ER Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Ergüder, 
Portekiz’in Lizbon şehrinde 2 - 4 Ekim tarihleri arasında düzen-
lenen ILZSG (Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu) top-
lantısına Türkiye adına gözlemci ve konuşmacı olarak katıldı. 
Bu çalışma grubunda henüz yer almayan Türkiye’yi üye yapma 
amacını taşıyan Ergüder yaptığı sunumda, özellikle Türkiye’de 
çinko ve kurşun madenciliğinin günümüzde ne konuma gel-
diğini tüm ihracat ve üretim rakamlarıyla ortaya koyarak, ülke 

metal madenciliğinin nasıl geliştiğini ve sektörün potansiyel 
geleceğini aktardı. 
Üye ülkeler arasında çok önemli endüstriyel bilgilerin payla-
şıldığı Portekiz toplantılarına üye ülkelerden sadece hükümet 
temsilcileri katılıyor. Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde kurulan 
ICNSG-ILZSG (Uluslararası bakır, çinko, kurşun, nikel çalışma 
grupları)’ye ülkemiz henüz üye değil. 
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Ariana Resources, Batı Anadolu’daki 
Kaynak Miktarını Yükseltti
Ariana Resources, İvrindi ve Kızılçukur projelerine ait yeni 
JORC kaynak tahminlerini yayınladı. Yapılan açıklamaya göre 
şirket, % 100’üne sahip olduğu İvrindi ve Kızılçukur projele-
rinde elde edilen sonuçlarla, Batı Anadolu’daki projelerin-
deki toplam kaynağa 27.600 ons Au eşdeğeri çıkarsanmış 
(inferred) kaynak daha ekledi. Böylece şirketin sadece Batı 
Anadolu’da sahip olduğu çıkarsanmış (inferred) kaynak mik-
tarı 475.000 ons Au eşdeğerine yükseldi.
Şirket yaptığı açıklamada, iki proje için de 10 yıllık işletme 
ruhsatına sahip olduğunu bildirirken yine iki proje için de 
orman izinlerinin yakın zamanda alındığını ve sondaja hazır 
olduklarını belirtti. Kızılçukur’da planlanan sondajların, Kı-
zıltepe’deki tesis inşası sırasında yapılacağı bildirilenler ara-

sında. Şirket ayrıca Eylül ayında İvrindi sahasında 550 tonluk 
deneme üretimini de gerçekleştirdiğini açıkladı.
Şirketin Genel Müdürü Kerim Şener, bu iki projedeki kaynak 
miktarında yaşanan artışın, Kızıltepe’de kurulacak tesisin öm-
rünü uzatmak için oldukça önemli olduğunu belirtti. Şener, 
Kızılçukur’da yapılacak gelecek sondajlarla çıkarsanmış kay-
nağı gösterilmiş (indicated) ve ölçülmüş (measured) kaynak-
lara yükselteceklerini ifade etti.
Yapılan son çalışmaya göre şirket İvrindi ve Kızılçukur proje-
lerinde toplam 1,98 g/t Au ve 48,5 g/t Ag tenörlü 369.000 ton 
kaynak tespit etti. Bu rakamlar 27.600 ons Au eşdeğeri kayna-
ğa denk geliyor. 
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Hattat Holding, Taşkömürü 
Projesine Ortak Almayı Düşünmüyor
Savunma, otomotiv, tarım, enerji ve gayrimenkul sektör-
lerinde 21 şirketle faaliyetlerini sürdüren Hattat Holding, 
önümüzdeki dönemler için enerji sektörüne odaklanmış du-
rumda. Ekonomist’ten Sibel Atik’in Hattat Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Hattat ile gerçekleştirdiği söyleşide 
Mehmet Hattat “Taşkömürü işine kimseyi ortak almam!” şek-
linde açıklamada bulundu.
Hattat röportajda, geçtiğimiz yıl 720 milyon dolar olan ciro-
sunu bu yıl 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini belirtir-
ken, 8 yıl sonra bu rakamın 3 katına çıkmasını beklediklerini, 
bunun da Batı Karadeniz Mega Enerji Üssü Projesi’yle müm-
kün olabileceğini ifade etti.
Hattat şu an enerjiye odaklandıklarını ve kömür arama ça-
lışmalarının sürdüğünü belirterek İğneada civarında deniz-
de yaptıkları ve 65 milyon dolar harcadıkları sondajlardan 
olumlu sonuç alamadıklarını aktardı. Yerin altını çok iyi bil-
diklerinin altını çizen Hattat Batı Karadeniz Mega Enerji Üssü 
Projesi ile ilgili olarak; “Batı Karadeniz’deki kömürle ilgili ça-
lışmalarımız sürüyor. Burada 780 milyon tonluk bir rezerv 
var. Sondajlar bittiğinde rezerv 1 milyar tona ulaşacak diye 
düşünüyoruz. Bakınız bizim bulunduğumuz alanda devlet 
20 yılda 134 adet sondaj yapmış. Bizler ise altı yılda 80 adet 
sondaj yaptık. Bu sondajlara göre 56 milyar Euro’luk bir de-

ğer yer altında yatıyor. Bölge çok zengin. Bizim yatırımımız 
için ilk safha 700 milyon dolar. Bu sadece kömür çıkarma 
konusunda yapılan yatırım. 1.320 megavatlık termik santral 
için de 1,2 milyar dolar harcayacağız.” şeklinde konuştu. 
Finansman konusunu ise Çinli bir bankadan sağlanacak kre-
di ile çözdüklerini belirten Hattat “% 25 öz kaynak kullanı-
yoruz. Kömür çıkaran şirket ile termik santrali tek bir şirket 
haline getirdik. Dolayısıyla, karşılayacak rezerv olduğu için 
1 milyar dolara yakın bir kredi olacak. Kömür varlığı termik 
santralin garantisi gibi.” dedi.
Bu noktada Çinli ortak iddialarına da yanıt veren Hattat 
“Burada bir yanlış anlaşılma var. Bizim imza attığımız şey 
ortaklık değil bir işbirliğiydi. Çinli grup bizim taşeronumuz 
olarak santralin yapımını üstlenecekti. Bu doğrultuda Çinli 
dört firma ile görüştük. Bir tanesi ile imzaya çok yaklaştık. 
Ancak santral yapımı ile ilgili olarak beklenmedik bir fiyat 
artışı istendi. Bu nedenle masadan kalktık. Diğer üç firma 
ile görüşmeler sürüyor. Ayrıca Çek bir firma ile de projenin 
komple uygulanması ile ilgili görüşülüyor. Böyle bir kıymete 
kimseyle paylaşmam, ortak almam. Bahsettiğim firmalar an-
laşmamız halinde taşeron olarak işi üstlenecekler. “ diyerek 
projeye verdiği önemi ortaya koydu. 
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Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinde demir, çelik ve döküm en-
düstrisine yönelik olarak geniş bir zincirde malzeme ve ham-
madde sağlayan Marmara Metal AŞ, ABD’nin tanınmış bir 
molibden üreticisi olan ve bir bakır-altın projesinde üretime 
geçmeye hazırlanan Thompson Creek firmasının % 5,3 ora-
nında hisselerini aldı. Marmara Metal bu alım ile Thompson 
Creek’in 3. büyük ortağı olurken diğer hissedarlar arasında ilk 
sırada % 9’luk hisse sahipliği ile Gold Corp geliyor. Thompson 
Creek’de ING Bank, Bank Of America, JPMorgan Chase, Citi, 
Wells Fargo, Barclays, Deutsche Bank, Credit Agricole, Credit 

Suisse, Morgan Stanley gibi finans devlerinin çeşitli oranlarda 
hisseleri de bulunuyor. 
Marmara Metal ayrıca, bugüne kadar ticaretini yürütmüş 
olduğu demir çelik ürünlerinin hammaddelerinin aranması 
ve üretimi konusunda da faaliyet göstermek adına, Çinli bir 
maden araştırma grubuyla anlaşma yaptığını duyurdu. İmza-
lanan işbirliği anlaşması ile şirket, edindiği ruhsatlı sahalarda 
demir, nikel ve krom gibi madenlerin üretimlerini hedefleye-
rek arama çalışmalarına başladığını duyurdu. 
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Koza Altın, 2013 Yılı Üçüncü 
Çeyrek Faaliyet Raporunu Açıkladı
Koza Altın İşletmeleri tarafından yayınlanan 2013 yılı üçün-
cü çeyrek (ilk 9 aylık) faaliyet raporuna göre şirket, ilk 9 ayda 
242.459 ons altın üreterek 662,6 milyon TL gelir elde etti. 2012 
yılın aynı döneminde Koza Altın, 261.355 ons altın üretirken 
780,8 milyon TL gelir elde etmişti. Şirket tarafından verilen 
bilgiye göre, 2013 yılının ilk 9 ayında elde edilen kar miktarı 
ise 380,8 milyon TL olurken,  2012 yılının aynı döneminde kar 
miktarı 486,5 milyon TL olarak gerçekleşmişti. 2013 yılında 
2012 yılına göre kar miktarındaki % 21,8 düşüşte, kar marjla-
rında yaşanan azalmanın etkili olduğu bildirilirken, bu azalma-
nın en büyük nedeni üretimde ve altın fiyatlarında (2013 9 ay: 
1.446,69 ons/USD, 2012 9 ay: 1.653,77 ons/USD) oluşan düşüş 
olarak gösterildi.
2013 yılı ilk 9 aylık dönemde gerçekleştirilen toplam altın üre-
timinde ortalama tenör 5,96 g/t iken, 2012 yılı 9 aylık döne-
minde üretilen altının ortalama tenörü ise 6,29 g/t olmuştu. 
Yine 2013 yılının ilk 9 ayında işletmelerden 4,68 g/t ortalama 
tenör ile 125 koz gümüş üretimi yapılırken, 2012 yılının aynı 
döneminde 4,31 g/t ortalama tenörlü 117 koz gümüş üretimi 
gerçekleşmişti.
Şirket beş ayrı madende üretim yaptığını açıklarken, üretimler: 
Ovacık (yer altı işletmesi), Çukuralan (açık ocak ve yer altı işlet-
mesi), Mastra (açık ocak ve yer altı işletmesi), Kaymaz (açık ocak 
işletmesi) ve Çoraklıtepe işletmelerinden sağlandı. Çoraklıtepe İş-
letmesi, üretim faaliyetlerine 2013 yılının ilk çeyreğinde başlarken, 
yeni faaliyete geçecek Himmetdede projesinin ise inşaat çalışma-
larının 2013 yılının son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Şirket, Türkiye genelinde 56 işletme, 394 arama ruhsatına sahip 
olduğunu belirtirken, Ağrı’da yer alan Mollakara projesinde ise 
fizibilite çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.
Şirketin, 2013 ve 2012 ilk 9 aylık parasal maliyetleri sırasıyla 
846 TL (454 dolar), 634 TL (353 dolar) olarak gerçekleşirken, 
Koza Altın İşletmeleri tarafından parasal maliyetlerde gerçek-
leşen artışın temel sebepleri bir önceki yıl ile karşılaştırıldığın-
da, Mastra işletmesinde işlenen ortalama cevher tenöründeki 
dönemsel azalmalar ve enflasyon bazlı maliyet kalemlerindeki 
artışlar olduğu belirtildi.
Şirket 2013 yılının ilk 9 aylık döneminde: Ovacık Proses 
Tesisi’nde 105.445 ons altın (5,39 g/t Au tenörlü), 47.507 ons 
gümüş (3,69 g/t Ag tenörlü), Mastra Proses Tesisi’nde, 58.204 
ons altın (5,25 g/t Au tenörlü) ve 25.203 ons gümüş (4,69 g/t 
Ag tenörlü), Kaymaz Proses Tesisi’nde 78.810 ons altın (7,72 g/t 
Au tenörlü), 52.350 ons gümüş (6,41 g/t Ag tenörlü) üretimi 
gerçekleştirdi. 
Koza Altın İşletmeleri’nin 2012 yılı sonu itibarıyla toplam gö-
rünür, muhtemel ve mümkün kaynak miktarı 12,6 milyon ons, 
kanıtlanmış rezerv ve muhtemel rezerv miktarı 3,7 milyon ons 
olarak açıklandı.
Koza Altın, 3. çeyrek faaliyet raporunu açıklamasının hemen ar-
dından yaptığı diğer bir duyuru ile, Kayseri ili sınırları içerisinde 
yer alan Himmetdede projesinde de altın üretimine başladıkla-
rını bildirdi. Şirketin 19 Kasım’da yaptığı açıklamada “Himmet-
dede projesinde plana uygun şekilde faaliyete başlanmış ve 
altın üretimine geçilmiştir.” ibaresi yer aldı. 

Kasım 2013

4,5 Milyar Dolarlık Maden İhracat 
Hedefinin % 92’si 10 Ayda Tamamlandı
2012 yılını 4 milyar 182 milyon dolar ihracat ile kapatan ma-
dencilik sektörü 2013 yılının 10. ayı sonunda bu rakamı yaka-
ladı. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) verilerine göre 
Ocak-Ekim 2013 döneminde, geçen yılın aynı dönemine oran-
la % 24,54 artışa imza atan madencilik sektörünün ihracatı 4 
milyar 178 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde ihracatın en fazla 
yapıldığı ilk beş ülke ise değişmeyerek Çin, ABD, Irak, Belçika ve 
İtalya olarak sıralandı. 
Ekim ayında 386 milyon 732 bin dolarlık ihracat yapan sektör 
geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ihracatını % 13,82 oranında ar-
tırdı. Madencilik sektörünün toplam ihracatı içinde 184 milyon 
418 bin dolarlık ihracat ile doğal taş sektörü en fazla ihracat 
gerçekleştiren alt sektör oldu. 
Sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında gelen Çin, 
toplam maden ihracatının yaklaşık % 50’sini üstlenerek Ocak-
Ekim 2013 döneminde de konumunu korudu. Çin’e yapılan 
ihracat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 46,44 artışla 2 
milyar 53 milyon dolara ulaştı. 
Madencilik sektörü, 2013 yılının on aylık döneminde Bulgaris-
tan, Güney Kore Cumhuriyeti, Libya, Hollanda ve Azerbaycan 
- Nahçıvan’a yaptığı ihracatı önemli oranda arttırdı. Bu dönem-
de Bulgaristan’a yapılan ihracat bir önceki yıla oranla % 180,20 
artışla 87 milyon 881 bin dolar oldu. Aynı dönemde Güney 

Kore’ye % 123,65 artışla 34 milyon 764 bin dolarlık, Libya’ya % 
90,42 artışla 31 milyon 684 bin dolarlık, Hollanda’ya % 79,80 
artışla 59 milyon 47 bin dolarlık, Azerbaycan - Nahçıvan’a ise 
% 65,19 artışla 47 milyon 224 bin dolarlık maden ihracatı ger-
çekleştirildi. 
Madencilik sektörünün en önemli alt bileşenlerinden olan do-
ğal taş sektörünün Ekim ayı sonu itibariyle ihracatı, 2012 yılının 
aynı dönemine kıyasla % 18,45 artışla 1 milyar 835 milyon do-
lara ulaştı.  Doğal taş sektöründe Ocak-Ekim 2013 döneminde 
en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke sırasıyla Çin, ABD, Irak, Suudi 
Arabistan ve Azerbaycan - Nahçıvan oldu. 
Doğal taş sektörünün, 2013 yılının on aylık döneminde Azer-
baycan - Nahçıvan ve Rusya Federasyonu’na gerçekleştirdiği 
ihracat dikkat çekti. Ocak-Ekim 2013 döneminde Azerbay-
can - Nahçıvan’a yapılan ihracat bir önceki yıla oranla % 84 
artışla 40 milyon 713 bin dolar oldu. Aynı dönemde Rusya 
Federasyonu’na % 45,12 artışla 35 milyon 251 bin dolarlık do-
ğal taş ihracatı gerçekleştirildi. 
Madencilik sektörünün önemli alt sektörlerinden metalik cev-
herler ihracatında da Ekim ayı sonu itibariyle % 36,45 oranında 
artış gerçekleşti. Ocak - Ekim 2013 döneminde metalik cevher-
ler ihracatı 1 milyar 477 milyon dolara yükseldi. Metalik cevher 
ihracatında ilk üç ürün bakır, krom ve kıymetli metaller oldu. 
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Ekim 2013İpek Doğal Enerji, Batman’da Petrol Üretimine Başladı
Koza İpek Holding şirketlerinden İpek Doğal Enerji, Batman 
Kozluk’ta petrol keşfi yaptığı İpek Koza-1/K kuyusunda üretime 
başladığını açıkladı. Şirket, KAP’a yaptığı açıklamada, kuyunun 
doğal akışı ve ardından swab ile testi sonrasında günlük orta-
lama 350 varil petrol üretimi beklediklerini, aynı ruhsat alanın-
da sondajına başlanan İpek Koza-2 kuyusunda da çalışmaların 
devam ettiğini belirtti.

Şirket, 11.05.2013 tarihi itibari ile sondajına başlanan Batman’ın 
Kozluk ilçesindeki İpek-1/K kuyusunda yürütülen petrol arama 
çalışmaları sırasında 2820 metre civarında petrol bulduğunu, 
yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye’de nadir görülen yüksek 
basınçlı artezyen şeklinde petrol gelişi gerçekleştiğini duyur-
muştu. 

Kasım 2013

Park Elektrik, 2013 Yılı Üçüncü 
Çeyrek Faaliyet Raporunu Açıkladı
Park Elektrik tarafından şirketin üretiminin 2013 yılının ilk 9 
ayında geçen yılın aynı dönemine göre bakırda % 10,3 ve as-
faltitte % 10 arttığı açıklandı. Yaşanan üretim artışına rağmen 
şirketin borsaya sunduğu faaliyet raporuna göre madencilik 
(bakır ve asfaltit) ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirke-
tin üretimi mevsimsel koşullardan etkilendi. Şirket tarafından 
üretimdeki değişimi belirleyen etmenler daha çok bölgedeki 
hava koşulları, tüvenan cevherin artan ya da düşen tenör oranı 
olarak gösterilmekte.
Park Elektrik’in konsantre bakır üretimi 2012 yılının ilk 9 ayında 
68.060 WMT iken, 2013 yılının ilk 9 ayında % 10,3’lük bir artış 
sağlayarak 75.084 WMT’a ulaştı. Konsantre bakır satışları ise 
2012 yılının aynı dönemine göre % 37 artış sağlayarak 54.225 
DMT’ndan 74.261 DMT’a yükseldi. Şirket 2013 yılında katot ba-
kır üretimi ve satışı yapmadığını da açıkladı.
Şirket, 2012 yılı ilk 9 ayında 226.256 ton asfaltit üretimi gerçek-
leştirirken, asfaltit üretimi bu yılın aynı döneminde Silopi Elekt-
rik A.Ş.’nin talebine bağlı olarak % 10 artış sağlayarak 249.142 
ton olarak gerçekleşti.

Şirket 01.01.2013 - 30.09.2013 tarihleri arasında 201.795.861 
TL net satış gerçekleştirirken, bu hasılatın 175.484.942 TL’sini 
bakır, 25.626.498 TL’sini asfaltit, 684.421 TL’sini diğer satış-
lar oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 
199.284.102 TL tutarındaki toplam hasılata göre % 1,2 artış 
gerçekleştiği hesaplanıyor.
Şirkete ait asfaltit madeninde üretim halen açık ocak işletme-
ciliği ile yapıldığı için, üretimin daha düzenli olduğu belirtili-
yor. Asfaltitin fiyatı ise bakır fiyatından farklı olarak kontratla 
sabitlendiği için satışların da TL bazında yapılmasından ötürü 
şirketin kur dalgalanmalarından etkilenmediği ifade edildi.
Bu arada, Silopi Elektrik Üretim AŞ’de işçilerin iş bırakma eylemi 
nedeniyle elektrik üretiminin durdurulduğuna, Silopi asfaltit 
sahasında da geçici bir süreyle asfaltit üretimine ara verildiğine 
Madencilik Türkiye dergisinin 34. sayısında yer vermiştik. Park 
Elektrik’in borsaya yaptığı diğer bir açıklamada, Silopi asfaltit 
sahasında 26.09.2013 tarihinde ara verilen asfaltit üretimine 
01.11.2013 tarihinde başlandığı bildirildi. 

Ekim 2013

Alacer Gold Avustralya’daki Varlıklarını Sattı,
Türkiye’ye Daha Fazla Yatırım Yapacak  

Ülkemizdeki önemli altın madenlerinden biri olan Çöpler 
Altın Madeni’nin de sahibi Avustralyalı madencilik firması 
Alacer, 29 Ekim tarihli basın duyurusunda Avustralya’daki 
işletmelerinin satışının tamamlandığını bildirdi. Basın duyu-
rusunda Alacer’in, Avustralyalı Metals X Limited firmasının 
bir alt kuruluşuna yapılan satıştan nakit 40 milyon Avustral-
ya doları gelir elde ettiği ve iki firmanın geri kalan fiyatlan-
dırma üzerinde çalıştıkları ifade ediliyor.
Alacer CEO’su Rodney P. Antal, Avustralya birimlerinin sa-
tışından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu satışın 

firmanın Türkiye’deki varlıklarına odaklanması ve değer ya-
ratması için önemli bir adım olduğunu söyledi. Bu satış ile 
firma Türkiye’deki varlıklarına daha fazla sermaye sağlayıp, 
Türkiye’deki varlığını daha da güçlendirmeyi planlıyor.
Bilindiği gibi Alacer, 2013 yılındaki üretiminin 240.000 
- 250.000 ons olması beklenen İliç’deki Çöpler Altın 
Madeni’nin % 80’inin sahibi. Bu madenin yanında firmanın 
eşit hisselerde Lidya Madencilik ile ortaklığında çalışılan 14 
arama projesi de bulunuyor. 

Ekim 2013

Yıldırım Holding Kolombiya’da 
Kömür Madenleri Satın Alıyor
Yıldırım Holding, Kolombiya’da bulunan kömür madenlerini 
ve bağlantılı tesisleri satın almak için milyarder Eike Batista’nın 
şirketi CCX Carvão da Colombia SA ile 450 milyon dolarlık bir 
ön anlaşma imzaladı. Reuters’in haberine göre iki şirket yakla-
şık 50 milyon dolar değerindeki Cañaverales ve Papayal açık 
madenlerinin satışı için Aralık ayı sonuna kadar anlaşma imza-

lamayı hedefliyor. Yaklaşık 400 milyon dolar olarak değerlenen 
San Juan yer altı madeni, bağlantılı demiryolu ve liman altya-
pılarının satışına yönelik görüşmelerin ise Nisan 2014’e kadar 
tamamlanması bekleniyor.
Holding, Ağustos ayında Rus Mechel şirketinin krom madeni 
ve işleme tesislerini satın almıştı. 





Dünyadan Haberler
www.madencilik-turkiye.com

Kasım 2013

Glencore Xstrata, Filipinler’deki Tayfun 
Felaketi için 2 Milyon Dolar Bağışladı  

Glencore Xstrata, Filipinler’de yaşanan tayfun felaketinin yara-
larını sarmaya yardımcı olmak adına, bakır üretimi de yaptığı 
ülkeye 2 milyon dolarlık yardım yapacağını açıkladı. Para, Glen-
core Xstrata’nın Filipinler’deki bakır işletmesi Pasar Foundation 
tarafından ödenecek. Glencore CEO’su Ivan Glansenberg yaptığı 
açıklamada “Haiyan Tayfunu ve sonrasındaki yaşanan süreç Fi-

lipinler halkı için çok tahrip edici oldu. Bizim Filipinler ile ilişki-
lerimiz uzun yıllara dayanmaktadır ve umarım yaptığımız bağış, 
bu yıkıcı olay sonrası başlatılan yaraları sarma çalışmalarına yar-
dımcı olacaktır. Tüm iyi hislerimiz çalışanlarımız, onların aileleri 
ve tayfundan etkilenen tüm halk ile birlikte.” şeklinde konuşarak, 
duyduğu üzüntüyü dile getirdi. 

Kasım 2013

Altın Fiyatları Düşerken, Altın 
Üretimi Artıyor  

Bilindiği gibi altın fiyatlarının 12 yıldır devam eden yükselişi, 
2012 yılının Ekim ayında, o yıl içindeki en yüksek seviyesine 
ulaştıktan sonra durmuş, fiyatlar düşüşe geçmeye başlamış, 
2013’ün Nisan ayında yaşadığı büyük düşüşler sonrası da 
günümüzde 1242 dolar/tr.oz seviyelerine kadar düşmüştü. 
Bir yıl içinde yaklaşık % 24 oranında yaşanan düşüş sonrası 
analistler, altın üretiminde de düşüş olacağını beklediklerini 
belirtmişlerdi. Bu düşünce yıl sonuna yaklaşırken firmaların 3. 
çeyrek rakamlarını açıklamaları ile birlikte tarihe karıştı. Kana-
dalı Kinross, Rusya’nın Polymetal ve Avustralya’daki birçok al-
tın üreticisi firmanın yüksek maliyetli işletmelerini durdurma-
sına rağmen, dünyanın en büyük 3 altın üreticisi olan Barrick 
Gold, Newmont Mining ve AngloGold Ashanti yüksek üretim 
rakamları açıkladılar. Bununla birlikte en büyük altın üreticisi 

ülke olan Çin’in de üretiminde son dokuz ayda % 6,8’lik bir 
artış yaşandığı açıklandı. Ülkemizde ise 2012 yılında 29,5 ton 
olan altın üretiminin bu yıl 34 - 35 ton seviyelerinde olması 
bekleniyor.
Düşük fiyatların bu üretim artışını etkilememesinin sebebi 
olarak, 10 yıldır süregelen altın madenciliğine yapılan yoğun 
yatırımlar ve sektörün halen cazibesini koruması olarak gös-
teriliyor. Yüksek maliyetle üretim yapan madenlerin kapatıl-
ması ile birlikte Çin’in altın talebinin geçen yıla oranla % 9,5 
yükselerek, Hindistan’ın yıllardan beri süregelen liderliğini 
eline geçireceği öngörüsü, altın piyasasında olumlu bir hava 
yaratıyor. Tüm bu gelişmeler ışığında altın fiyatlarının en er-
ken 2015 yılında tekrar yükselişe geçebileceği söylenenler 
arasında. 

Siz de Madencilik sektörünün en seçkin firmalarını yer aldığı MT Firma 
Rehberi’nde yer alarak, Rehber’in dağıtılacağı aşağıdaki etkinliklerde 
kendinizi gösterebilir, Madencilik Türkiye Dergisi’nin etkin dağıtım ağın-
da yer alan yüzlerce şirkete ve online olarak tüm sektöre ulaşabilirsiniz.

Rehber’de Türkçe tanıtım sayfası, reklam sayfası, İngilizce kısa ta-
nıtım, Rehber’in web sitesinde firma profili yayını şeklinde yer alı-
nabilecektir.

İletişim: reklam@madencilik-turkiye.com - 0 312 482 18 60

Rehber’in dağıtılacağı 2014 yılındaki belli başlı etkinlikler: 
 Marble 2014 - 20. Doğaltaş Teknolojileri Fuarı, İzmir (Mart)  67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara (Nisan)  3. Avrasya Mena Madencilik Zirvesi, İstanbul (Nisan)  11. Bölge-

sel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Afyon (Mayıs)  19. Kömür Kongresi, Zonguldak (Mayıs)  14. Uluslararası Cehver Hazırlama Sempozyumu, Kuşadası (Ekim)  Globalstone 
2014 Dünya Doğaltaş Kongresi, Antalya (Ekim)  Tüyap Maden Türkiye Fuarı, İstanbul (Kasım)  Ayrıca 2014 yılı içerisinde düzenlenme kararı alınacak diğer etkinlikler…

Türk Maden Endüstrisinin Yenilikçi ve 
Seçkin Tanıtım Platformu 

MT FİRMA REHBERİ 2014 
Çıkıyor...
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Kasım 2013

Çin’de Boru Hattında Yaşanan Patlama 
47 Can Aldı, 136 Yaralı Var   

Çin’in kıyı şehirlerinden Qingdao’da yaşanan felaket sonrası 
ölü sayısı 47, yaralı sayısı da 136 olarak verildi. 22 Kasım ta-
rihinde sabah 10:30 sularında, petrol devi Sinopec’e ait olan 
ve sızıntı yaşandığı bilinen boru hattında çalışma yaptıkları 
sırada yaşanan patlama sonrası ortaya felaket filmlerine ben-
zeyen bir görüntü ortaya çıktı. Yaklaşık 1000 km2’ lik yolun ve 
petrolün limana kadar ulaşması sonucu yüzeyi 3000 km2’ye 
varan deniz yüzeyinin petrol ile kaplandığı verilen bilgiler 
arasında. Çıkan yangının söndürülmesinin de saatler aldığı 
belirtiliyor.
Olayın bir terör saldırısı mı yoksa teknik bir problemden mi 
kaynaklandığı üzerinde yetkililer araştırmalara başlamış du-
rumda. Cumhurbaşkanı Xi Jinping de yaptığı açıklamada, 
patlamadan kurtulanların aranmasına azami özen gösteril-
mesini, bununla birlikte yerel yetkililerin de bir an önce pat-
lamanın nedenini bulmaları ve güvenliği en üst düzeye çıkar-
maları gerektiğini belirtiyor.
Çin’in en büyük petrol rafinerisi olan Sinopec, yaşanan fela-
ket sonrası, ticaret kolu olan Unipec aracılığıyla yaptığı petrol 

alımlarını da durdurduğunu ve olaydan duyduğu üzüntüyü 
açıkladı. Bu olay, Haziran ayında bir tavuk fabrikasında çıkan 
ve 121 kişinin ölümüne sebep olan yangın ile birlikte bu yılki 
ikinci en büyük ölümlü sanayi kazası olarak bildirildi. 

www.globalpost.com

Kasım 2013

Brezilya Mahkemeleri Ülkenin En 
Büyük Altın Madeni Projesini Durdurdu  

Brezilya Mahkemesi 22 Kasım tarihinde, Kanadalı madencilik 
şirketi Belo Sun Mining’in ülkenin en büyük altın madeni ol-
ması beklenen Volta Grande’yi acilen durdurma kararı aldığını 
açıkladı. ÇED sürecine bağlı olarak yürütmeyi durdurma kararı-
na neden olan dava, 13 Kasım tarihinde Federal Kamu Savcılığı 
makamınca açılmıştı. Kaynaktan verilen bilgilere göre hatalı 
olan ÇED raporunun iptal edilmesinin nedeni projenin, proje 
içinde bulunan yerel halka etkisinin ihmal edilmesi olarak bil-
diriliyor. Kararın alınmasına sebep olan davada, proje içinde 
yer alan büyük bir barajın, bölgedeki doğal ve sivil hayatla bir-
likte kültürel mirasa da zarar vereceği tezi öne sürülüyor.

Karardan bir hafta önce, Para Eyaleti Çevresel Konseyi’ne (Envi-
ronmental Council of Para State - COEMA), Belo Sun’ın yaptığı 
başvuru sonrası ruhsatın ön işletme ruhsatına döndürülmesi 
konusu görüşülmüş, 13 üyeli panelde 11 üye ruhsata onay 
vermişti. Oy vermek istemeyen bir üye ise raporu daha detaylı 
incelemek istediğini söylemiş ve oylama 2 Aralık tarihine erte-
lenmişti. Mahkeme tarafından alınan durdurma kararı sonrası 
ön işletme ruhsatı sürecinin de sekteye uğraması bekleniyor.
Belo Sun ise yaptığı açıklamada kararı temyize götüreceğini, 
sürecin düzgün ve hukuka uygun bir şekilde devam ettiği şek-
linde görüş bildireceğini belirtiyor. 

Kasım 2013

Uralkali’nin % 21,75’lik Hissesini 
Rus Milyoner Satın Alıyor  

Dünyanın en büyük potaş üreticisi konumundaki Uralkali’nin 
% 21,75’lik hissesini Rus milyarder Mikhail Prokhorov’un almak 
istediği açıklandı. Prokhorov eğer bir değişiklik olmazsa şu 
anki en büyük hissedar olan Suleyman Kerimov’un hisselerini 
alacak. Hisselerin değerinin 4,3 milyar dolar seviyelerinde ol-
duğu belirtiliyor.
Bloomberg’in haberine göre bu alım işlemi sonrası, potaş tica-
retindeki Uralkali ve Belaruskali tekeli yeniden canlanabilir. Bu 
canlanmanın ve alım işleminin duyurulmasının ardından şirke-
tin hisselerindeki artışa rağmen potaş fiyatlarında kısa vadede 
yükselmeler beklenmiyor. Kartelin oluşmasına rağmen üretim 
fazlalığı nedeniyle depoların dolu oluşu bir süre daha fiyatlar-
da bir yükselme yaratamayacak deniyor.
Bununla birlikte Uralkali’nin Satış ve Pazarlama Müdürü Oleg 
Petrov da Bloomberg’e yaptığı açıklamalarda önümüzdeki yıl-

larda potaşın son on yılda gördüğü en ciddi talep artışını ya-
şamayı beklediklerini belirtiyor. Petrov’a göre önümüzdeki yıl 
küresel potaş talebi 58 - 60 milyon ton seviyelerine ulaşacak. 
Düşük fiyatlar nedeniyle artan talep ve azalan üretim nedenle-
riyle de potaş fiyatlarında önemli artışlar gözlenecek.
Geçtiğimiz sayımızda Çin’in, China Investment Corp. aracılı-
ğıyla şirketin % 12,5’luk hissesini satın aldığını duyurmuştuk. 
Şirketin diğer büyük hissedarları % 7 ile F. Galtchev, % 4,8 ile 
A. Skurov olarak biliniyor. Eylül ayında şirketin CEO’su Vladis-
lav Baumgertner Beyaz Rusya’da yolsuzluk suçlamasıyla tu-
tuklanmış, 22 milyar dolarlık endüstri çalkantıya girmişti. 22 
Kasım tarihinde Baumgertner’in Rusya’ya iade olduğu ve şir-
ketin geleceğinin Rusya tarafından belirleneceği alınan diğer 
bilgiler arasında. 
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Kasım 2013

ABD’nin Colorado Eyaletinde Maden 
Kazası Sonucu 2 İşçi Hayatını Kaybetti  

Denver Post tarafından verilen bilgiye göre ABD’nin Colorado 
eyaletindeki bir gümüş madeninde yaşanan patlama sonra-
sı 2 işçi hayatını kaybederken 20 işçi de yaralandı. 17 Kasım 
sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrası madende mah-
sur kalan işçi olup olmadığı konusunda Revenue - Virginius 

gümüş madeninin sahibi Siver Star tarafından yapılan açıkla-
mada herhangi bir belirsizlik olmadığı bildirildi. 2 yaralı işçi-
nin ise durumunun kritik olduğu belirtiliyor. Yaralanmaların, 
patlama sonrası havaya yayılan gaz ve kimyasallar nedeniyle 
olduğu verilen bir diğer bilgi. 

Kasım 2013

Gine’de Metan Gazı Patlaması 
Sonucu En Az 25 İşçi Hayatını Kaybetti  

Alınan bilgilere göre 20 Kasım tarihinde Gine’nin doğusunda 
bulunan ve kötü şartlarda çalışan bir altın madeninde yaşa-
nan gaz patlaması sonucunda en az 25 işçi hayatını kaybetti. 
Reuters tarafından doğrulanan bilgiye göre şu ana kadar 14 
madencinin cansız bedenine ulaşıldı fakat tünellerin çok dar 
ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olması nedeni ile içerdeki 
işçilerin kurtulma şanslarının olmadığı bildiriliyor. Kazanın 
meydana geldiği maden, Batı Afrika ülkesi Gine’nin en büyük 
altın rezervlerini içeren bölgede yer alıyor. Gine’de cevherce 

zengin madenlerde eski tip maden üretim yöntemleri yasal 
olarak uygulanabiliyor. Büyük risk taşıyan bu madenlerde 
yaşanan kazalarda ise sık sık işçiler hayatlarını kaybediyorlar. 
Geçtiğimiz Temmuz ayında da benzer şartlarda çalışan bir 
madende yaşanan patlama sonucu 4 işçi hayatını kaybet-
mişti. Hükümet yetkilileri eski tip madenlerde yıllardır daha 
güvenli koşullarda çalışmak adına çalışmalar yapıldığını fakat 
görüldüğü üzere kat etmeleri gereken daha çok yolları oldu-
ğunu belirtti. 

Kasım 2013Vale’ye Brezilya’da Rekor Vergi Borcu Çıkarıldı  

Dünyanın en büyük demir ve en önemli nikel üreticileri ara-
sında bulunan madencilik devi Brezilyalı Vale şirketine, Brezil-
ya Vergi Dairesi tarafından 14 milyar dolarlık fatura çıkarıldı. 
Vale’nin vergi dairesine itiraz etmek için 29 Kasım’a kadar za-
manı olduğu verilen bilgiler arasında. Ortaya çıkan bu yüksek 
verginin nedeni olarak da şirketin denizaşırı ticaretten kazan-
dığı gelirin vergilendirilmemiş olması gösteriliyor.
Olayın geçmişini, 15 Ocak 2013 tarihli 28. sayımızda Vale’nin 
benzer bir vergilendirme sorunu sonrası İsviçre Federal Hükü-
meti ile anlaşarak, İsviçre’ye 232 milyon dolar ve Brezilya’nın 
Minas Gerais Hükümetine de 317 milyon dolar ödemeyi ka-

bul ettiği haberine bağlamak mümkün. O dönemde, cezayı 
ödemeyi kabul ettiği İsviçre - Minas Gerais davasının yanında, 
Vale’nin yürürlükte olan en büyük davasının, denizaşırı tica-
retlerde şirketin yabancı ülkelere bugüne kadar verdiği ver-
gileri, Brezilya Hükümetine de vermesi gerektiği konusunda 
olduğunu yazmıştık. Vale ise bu davaya, çift vergilendirmenin 
hukuka aykırı olduğu tezi ile karşı çıkmakta. Vale’nin avukat-
ları ve finans uzmanlarının ortaya çıkan bu astronomik meb-
lağ hakkında nasıl bir kurtulma planı üretmeye çalışacağını 
önümüzdeki aylarda göreceğiz. 

Kasım 2013

Cliff Natural Resources 3,3 Milyar Dolarlık 
Krom Projesini Durdurma Kararı Aldı  

ABD’li 160 yıllık madencilik şirketi Cliff Natural Resources 
firması, Kanada’da 2013 yılının sonuna doğru açmayı plan-
ladığı krom madeni projesini durdurduğunu açıkladı. Şirket 
tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ontorio’daki Ring of 
Fire (Ateşten Çember) bölgesinde yer alan madende yıl-
lık 600.000 ton ferrokrom üretilmesi planlanıyordu. Şirket, 
mevcut krom piyasalarındaki kötü gidişat ve yerel hükümet 
ile yaşanan çevre etki değerlendirme raporu anlaşmazlıkları 
sonucunda, bu yatırım riskini şu anda almaktan vazgeçtiğini 
belirtti. Cliff, 2013 yılı Haziran ayında da, eyalet hükümeti ile 
anlaşmazlıklar yaşamıştı. 
Bu projenin durmuş olmasına rağmen Cliff Kıdemli Başkan 
Vekili Bil Boor’un açıklamalarına göre şirket Ring of Fire böl-
gesi için halen umutlu. Boor’un söylediğine göre şirket proje-
nin bulunduğu bölgeden Toronto ofisine çekilip, arama çalış-

malarını buradan yönlendirmeye devam edecek ve mevcut 
sorunların çözülmesi için yerel yetkililerle lobi faaliyetleri de 
devam edecek.
Cliff Natural Resources’ın Kuzey Amerika’da demir ve kömür 
madenleri, Batı Avustralya’da da bir demir madeni kompleksi 
bulunmakta. 

50 yıldır 
tasarlıyoruz,
geliştiriyoruz,
üretiyoruz...
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Şirket Haberleri
www.madencilik-turkiye.com

Almina, LIM SAS’ın Türkiye Distribütörü Oldu
Almina Madencilik, 1 Aralık 2013 itibariyle, Fransız LIM SAS’ın 
Türkiye distribütörü olduğunu duyurdu. LIM, jeolojik ölçüm 
cihazları ve bu cihazlarla bağlantılı yazılımların geliştirilmesi, 
imalatı ve ticarileştirilmesinin yanı sıra servislerinin, eğitimleri-
nin ve jeofiziksel sondaj loglarının satışlarını sürdüren bir şirket. 
1985’te Fransa’nın Lyon bölgesinde kurulan LIM SAS’ın temel iş 
sahası ise alt yapı, jeoteknik, hidrojeoloji, maden ve taş ocakla-
rı ile tünel gibi yer altı çalışmaları. LIM’in özellikle 2000 yılından 
itibaren, yüzey ve yer altı maden sektörüne yöneldiği biliniyor.
LIM SAS için 2006 yılı ise bir dönüm noktası olmuş ve şirket, ulus-
lararası büyük pazarlara (Batı Avrupa, Rusya, Güney Afrika, Kana-
da, ABD, Şili, Peru, Avustralya...) ani bir giriş yaparak, değeri yüksek 
ürün ve hizmet ihracatını genişletme neticesinde yıllık cirosunu % 
50’den fazla arttırmıştır. Farklı alanlardaki birçok prestijli uluslarara-
sı şirket, 25 yılı aşkın bir süredir LIM teknolojisine güvenmektedir. 
Şirketin hedefi, müşterilerine sondaj kuyu ölçümlerinde gerek 
delme gerekse loglama safhasında tam bir aletsel ölçüm çözü-
mü önermektir. Sadece sondaj alanında değil altyapı ve özel 
yapılar için müşterilerine yenilikçi teknolojiyi sunmak, bunlara 
özgü özel satın alma sistemleriyle birlikte veri işleme, yorumla-
ma ve sunumları için kullanıcı dostu yazılımlar sunmaktır. 
LIM SAS’ın tamamlayıcı esasları; sondaj desteği (delme paramet-
re veri görüntü ve kaydediciler), altyapı ve özel yapılar (enjeksi-
yon ve jet enjeksiyon, “Lugeon” testleri vb) jeoteknik in-situ test-
leri (deformasyon ve penetrometre testleri gibi) dizayn etmek ve 
imalatını sağlamaktır. Ayrıca LIM, Enstrümantasyon, çeşitli cihaz-
lar için uygulama ve arazi verileri gibi jeoteknik logların sunumu 
için yazılım geliştirip pazarlamasını da yapmaktadır. 2005’ten 
itibaren EGS’nin de bünyesine katılımıyla LIM Enstrümantasyon 
jeofizik kuyu logu ekipmanlarını, karot tarayıcı ve kuyu sapma 
sistemlerinin de satışını yapmaya başlamıştır.

LIM Loglama, dünya 
çapında jeofizik logla-
ma servis desteğinin 
yanı sıra eğitimini de 
sağlamaktadır. Mevcut 
hizmetler doğal gama, 
yoğunluk, özdirenç, 
kumpas, sıvı logları 
gibi temel loglardan 
akustik ve optik olu-
şumu görüntüleme, 
spektral gamma, IP ve 
manyetik duyarlılık ve 
sondaj video kamera incelemesi gibi daha karmaşık yöntemle-
re kadar çeşitlilik gösterir. Yöntemlerin çoğunluğu 1500 metre-
ye kadar değişen derinliklerde gerçekleştirilebilir.
LIM Enstrümantasyon ve LIM Loglama, partnerlerine ve müşte-
rilerine yerinde eğitim desteği verebilmek, cihazların kurulum-
larını yapmak ve bakım hizmetleri sunmak için dünya çapında 
çok taraflı personel desteği sunmaktadır. Uzman satıcılar ve 
distribütörler 10’u aşkın ülkede hizmet vermektedir. Hizmet 
ailemiz arasında, 1 Aralık 2013 tarihi itibariyle Türkiye’den Al-
mina Madencilik, Danışmanlık ve Mühendislik katılmıştır.
Şirket tarafından yapılan açıklamada; “Avrupalı bir PME Fran-
co-Luxemburglu olarak statümüz, dinamik ve uyarlanabilir, 
çok uluslu profesyonel bir ekip oluşturmak için bizi zorlamış-
tır. İşimizin gereği olan seyahatler neticesinde mobil ve dünya 
çapında özgür düşünceye sahip personellerle çalışmaktayız. 
Almina Madencilik de bu kriterlere uymakta olup ailemizin en 
genç üyesi olma ünvanına sahip olmuştur.” denildi. 

www.alminaminerals.com

   LIM Instrumentation S.A.S.      LIM LOGGING S.A.

    Rue Jean Bertin – 86 rue de la Poudrette                      1 rue de l’Industrie-BP 48
    F-69100 Villeurbanne (France)        L-4801 RODANGE (Luxembourg)
   Tél: +33 472 14 68 30 – Email: instru@lim.eu                                             Tél: +352 33 77 70 – Email: logging@lim.eu

www.lim.eu

MINERAL EXPLORATION
DATA ACQUISITION DURING AND 

AFTER DRILLING, ONE COMPLETE 

RANGE OF EQUIPMENT & SERVICES

PocketLIM 5G 
DATA RECORDER

DRILLING PARAMETERS  ACQUISITION 
DURING EXPLORATION DRILLING (RC, 

rotary,...).
Drilling Parameters: Penetration Rate, Weight 

on the bit, Torque, Pressure of the drilling 
fluid, Bit RPM, Drilling Fluid flowrate,...

BOREHOLE 
LOGGING 

EQUIPMENT AND 
SERVICES.

GEOPHYSICAL DATA 
ACQUISITION 

(AFTER DRILLING)

SCANLIM CORE SCANNER

Türk - İspanyol İşbirliğiyle Yapılan Türkiye’deki En 
Büyük Patlayıcı Üretim Tesisinin Açılışı Yapıldı  

Dünya Sivil Patlayıcı Sektörünün önde gelen firmalarından 
biri olan MAXAM; Anadolu’nun dinamik şehirlerinden biri olan 
Malatya’da, Türk ortakları ile birlikte dev yatırım projesini bitir-
di ve Türk Cumhuriyetinin 90. yıldönümünde, 29 Ekim 2013’te 
açılış törenini gerçekleştirdi. 
MAXAM, dinamitin mucidi Alfred Nobel tarafından kurulan 
ve dünyada 47 ülkede patlayıcı üreten,  100’ün üzerinde ül-
keye 10.000’in üzerinde çalışanı ile satış yapan 150 yıllık dev 
bir gruptur. Tesis projesinin temelleri, 2009 yılında dünya devi 
MAXAM firmasının, sektördeki 19 yıllık deneyimini tek bir çatı 
altında toplayan ANADOLU-NİTRO Patlayıcı Maddeler AŞ’ye 
ortak olması ile atılmıştı. Şirket birleşmesi tamamlandıktan 
sonra MAXAM ANADOLU ismini alan firmanın Türkiye’deki 
geçmişi ise 90’lı yıllara dayanıyor. Sektördeki serüvenine Nu-
rettin Karabekmez’in uğraş ve çabalarıyla 1996 yılında 8 ton-
luk küçük bir depo ile atılan firma, depo kapasitesini sırasıyla 
2000 yılında 32 ton ve 2004 yılında da 225 tona kadar çıkar-
mıştır. Büyük bürokratik zorluklar içeren üretim iznini ise 2009 
yılında ANFO üretimine başlayarak almış ve aynı yıl MAXAM ile 
sürdürdüğü ortaklık müzakerelerini sonuçlandırarak MAXAM 
Anadolu’nun temelleri atılmıştır.
MAXAM ANADOLU 2013 yılı itibariyle Malatya’daki 318 dönüm-

lük arazisi üzerinde Kapsüle Duyarlı Patlayıcıları (Riogel Troner R), 
Kuru deliklerde Kullanılan ANFO’yu (KAR-ANFO), Elektriksiz kap-
sülleri (Rionel) ve Yemlemeye Duyarlı Patlayıcıları kartuşsuz ve 
kartuşlu (Riogel SB) olarak üretebiliyor. Firma aynı zamanda Grizu-
tin patlayıcı ve sismik patlayıcıları Avrupa teknolojisi ile üretebil-
me kabiliyetine sahip. Tesisin kurulumunda MAXAM mühendisle-
rinin yoğun uğraşları ve yönetimsel destekle belkide MAXAM’ın 
bugüne kadar dünyada kurulumunu gerçekleştirdiği en mobil 
ve verimliliği en yüksek tesislerden biri kurulmuş oldu. Tesisin bu 
özelliğiyle de tükettiği enerji miktarı minimum düzeydedir. 

www.maxam.net
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Satlab Geosolutions Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. 
Ceyhun Atuf Kansu Cad. 1262 Sok. No:1/7 06520 Balgat - Ankara 
Telefon : 0(312) 474 0 474 • Faks : 0(312) 474 0 424
info@satlab.com.tr | www.satlab.com.tr

Maden Ölçmelerinde El Tipi GNSS Devrimi!
SL300 GNSS alıcısı, el tipi GPS yapısında cm hassasiyet sunuyor.

   Benzersiz Özellikler; 
- TUSAGA -AKTİF (CORS-TR ) uyumu
- GPS, GLONASS, GALILEO, COMPASS ve SBAS uydu desteği
- El tipi kullanımda ± 10 cm hassasiyet
- Jeodezik kullanımda ± 2 cm hassasiyet
- Dahili GSM-GPRS Modem
- 3o ve 6o derece UTM ve TM koordinat sistemi desteği
- Arazide koordinat sistemleri arası dönüşüm
- Türkiye genelini kapsayan, hassas WGS84-ED50 dönüşümü

GEOSOLUTIONS

* Kampanya süresi stok miktarı ile sınırlıdır.
   Fiyata %18 KDV dahil değildir.

detaylı 
bilgi için

474 0 GPS0(312)

5.500 
USD

Kampanya Fiyatı 



1 Aralık 201324

Madenlerde Enerji Verimliliği, Sürdürülebilir 
Çözümler ve Yeni Teknolojiler Semineri

Madencilik Türkiye dergisinin MT Et-
kinlik markası çatısı altında, ABB Elekt-
rik Sanayi AŞ ile ortaklaşa organize 
edilen “Madenlerde Enerji Verimliliği, 
Sürdürülebilir Çözümler ve Yeni Tekno-
lojiler” konulu seminer 14 Kasım 2013 
tarihinde Ankara Mövenpick Otel’de 
gerçekleştirildi.

Seminerin ilk konuşmacısı ABB Elekt-
rik AŞ Alçak Gerilim Sürücüler bölü-
münden İş Geliştirme Müdürü Burak 
İncekara oldu. ‘’Sürücülerle Enerji Ta-
sarrufu’’ konusunda sunumunu ger-
çekleştiren İncekara, işletmelerde yer 
alan pompalar, fanlar, kompresörler-
den nasıl enerji tasarrufu elde edilmesi gerektiğini vurgula-
yan bir sunum gerçekleştirdi.

İncekara, öncelikli tasarruf alanının neden pompa, fan ve 
kompresörler olduğundan söz ederken, kullanılan motor-
ların güç tüketimlerinin yüksek olmasının, ilk kuruluşta 
maksimum kapasitenin üzerinde motorların seçilmesinin 
ve enerji maliyetlerinin büyüklüğünün, bu durumu ortaya 
çıkarttığını belirtti.

Pompalar hakkında bilgiler veren İncekara, sanayide kullanılan 
pompaların % 80’inin santrifüj pompalar olduğunu belirtirken, 
hız kontrolü uygulanan pompalar hakkında da bilgiler ver-
di. Özellikle debi kontrol yöntemleri ve kısma vanasıyla debi 

kontrolü konularında ayrıntılı bilgiler veren İncekara, sunumu-
nu tablolar, grafikler ve formüllerle güçlendirdi. ABB’nin sıralı 
pompa konularındaki çözümleri hakkında da bilgiler veren İn-
cekara, çözümün ‘’hazır pompa yazılımlı sürücüler’’ olduğunun 
altını çizdi. İncekara, bu konudaki ürünler ve yazılımlar hakkın-
da katılımcılara detaylı bilgiler sundu. 

Pompaların temizlenmesi konusunda da katılımcıları aydınlatan 
İncekara, sıralı pompaları temizlemek için özel yazılıma sahip ABB 
sürücüler yardımıyla pompaların sırasıyla ileri - geri çalıştırılabile-
ceğini, pompanın geri dönüşe izin vermediği durumda ise sert kal-
kışla pompanın temizlenmesinin mümkün olabileceğini belirtti.

Pompalardan sonra fan uygulamaları üzerinde bilgiler veren 
İncekara, damper ile hava akış 
kontrolü ve AC motor sürücüsü ile 
hava akış kontrolü hakkında görsel 
ve detaylı sunumlar yaptı. Fanlar-
da tasarruf miktarı hesaplarını da 
tablolar ve uygulamalar üstünden 
gösteren İncekara, kendi ürünle-
rinin kullanıldığı maden işletme-
lerinden örnekler verdi. Çoklu fan 
uygulamaları hakkında da bilgiler 
veren İncekara, bu fanların enerji 
verimliliği hesaplamalarının yapıl-
dığı programları da katılımcılarla 
paylaştı.

Fanlardan sonra kompresörler 
(basınçlı hava) konusunda bilgiler 
veren İncekara, kompresör uygu-
lamalarının detaylarını da katılım-

Etkinlik
www.madencilik-turkiye.com



1 Aralık 2013 25

cılarla paylaştı. Kompresörlerde enerji tasarrufu prensiplerini 
anlatan İncekara, tasarruf miktarının hesabını ve hesaplama 
için kullanılan enerji tasarrufu programları hakkında bilgileri 
katılımcılarla aktardı. 

Maden uygulamalarında enerji tasarrufu konularına değinen 
İncekara, düşey konveyör ve değirmen uygulamalarında sürü-
cü kullanımı hakkında bilgiler verdi.

Burak İncekara’nın sunumundan sonra ‘’ABB Motor Ürün Çeşit-
liliği, Yüksek Verimli Motorlar ve Gelişmeler’’ konulu sunumu 
yapmak üzere ABB Elektrik AŞ. Ankara Bölge Satış Müdürü 
Murat Subaşı kürsüye geldi. ABB Elektrik AŞ hakkında genel 
bilgileri izleyicilerle paylaşan Subaşı, 100’den fazla ülkede hiz-
met veren ABB’nin motorlar ve jeneratörler bölümünün 16.000 
kişiden fazla çalışanı olduğunu belirtirken, 12 ülkede faaliyet 
gösteren, yıllık 5 milyar cirosu ile 7 adet lojistik merkezinde 1 
milyon 600 bin adet motora sahip olduğunu söyledi.

Subaşı, AG ve OG motorlar hakkında genel bilgiler verirken ABB 
Elektrik’in kendi üretimi olan OG Asenkron ve Senkron motorlar, 
OG bilezikli motorlar, patlayıcı ortamlar için OG ve AG exproof 
motorlardan bahsederken, 
AG Process Performance ve 
AG General Performance mo-
tor modelleri ile ilgili de bilgi-
ler verdi.

Elektrik motorunun çalışma 
prensibi ve dizaynı konusun-
da da detaylı bir sunum ya-
pan Subaşı, motorun üretim 
prosesini katılımcılara anla-
tırken, yüksek verimli moto-
run farklılıklarını da görsel 
olarak ortaya koydu.

Endüstride tüketilen elektrik 
enerjisinin % 65’inin elektrik 
motorlar tarafından tüketil-
diğini belirten Subaşı, moto-
run satın alma fiyatının, aynı 

motorun 8 - 12 hafta boyunca çalışması durumunda harcadığı 
elektrik fiyatına karşılık geldiğini vurgularken, motorun satın 
alma maliyetinin, motorun ömrü boyunca toplam çalışma ma-
liyetinin sadece % 1’ini temsil ettiğini de sözlerine ekledi.

Enerji tasarrufunun ve çevre bilincinin  günümüzde oldukça 
önem kazandığını ve herkesin küçük de olsa bir şeyler yapabi-
leceğini ifade eden Subaşı, en büyük adımın ise düşük verimli 
motorların, yüksek verimli motorlar ile değiştirilmek olduğunu 
paylaştı. Konuşmasında bu konudaki standartlara da değinen 
Subaşı, en doğru yatırımın, fiyat / performans karşılaştırması 
ile yapılabileceğini belirtti. Bir sistemin verimliliğini arttırmak 
için farklı yöntemler olduğunu da belirtirken, sistemin meka-
nik optimizasyonu üzerinde de durdu.

Şirketin yaptığı Ar-Ge çalışmaları neticesinde ortaya çıkarttı-
ğı yenilikler üzerinde de duran Subaşı, ABB’nin Türkiye’de IE4 
verimlilik sınıfındaki motorları kullanarak çeşitli projeler ger-
çekleştirdiğini paylaştı.  Ayrıca yeni bir ürün olarak piyasaya 
sunulan düşük kalkış akımlı Orta Gerilim motor da seminerde 
büyük ilgi uyandırdı. 

ABB Sürücüler Bölümü İş Geliştirme Müdürü Burak İncekara ABB PLC Satış Müdürü Erdinç Karataş
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Motorlarda kullanılan opsiyonlar ile ilgili açıklamalar yapan Su-
başı,  özellikle hız kontrol cihazının motor üzerindeki olumsuz 
etkilerini ve bu etkilerin nasıl  zararsız hale getirildiğini anlattı. 

Ortam sıcaklığının ve yüksekliğinin motor gücüne etkisi konu-
sunda görüşlerini aktaran Subaşı bu konuda tablolar üzerin-
den görsel sunumlarıyla da dinleyicilere önemli bilgiler verdi. 
Subaşı’nın sunumu soru - cevap bölümü ile son buldu.

Daha sonra Mekanik Güç Aktarma Ürünleri Ürün Müdürü Re-
cep Besceli ABB’nin 2011 yılı sonunda yaptığı satınalma netice-
sinde ABB bünyesine katılan Baldor ve Dodge ürünleri ile ilgili 
sunumuna başladı.

Madencilik sektöründeki bir çok uygulamaya özel Dodge kap-
lin, redüktör, rulman yatakları ve konveyör tamburları hakkın-
da bilgiler veren Besceli, özellikle rulman yatağı konusunda 
Türkiye için çok yeni ve kullanıcıya bir çok avantaj sağlayan ISN 
serisi rulman yataklarının özellikleri ve işletmeler için sağladığı 
faydalar üzerinde durdu. 

Çok uzun ve yüksek güç gerektiren konveyör sistemleri için 
geliştirilen Dodge’un -Controlled Start Transmission- adını ver-
diği CST redüktör sisteminin, PLC ile kumanda edilen entegre 
hidroviskoz kavrama sistemi sayesinde motorun kontrollü ve 
çok yumuşak kalkış sağladığını ifade etti.

Besceli son olarak ABB’nin mevcut ürünlerine Dodge mekanik 
ürünlerinin eklenmesi ile birlikte bir tahrik sistemindeki güç 
kaynağından iş makinasına kadar olan tüm ekipmanı tek elden 
sunma yeteneğine kavuştuğunu söyledi.

Etkinliğin öğleden sonraki ilk konuşmacısı, ABB Elektrik AŞ. Al-
çak Gerilim Yüksek Güçlü  Sürücüler bölümünden Ürün Müdü-
rü Atakan Çetinkaya ‘’Dış Ortam Düşük Harmonikli Sürücüler’’ 
konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Çetinkaya, yeni ürünleri 
olan ACS800-38 Dış Ortam Harmonikli Sürücülerini tanıtırken, 
ACS800-38 modelinin en zor koşullar (dış ortam) için sağlam ve 
kompakt pano dizaynına sahip olduğunu belirtti.

ACS800-38 modelinin yüksek çöl sı-
caklığı ve rüzgarlı, korozif açık deniz 
ortam koşullarına uygun olduğunu 
aktaran Çetinkaya, ürünün enerji ta-
sarrufuna, şebeke ve motora; kolay, 
hızlı bağlantıya, yüksek dayanıklılık 
sağlamak için çift cidarlı pano tasa-
rımına, vinç ve forklift için taşıma ta-
sarımı ile kolaylıklar sağladığına, ABB 
kompakt soğutma sistem tasarımına, 
düşük bakım maliyetine, entegre 
baza ile kolay taşınabilme özellikleri-
ne sahip olduğunu belirtti. Çetinkaya, 
ACS800-38 Dış Ortam Düşük Harmo-
nikli Sürücüler’inin çalışma prensip-
lerini de anlatırken görsel sunumlara 
ağırlık verdi.

ACS800-38 Dış Ortam Düşük Harmonikli Sürücüler için trafo 
boyutlandırma konusuna da değinen Çetinkaya, standart sü-
rücü kullanımında (6 pulse) güç faktörü ve harmonik bozulma-
ları göz önünde bulundurarak trafoyu seçerken: 1,32 X motor 
şaft gücü formülünü kullanmamız gerektiğini, düşük harmo-
nikli sürücü beslemesinde ise kullanılacak trafo gücünün 1,16 
katsayısı ile çarpılarak bulunabileceğini ifade etti.

Çetinkaya, sunumunun son bölümünde şebeke şartlarına bağlı 
olmadan mükemmel performans, basit anahtar teslim çözüm 
ekstra pano veya parçalara ihtiyaç olmadan, kolay kablolama, 
kullanıma ve taşımaya göre dizayn, en zor ortam koşullarına 
uygun, sağlam NEMA 4 göre tasarım, ABB’nin yenilikçi soğutma 
teknolojisi ve yüksek sıcaklıklarda mükemmel performans ile 
ACS800-38 Dış Ortam Düşük Harmonikli Sürücülerin avantajları-
nı sıraladı. Sunum soru - cevap bölümüyle sona erdi.

Çetinkaya’nın ardından ‘’ABB Madencilik Sürücüleri’’ konusun-
da sunumunu yapmak üzere ABB Elektrik AŞ. Orta Gerilim Satış 
Müdürü Erkan Köse kürsüdeki yerini alıp, değişken hız sürücü-
lerinin faydaları konusunda bilgiler verdi.

Köse, madenlerdeki enerji verimliliği ve ürünlerinin perfor-
mansları konusunda katılımcılara ayrıntılı bilgiler verirken, 
dünyada uygulamada olan ürünlerinin tanıtımlarını da görsel-
lerden faydalanarak katılıcılarla paylaştı.

Etkinlik süresince, ABB Sürücüler ile Enerji Verimliliği & Enerji 
Verimliliği Hesaplama Programları, ABB Yüksek Verimli Motor-
lar & Yeni Motor Teknolojileri ile Mekanik Güç Aktarma Ürünle-
ri, Maden Sektörüne Özel ABB AG ACS800 - 38 Serisi Sürücüler 
& Maden Sektörü İçin OG Sürücü Çözümleri, ABB PLC & Oto-
masyon Çözümleri ve Maden Sektörü Uygulamaları, ABB Sürü-
cü & Motor Servis Hizmetleri konularında sunumlar gerçekleş-
tirilirken, katılımcıların etkinlik konusundaki memnuniyeti de 
dikkatlerden kaçmadı. 

Etkinlik R
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Jeolojik Surveyler ve Madencilik 
Sektörü Çalıştayı
Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal 
Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Teknik Destek ve Bilgi 
Değişimi (TAIEX) programı kapsamında, Maden Tetkik Arama 
Genel Müdürlüğünce “Geological Surveys and the Extractive 
Industry” başlıklı uluslararası Çalıştay, 6-7 Kasım 2013 tarihle-
rinde Ankara’da gerçekleştirildi. Madencilik Türkiye dergisinin 
özel olarak davet edildiği Çalıştay’a, madencilik sektörü ile iliş-
kili kamu kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve üniversite-
lerin temsilcileri iştirak etti.

Çalıştay’da Avrupa Birliği (AB) uzmanları tarafından, AB mineral 
hammadde ve çevre ile ilgili Ar-Ge ve endüstri politikası temelin-
de, AB hammadde öncelikleri, mineral ve enerji politikası, doğal 
kaynakların sürdürülebilir kullanımı, sürdürülebilir madencilik 
faaliyetleri ve çevre ilişkisi ile AB mevzuatının aktarımı, uygulan-
ması ve yürütülmesi aşamalarında jeoloji ve jeolojik surveylerin 
rolü gibi konularda sunumlar yapılarak bilgi paylaşımı sağlandı.

İlk açılış konuşmasını gerçekleştiren MTA Genel Müdürü Meh-
met Üzer konuyla ilgili olarak “Çevreyi korumalıyız ancak ma-
denleri de mutlaka işletmemiz gerekir. Birisinden birisini göz 
ardı edemeyiz.” derken “Çevre ile ilgili yeni bir mevzuat çıktığın-
da madenciler biz bürokratlara kızıyor, işlerini zorlaştırdığımızı 
söyleyerek sitem ediyorlar. Amacımızın, kimsenin işini zorlaş-
tırmak olmadığını bilmeleri gerekir. Bu gibi durumlarda yapıcı 
olmalı ve sorunları karşılıklı görüşmeler sağlayarak çözmeliyiz.” 
şeklinde konuşarak bu tür konularda tüm paydaşların katılımcı 
ve yapıcı olmasının önemini vurguladı.

Diğer bir açılış konuşmasını gerçekleştiren ETBK Müsteşar Yar-
dımcısı Nevzat Kavaklı ise madencilik dahil insanoğlunun her 
faaliyetinin bir şekilde çevreyi etkilediğini, ancak madenciliğin 
çevreye duyarlı şekilde yapılabileceğini artık bildiğimizi, bu-
nun çok güzel örneklerinin 
ülkemizde de yer aldığını 
aktardı. Ülkemizde madenci-
liğin tamamen yasaklanması-
nı isteyenlerin bulunduğunu 
üzülerek ifade eden Kavaklı 
“Ya madencilik ya çevre di-
yenler var. Bu çok yanlış bir 
tutum. Madenciliğin çevreye 
duyarlı şekilde yapılabilece-
ğini özellikle toplumumuza 
anlatmamız gerekiyor.” dedi.

“Çevreye duyarlı madencilik” 
konusu üzerine odaklanan 
açılış konuşmalarının ardından 
Çalıştay, AB uzmanları ve ülke-
mizden yetkililerin sunumları 
ile devam etti. İlk günün ilk 

sunumunu gerçekleştiren Macaristan Maden ve Jeoloji Dairesi 
Başkan Yardımcısı Tamas Hamor Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Konseyi’nin çalışmalarından bahsetti. Hamor, madenci-
lik faaliyetlerinin 2 yıl kadar önce bu konseyin gündemine alındı-
ğını ve bu kapsamda bir belge yayınlandığını belirtti. Bu belgede 
pek çok küresel eğilime yer verilerek üye ülkelerin madencilik ko-
nusunda yönlendirildiğini bildiren Hamor, madenciliğin ülkelerin 
kalkınmasındaki rolü nedeniyle BM’nin, üye ülkelerin, kendilerine 
ait madencilik politikaları üretmelerine izin verdiğini vurguladı.

Yine bu belgede yer alan önemli noktalar: madenlerin bulun-
duğu bölgelerdeki yerel toplumun bu madenlerden mutlaka 
faydalandırılması gerektiği ve maden alanlarında sağlam bir 
çevre yönetim sistemine sahip olunmasının şart olduğu idi.

Madencilik ve çevre konusuna gelen Hamor’un aktarımlarına 
göre uzun yıllar boyunca madencilik sektörü, topluluğun çevre 
mevzuatının dışında tutulmuş. Yaşanan bazı olaylardan sonra 
madencilik sektörü de çevre mevzuatına dahil edilmiş. Hamor, 
geçmişte yaşanan bazı kazalara örnekler vererek AB’nin çevre 
mevzuatının detaylarından bahsetti ve mevzuattaki bazı tek-
nik terimlere açıklamalar getirdi. 

AB’nin hammadde kaynaklarına ulaşım konusuna da değinen 
Hamor, 1900’den 2009 yılına kadar bazı madenlerin üretimi-
nin, ülkelerin gelişmesi ve kalkınmasına paralel olarak kat kat 
arttığını vurguladı. Ancak AB’nin bazı madenleri ithal etmek 
zorunda olduğunu belirten Hamor, topluluk için kritik olan 
hammaddelere sürdürülebilir ulaşımın önemini vurguladı. Sür-
dürülebilir ulaşımın yanı sıra daha fazla geri dönüşüm ve daha 
az hammadde kullanımını da teşvik ettiklerini belirtiyor. 

2014 yılı başında daha önce dergimizde de duyurduğumuz AB 
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için kritik hammaddeler listesinin güncelleneceğini aktaran Ha-
mor listeye, teminleri açısından Türkiye’yi de yakından ilgilendi-
ren 4 yeni hammaddenin girdiğini açıkladı. Bu hammaddeler: 
kok kömürü, fosfat kayası, boratlar ve silis olarak aktarıldı. 

Hamor’un detaylı sunumunun ardından, Avusturya Leoben Üni-
versitesi öğretim üyesi Günter Tiess, Bazı AB üye ülkelerinin mi-
neral politikaları ve maden kanunları hakkında bilgi paylaşımında 
bulunduğu sunumuna başladı. Üye ülkelerin maden ihracat ve 
ithalat rakamlarından ve bu ülkelerin madenlere olan ihtiyaçları-
nı kıyaslayarak irdeleyen Tiess, özellikle üye ülkelerin madencilik 
vizyonlarını aktardı. Fransa’nın üretim yöntemlerini geliştirmeye 
çalışması, Finlandiya’nın 2020 maden vizyonu kapsamında metal 
üretimini arttırmayı planlaması, verdiği örneklerden ikisiydi. 

Tiess’in, ülkelerin maden politikalarını irdelediği sunumun 
ardından katılımcılardan uzmanlara yöneltilen “AB genellikle 
kendisi maden arama ve üretimi yapmayıp topluluk dışındaki 
ülkelerden hammadde temini yoluna gidiyor. Bu da hammad-
de temin edilen ülkelerin üretimi arttırmasına ve çevreye daha 
fazla etkide bulunmasına neden oluyor.” hatırlatmasına karşın 
şu yanıtlar verildi:

“AB, sınırlı kaynaklarından üretim yapıyor. Ayrıca kendi kay-
naklarını da geliştirmeye devam ediyor. Ancak kendilerine 
yetmeyen hammaddeyi ithal etmek durumunda kalıyor. Satın 
alınacak hammaddeler konusunda, üretimde ve yönetiminde 
şeffaf olan şirketlerle çalışılıyor. Yani çevreye zarar vererek üre-
tim yapan şirketlerden hammadde temin edilmiyor. Örneğin 
elmas alımı, elmas nedeniyle savaşların yapılmadığı ülkelerden 
gerçekleştiriliyor. Bunun dışında hammadde temini sağlanan 
ülkelere, çevre konusunda destek veriliyor.

Çevresel desteklerin yanı sıra alım yapılan ülkelerin hammadde 
kaynaklarını geliştirebilmeleri için de destekler veriliyor. Örneğin 
araştırma ve inovasyon için bir AB çerçeve programı olan Horizon 
2020’den alınabilecek destekler var. Bu desteklerle kritik ham-
maddelerin arama ve üretimi için maddi kaynak sağlanabiliyor.“

Ülkemiz yetkililerini, AB bünyesinde gerçekleştirilen geliştir-
me programlarını takip etmeye ve katılmaya davet eden AB 
uzmanlarının önemli sunumlarının ardından MİGEM Genel 
Müdürü Yardımcısı Selahattin Erdoğan’ın Türkiye’nin mineral 
politikaları, mevzuatı, maden kaynakları ve üretimi konulu su-
numu ile MTA Jeoloji Etütleri Daire Başkanı Erol Timur’un ülke-
mizdeki jeoservisler konusunda gerçekleştirdiği sunumlar ile 
devam edildi. 

Ülkemiz sunumlarının ardından ilk gün, Macaristan Kırsal Kal-
kınma Bakanlığından Balazs Attilla Nemeth ve İrlanda Jeolojik 
Araştırma Kurumu yetkilisi Geryy Stanley’in sunumları ile sona 
erdi. 

Çalıştay’ın ikinci günü de uzmanların sunumları ile devam 
ederken konular: çevre, atık yönetimi, enerji politikaları, ma-
den kapatma gibi çevresel meseleler üzerine yoğunlaştı. 

AB uzmanlarının sunumlarından anlaşıldığı üzere AB’nin, ham-
madde temini konusunda zor durumda olduğu görülmektedir. 
Madencilik alanındaki pek çok planlama, Birliğin ihtiyacı oldu-
ğu hammaddelere sürdürülebilir ulaşımı üzerine kurulmuş 
durumda. Birliğin kritik olarak nitelendirdiği hammaddelerin 
pek çoğu ülkemiz kaynakları arasında mevcut. Bu noktada üre-
timlerimize Çin dışında yeni pazarlar oluşturmak adına AB’nin 
ihtiyaçlarının detaylıca araştırılması ve yine AB’nin ihtiyaçlarına 
yönelik hammaddelerin aranması ve üretilmesine önem veril-
mesinin ülke madenciliği açısından oldukça önemli olacağına 
inanıyoruz. 
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Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı - EIF 2013
Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı - EIF 2013, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın himayesinde Ankara Congresium Ulus-
lararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. 24 - 25 Ekim 2013 tarihlerinde 
iki gün boyunca süren kongrede, enerji ile ilgili firmaların stantlarının yer aldığı 
bir de sergi alanı kuruldu.
İlk günün öğleden önceki bölümü açılış konuşmaları ve ödül töreniyle geçer-
ken, Global Enerji Derneği ve aynı zamanda Kongre Başkanı Çiğdem Dilek, 
Kongre Onursal Başkanı Büyükelçi Mithat Rende, Akkuyu NGS A.Ş. CEO’su 
Alexander Superfin, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya, TBMM Sana-
yi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ni-
hat Zeybekçi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız kongrenin açılış 
konuşmalarını yaptılar.
Katılımın yüksek olduğu kongrede yenilenebilir enerji konusunun daha ön plan-
da olduğu görülürken, Kongre iki gün boyunca farklı salonlarda enerji üzerine 
çeşitli konularda sunumlarla devam etti. 

MJD 2. Kuruluş Yıldönümü Kokteyli
Madencilik sektöründe görev alan jeologları aynı çatı altında toplamak ve ortak bir ses 
olmak adına 11 Kasım 2011 tarihinde kurulan Maden Jeologları Derneği (MJD)’nin 2. ku-
ruluş yıldönümü, 16 Kasım Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilen bir kokteyl ile kut-
landı. Spektra Jeotek firmasının sponsorluğunda düzenlenen kokteylde, arazi çalışmaları 
nedeniyle sık sık bir araya gelemeyen ve madencilik sektöründe değişik kademelerde 
çalışan jeologlar bir araya gelme fırsatı yakaladılar. Yaklaşık olarak 100 kişinin katıldığı 
etkinlikte bir konuşma yapan MJD başkanı Vedat Oygür, geçtiğimiz yıl boyunca yapılan 
etkinlikleri anlatırken, önümüzdeki dönemde de önemli konularda sektöre destek olup, 
eğitimlere devam etmek istediklerini belirtti.
Maden Jeologları Derneği geçtiğimiz kış aylarında hafta sonları üyelerine ücretsiz eği-
timler vermiş, ayrıca Richard Tosdal ve Phoebe L. Hauff seminerlerini organize etmiş, 
yetkin mühendis (qualified person - QP) kavramının jeologlar arasında tanınması ve mo-
dern madencilik faaliyetlerinin karar verici kurumlar tarafından daha iyi anlaşılması için 
çalışmalarda bulunmuştur. 

Uluslararası ÇED Kongresi 2013
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirme-
si İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün organize ettiği, Yıldız 
Teknik Üniversitesi ve Türkiye Çevre Koruma Vakfının destek-
lediği, ‘’Uluslararası ÇED Kongresi - 2013’’ 8 - 10 Kasım 2013 
tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Uluslararası ÇED Kongresi’nde kamu, özel sektör, üniversiteler 
ve yurtdışından gelen katılımcılar 73 sunum gerçekleştirirken, 
Kongre’nin açılış töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar ve KKTC Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hamit Ba-
kırcı da yer aldı. 

Kongrede ‘’Çevresel Etki Değerlendirmesinde Küresel Eğilim-
ler’’, ‘’ÇED’in Etkinliği ve Verimliliği’’, ‘’Sürdürülebilir Dünyada 
Projeler İçin Karar Verme Aşamasında Etki Değerlendirmesinin 
Rolü’’,  ‘’Projenin Yaşam Döngüsü Sürecinde Etki Değerlendir-
me, Biyoçeşitlilik, İklim Değişikliği’’, ‘’Adaptasyon ve Etki De-
ğerlendirme’’, ‘’Sosyo-Kültürel Etki Değerlendirme’’, ‘’Stratejik 
Çevresel Değerlendirme’’, ‘’ ÇED’in Sektörel Uygulamadaki Yeri’’, 

‘’ÇED ve Bilişim Yazılımlar’’ konularında oturumlar yapıldı.  3 
gün süren etkinlikte, AB Çevre ve İklim Bölgesel Çevre Ağı (EC-
RAN) Çalıştayı, teknik oturumlar, poster sunumları ve ÇED’in 
20. yılı adlı bir de panel gerçekleştirildi. 
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Sandvik Madencilik, İTÜ Tanıtım Günü
Madencilik mesleğini icra ederken bugünlere gelene dek yap-
tığımız işin detaylarını hangi aşamalardan geçerek öğrendik 
veya mesleki eğitimimize başladığımızda yapacağımız işle ilgili 
ne kadar detay biliyorduk? 

İşte bu soru ile Sandvik Madencilik Türkiye, 2014 hedefleri 
arasına eğitim faaliyetlerini de ekledi. Şirketin, üniversitelerin 
maden mühendisliği bölümleri ile yaptığı görüşmelerde eği-
timlerin, yakın gelecekteki meslektaşlarımızın genel anlamda 
sektörle ilgili bilgi edinmeleri için güzel bir fırsat olacağı kana-
atine varıldı. 

İlk olarak Ekim ayı başlarında İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen Sandvik Tanıtım Günü’nde, şirketin Satış 
Sonrası Hizmetler Müdürü Ayhan Akdere, Sondaj Ekipman-
ları Satış Müdürü Egemen Kamber, Delici Ekipmanlar Bölüm 
Müdürü Çağdaş Buharalı ve Kırma-Eleme Grubu Proje Mü-
dürü Ceren Büyükyıldız, genel olarak Sandvik Madencilik ve 
kendi ekipman grupları ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi-
ler. 

Sunumlarda ilk olarak, Sandvik Madencilik’in tarihçesi, hangi 
alanlarda faaliyet gösterdiği ve madenciliğe genel bakışına yer 
verilirken, ardından yapılan sunumlarda; 

 • Sondaj ve önemi, sondaj ekipmanları ve uygulama teknikleri 
 • Yer altı ve yerüstü delme patlatma ile madencilik üretim yöntemleri 
 • Yer altı ve yerüstü yükleme-taşıma uygulamaları 
 • Madencilikte cevher hazırlama, önemi, kırma-eleme prosesi ve 

ekipmanları
konuları hakkında bilgi verildi.  

ODTÜ Jeoloji Mühendisliği: Maden Aramada 50 Yıl 
ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 50. Yıl Etkinlikleri, 11 Ka-
sım tarihinde Maden Jeologları Derneği’nin katkıları ile ODTÜ 
Kültür ve Kongre Merkezi A Salonunda yapıldı. ODTÜ Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü’nden öğretim üyesi Erdin Bozkurt’un 
açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, günün öğleden önceki 
bölümünde ‘’Jeoloji Mühendisliğinin Maden Aramadaki Pro-
fesyonel Yeri’’ konulu panel ile devam etti.

Etkinliğin sabahki bölümünde ilk sözü alan kişi Maden Jeo-
logları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Koza 
Altın İşletmeleri Çevre Bölümü Müdürü Vedat Oygür oldu. Gü-
nün önemi hakkında bir konuşma gerçekleştiren Oygür’ün ar-
dından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. 
İlkay Kuşçu, Pontid Madencilik’ten Mehmet Deveci, Asia Minor 
Mining şirketinden Mesut Soylu, Tüprag Metal Madencilik’ten 
Mehmet Yılmaz ve Arda Arcasoy Danışmanlık’tan Arda Arcasoy 
sunumlarını yaparken, tüm sunumların ardından soru cevap 
kısmına geçildi.

Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde ise ‘’Maden Yataklarının 
Ülkemizdeki Dağılımı ve Potansiyeli İle Ekonomideki Yeri’’ ko-
nulu panel gerçekleştirildi. Bu panelin ilk konuşmacısı Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlkay Kuşçu 
olurken, Alacer Gold firmasından Firuz Alizade, Asia Minor 
Mining’den Vedat Toprak, Asia Minor Mining’den Cengiz De-
mirci ve Lundin Mining Corporation firmasından Tayfun Cerrah 

da uzmanı oldukları konular hakkında bilgilerini katılımcılarla 
paylaştılar.

Yoğun bir katılımın olduğu etkinliğe özellikle büyük ilgi gös-
teren öğrenciler, konusunda uzman birbirinden başarılı ko-
nuşmacıları dinlemenin de şansını yakalamış oldular. 



KAPSÜLE DUYARLI



1 Aralık 201334

7. Delme - Patlatma Sempozyumu
TMMOB Maden Mühendisleri Odası ve Osmangazi Üniversitesi 
Maden Mühendisliği Bölümü tarafından ortaklaşa düzenlenen 
7. Delme  - Patlatma Sempozyumu 7 - 8 Kasım tarihleri arasın-
da Eskişehir Anemon Otel’de gerçekleştirildi. İki gün boyunca 
süren sempozyumun açılış konuşmalarını Sempozyum Yü-
rütme Kurulu Başkanı Ümit Yıldırım yaparken, sempozyumun 
yerinin Eskişehir olarak seçilmesinde ilin maden potansiyelinin 
ve sadece Eskişehir Sanayi Odasına kayıtlı 226 adet maden fir-
masının olmasının etkili olduğu söylendi.

Yürütme Kurulu Başkanı Ümit Yıldırım’ın ardından TMMOB 
Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun açılış ko-
nuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye çıkarken, madencilik 
sektörünün içinden geçtiği zor dönemin en kısa zamanda atla-
tılmasını temenni ederek konuşmasına başladı. Delme - patlat-
ma konusunda düşüncelerini aktaran Torun, patlayıcı madde-
nin imalatı, taşınması, depolanması ve kullanımı sırasında pek 
çok çalışanın ölümüne neden olan iş kazalarının önlenmesinin 
de önemli bir görev olarak karşılarında durduğunu söyledi. 
Madencilik sektörü ve madencilerin sıkıntıları hakkında da 
bilgiler veren Torun, yaptığı konuşmanın ardından sempozyu-
mun sergi alanının açılışını gerçekleştirdi.

Sempozyumun birinci gününün öğleden önceki bölümünde: 
‘’Patlayıcı İşkolu ve Patlatmada Mühendislik Ahlakı, Patlatmalı 
Kaya Kazılarında Maliyet Analizi, Bir Kalker Ocağında Süreksiz-
lik Sıklığı ve Blok Boyutunun Patlatma Sonrası Parçalanmaya 
Etkisinin İncelenmesi, Patlatma Öncesi Özgül Şarj Değerini 
Tahmin Eden Matematiksel Bir Yöntemin Geliştirilmesi ve Kum-
taşında Sürülen Bir Galeride Yer Sarsıntısı Değiştirgelerinin İr-
delenmesi’’ konularında sunumlar yapıldı.

İlk günün öğleden sonraki bölümünde: ‘’Patlatma Sonucu 
Oluşan Yığın Boyut Dağılımının Görüntü İşleme Yöntemleriy-
le Analizi ve Uygulama Şartlarının Değerlendirilmesi, Maden-

lerde Tavan Kayacı Özelliklerinin Akıllı Delme Sistemleri ile 
Belirlenmesi, Kaya Kütle Özellikleri ve Patlatma Tasarım Para-
metrelerinin Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntıları Üzerine Etkileri-
nin İncelenmesi, Edirne Kapıkule Gümrük Lojman Binalarının 
Kontrollü Patlatma ile Yıkımı, Taş Savrulması ve Yer Sarsıntısını 
Değerlendirerek Gerçekleştirilen Bir Sakınmalı Patlatma Uy-
gulaması, Bir Maden İşletmesinde Patlatmadan Kaynaklanan 
Çevresel Etkilerin Analizi, Piroteknik Malzemenin Yapı Yıkı-
mında Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Bir Kalker Ocağında 
Ateşleme Sistemlerinin  Patlama Maliyeti Üzerinde Etkilerinin 
İncelenmesi’’ konuları hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Sempozyumun ikinci gününde ise ‘’Beylerbeyi - Küçüksu Atık 
Su Tünelinde Patlatma Kaynaklı Titreşim Analizi, JKSimBlast 
Programı Yardımıyla Bir Taş Ocağında Patlatma Sonrası Parça 
Boyut Dağılımının Tahmini, İnfilaksız Kaya Kırma Kartuşları ile 
Kaya Kırma Tekniği, Balya Kurşun Çinko Yer Altı İşletmesinde 
Delme ve Patlatma Yöntemiyle Katlar Arası Kuyu Açma Uygula-
ması, Patlatma Performansının Kombine Yöntemlerle Belirlen-
mesi, Bir Hidroelektrik Santral Projesinde Enerji Tüneli Kazısı 
Sırasında İlerleme Hızını Arttırma ve Delme Patlatma Maliyet 
Optimizasyon Çalışması, Hava Kompresör Büyüklüklerinin 
Daha İyi Anlaşılabilmesi İçin Bir Çalışma, Alçı Sıkılama Yöntemi 
ve Çevresel Etkileri, Yer Üstü ve Yer Altı Kaya Kazısı Operasyon-
larında Kullanılan Makinelerin Bilgisayar Kontrollü Olmalarının 
Sağladığı Avantajlar, Diyarbakır’da Bulunan Bazı Taşocaklarının 
Yapılara Verdikleri Hasarlar Üzerine Açılan Davalar ile İlgili Göz-
lem ve Değerlendirmeler, Delme - Patlatma Operasyonların-
da Etken Parametreler, Simav Açık Ocağı Dekapaj Kazılarında 
Delme ve Patlatma Uygulamaları, Almanya’da Patlatma Eğitimi 
ve Almanya Taşkömürü Madenciliğinde Patlatma Uygulama 
Organizasyonu, İzin Verilen Patlayıcılar ve Onların Alman Kö-
mür Madenciliğinde Kullanımı (Blasting Training in Germany 
and the Organisation of Blasting Practice in German Hard Coal 
Mining, Permitted Explosives and Their Use in German Coal 

Mining), Çeşitli Tünel Projelerinde-
ki Gerçek Özgül Tüketim Verileri ve 
Teorik Yaklaşımlarla Uyumu, Delici 
Makinelerdeki Gelişmelerin Delici 
Takım Ömrüne ve Delme Maliyet-
lerine Olumlu Etkileri’’ konularında 
sunumlarla sempozyum sona erdi.

Yoğun bir katılımın sağlandığı 
sempozyumda, sektördeki irili 
ufaklı birçok firmanın temsilcisi 
yer alırken, konusunda uzman ki-
şiler tarafından doyurucu sunum-
lar yapıldı. 

İki gün boyunca süren etkinlikte 
19 adet sunum gerçekleştirilirken 
sempozyumun sergi alanında 21 
firmanın da stantları yer aldı. 
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Madencilik Sektörü, İstanbul’da Bir Araya Geldi
EBY International Summit’in 
geleneksel hale getirdiği ak-
şam yemeklerinin bir yenisi, 
12 Kasım’da İstanbul Divan 
Otel’de gerçekleştirildi. Tür-
kiye Madenciler Derneği 
(TMD)’nin desteği ve Sandvik 
Madencilik Türkiye’nin ev sa-
hipliğinde düzenlenen akşam 
yemeği, madencilik sektörü-
nün önde gelen isimlerini bir 
araya getirdi. Sektördeki sıkın-
tıları kısa bir süreliğine de olsa 
unutturan yemeğe, sektörün 
önde gelen kuruluşlarından 
geniş çapta katılım sağlandı.

EBY International Summit’in medya partneri Madencilik       
Türkiye dergisi yetkililerinin de iştirak ettiği bu özel etkinlik-
te ziyaretçiler bir açılış kokteyli ile karşılanırken, katılımcıların 
yemek öncesinde sohbet edebilmesine imkan sağlandı. Ülke-
mizde hali hazırda maden üretimi yapan şirketlerin yöneticileri 
ile maden arayan ve maden sektörüne danışmanlık, sondaj, 
analiz, uluslararası taşımacılık gibi alanlarda hizmet veren şir-
ketlerin yetkilileri kokteyl bölümünde bir araya geldi.

12 Kasım akşam yemeğinin daha öncekilerden bir farkı, Prof. 
Dr. Acar Baltaş’ın keyifli konuşması oldu. Psikolog, akademis-
yen, eğitimci, yazar ve yönetim danışmanı olan Baltaş, iş ya-
şamında başarıya ulaşmak için alternatif yolları konu edindiği 
konuşmasıyla katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

Davetin ardından Madencilik Türkiye dergisi olarak Türkiye 
Madenciler Derneği Başkanı Mustafa Sönmez, EBY Internati-
onal Summits CEO’su Yaşar Şuşek ve Sandvik ailesinin değerli 
yöneticileriyle gerçekleştirdiğimiz kısa sohbetlerde aşağıdaki 
konulara değinildi.

Birçok şirketin katılım gös-
terdiği akşam yemeğine 
iştirak eden Türkiye Ma-
denciler Derneği Başkanı 
Mustafa Sönmez, EBY Inter-
national Summit’in düzen-
lediği bu davetin, 26 - 27 
Eylül tarihlerinde Londra’da 
gerçekleştirilen Türkiye 
Madencilik ve Finans Yatı-

rım Zirvesi’nin bir değerlendirme toplantısı niteliğine sa-
hip olduğunu ve yemeğin Nisan 2014’te gerçekleştirilecek 
3. Avrasya - Mena Madencilik Zirvesi’ne bir hazırlık aşama-
sı olarak görülebileceğini ifade etti. Londra’da gerçekleşen 
toplantıdan dernek olarak memnun kaldıklarının, toplantı 
sonrasında somut adımların atıldığının altını çizen Sön-

mez, toplantının başarısı ile ilgili yapılan geri dönüşlerin 
ise kendilerini hayli mutlu ettiğini belirtti.

EBY International Summits 
CEO’su Yaşar Şuşek ise dave-
tin birleştirici yanlarına vurgu 
yaparak şunları söyledi:

‘’Yılda 3 kez sektör temsilci-
lerini akşam yemeği etkinli-
ğimizde bir araya getiriyoruz. 
Sektördeki dostların birbirini 
gördüğü yemekte, sektörün 

dışından farklı bir konuda konuşmacı da davet ediyoruz. Etkin-
liğimiz, bir kaç saatliğine de olsa sektörün, sorunlarının dışında 
geçmişten bugüne anılarını tazeleme, bir nevi hasret giderme 
imkanı gibi oluyor. Yaşamımızdaki koşturmaca öyle yoğun ki 
bazen iki sokak ötedeki arkadaşlarımızı uzun zaman görme 
imkanı olmuyor. Bu kapsamda 18 Şubat’ta da Ankara Mariott 
Otel’de olacağız.’’

Sandvik ailesi ile yaptığımız kısa ama samimi sohbetin özeti ise 
şu şekilde oldu:

Timo Heino - SA Europe VP 
Sandvik Madencilik, Türki-
ye’yi, Avrupa Bölgesi’nde 
madencilik konusunda gele-
cek görülen ülkelerden biri 
olarak belirlemiş olup buna 
paralel olarak Türkiye’deki 
varlığını güçlendirme ve yatı-
rım kararı almıştır. 

Sandvik Madenciliğin amacı ürünlerimiz ve geliştirdiğimiz çö-
zümlerle müşterilerimizin hedeflerini karşılamak ve hatta he-
deflerini aşmalarına yardımcı olmaktır! 



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



İlknur Anadol - Sandvik 
Türkiye, Ülke Müdürü 
Sektörde yaşanan büyümeyle 
birlikte, madencilik alanında 
şirketlerin kendilerini yenile-
melerini, çevre, güvenlik ve 
sosyal sorumluluk konularında 
gösterdikleri çabaları da göz 
önüne aldığımızda Sandvik 
Türkiye olarak bu alanda sek-

töre önemli katkılar sağlayabileceğimize inanıyoruz. 

Ergun Sokulluoğlu - 
Sandvik Madencilik 
Türkiye, Genel Müdürü 
TMD ve EBY International 
Summit firması ile ortaklaşa 
düzenlediğimiz akşam ye-
meklerimizin her seferinde 
daha fazla ilgi görmesi bizleri 
çok memnun ediyor. Türki-
ye madencilik sektörünün 

önemli isimlerini bir arada görmek, bu vesile ile herkese bilgi 
paylaşımı anlamında bir katkıda bulunabilmek Sandvik Maden-
cilik olarak bizler için müşterilerimizle sahada bulunmak kadar 
çok önemli ve değerli. Her zaman her alanda çözüm ortağı ol-
maya hazırız. 2013 yılında birçok ürün grubunda Türkiye’deki ilk 
satışlarımızı yaptık. 2014 yılında da yine madencilik sektörüne 
yenilikçi ve etkin çözümlerle hizmet etmeye devam edeceğiz.

Egemen Kamber - Sondaj 
Ekipmanları Satış Müdürü: 
Akşam yemeğimizde Sand-
vik Sondaj Grubu olarak 
değerli madenciler ile bir 
araya gelme fırsatımız oldu. 
Sondajın madencilik sektö-
ründe geldiği yer ve gele-
cekte kat edeceği yol bakı-

mından gayet verimli paylaşımlarda bulunduk. Katılımcılara 
özellikle 2013 yılı içerisinde gerçekleşen derin kuyu faaliyet-
lerindeki Sandvik ürünlerinin üstünlüğü bilgisini paylaştık. 
Daha da geliştirilmiş ürünler ile 2014 yılında çok daha derin 
faaliyetler planlayan firmaların her koşulda yanında olacağı-
mız mesajını da iletmeye çalıştık. 

Arzu Özcan - Pazarlama ve 
İletişim Sorumlusu 
TMD ve EBY ile bir yıldır dü-
zenlediğimiz akşam yemek-
lerimiz Türkiye madencilik 
camiasının bir araya geldiği 
önemli etkinliklerden biri 
olmuştur. Sandvik Maden-
cilik olarak bu organizas-
yonda yer alabilmek, içinde 

bulunduğumuz sektöre daha yakın olabilmek adına bizler 
için çok değerlidir. Önümüzdeki dönemde de madenler ve 
projelerde birlikte çalıştığımız müşterilerimizle bu tür etkin-
liklerle daha sık bir araya gelmeyi istiyoruz. 

Ceren Büyükyıldız - Kırma - 
Eleme Bölümü Proje Müdürü: 
2013 yılını başarılı projelerle 
tamamlamak üzereyiz. Sand-
vik Madencilik olarak bu tür 
organizasyonlara katılmayı, 
sektörün nabzını tutmak açı-
sından çok önemli bir fırsat 
olarak görmekteyiz. Davetli 
müşterilerimizle mevcut pro-

jelerimiz, 2014 yılı planlarımız ve müşterilerimizin beklentile-
riyle ilgili değerlendirmeler yapma şansını yakaladık. Kırma-
Eleme Bölümü olarak 2014 yılını da aktif bir şekilde geçirece-
ğimize inanıyoruz. 
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Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Maden, enerji, demir çelik ve ağır makina sana-
yine rulman ve mekanik güç aktarma ürünleri 
tedariki sağlayan Saygılı Rulman, daha iyi hiz-
met verebilmek amacıyla 27. yılını kutladığı 

bu günlerde, İzmir - Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesin-
de, 17.700 metrekare alan üzerine kurulu,11.000 palet ka-
pasiteli, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük ve aynı zamanda 
en modern tesislerinden birisi olan yeni hizmet binasının 
açılışını yaptı.

Şirketin Türkiye Distribütör-
lüğünü yürüttüğü birçok 
önemli markanın başında 
Japonya’dan NACHİ Rulman-
ları, Japonya’dan KOYO Rul-
manları, Amerika’dan DOD-
GE Mekanik Güç Aktarma 
Ürünleri, Hindistan’dan KG 
Rulmanları ve Çin’den XLD 
Yataklı Rulmanları geliyor. 

Saygılı Rulman, 80 kişilik uzman kadrosu ile hizmet vermek-
te olup özellikle maden, enerji ve demir çelik sektörlerinde 
önemli bir yer edinmiştir. Maden ve ağır sanayi sektörlerine 
yönelik güçlü stok yapısıyla anında hizmet vermenin yanı sıra 
bünyesinde bulunan tecrübeli mühendisleriyle, değerli dostla-
rının teknik sorunlarına da çözüm bulmaktadır.

Saygılı Rulman’la En Zor
Şartlarda, En Az Zaman Kaybı...

Sektörün 
önde gelen 

firmalarından 
Saygılı Rulman 

yeni hizmet 
binasını törenle 

hizmete açtı
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Türkiye çapında 21 bayisi bulunan Saygılı Rulman, bayileri ara-
cılığı ile yıllardır devam eden eğitim semineri çalışmalarına, bu 
sene de hız kesmeden devam etmektedir. Son olarak geçtiğimiz 
Kasım ayında Kayseri, Uşak ve Afyon illerinde, ortalama 250’şer 
kişilik katılımla seminerler gerçekleştirmiştir. Bu yıl, bünyesinde-
ki mühendis sayısını 7’ye çıkaran Saygılı Rulman, teknik alt yapı-
ya son derece önem vermektedir.

Maden Sektörünün sorunlarını iyi bilen ve partnerleriyle buna 
göre teknik çalışmalarını yürüten Saygılı Rulman, 2 ürün gru-
bunda sektördeki en yüksek verimliliğe ulaşmış ve buna bağlı 
olarak maliyetleri ciddi şekilde düşürmüş olan 2 markanın Tür-
kiye distribütörlüğünü yürütmektedir.

Japon menşeli NACHİ, dünyada maden sektöründe uzun 
ömrü, ağır yüklere karşı dayanıklı olması, 200 C°’ye kadar ça-
lışması ve de üstün sızdırmazlık özellikli çift dudaklı plastik ka-
paklı rulmanları ile ciddi farklılık yaratan bir markadır. Birçok 
maden sahasındaki önem arz eden uygulamalarda özellikle 
NACHİ marka rulmanlar tercih edilmektedir.

Rulmanı tamamlayan ürünlerin başında gelen ve Amerikan 
maden endüstrisinde 1 numara olan, rulman yataklama ve 
mekanik güç aktarma ürünleri markası DODGE, hem standart 
ürünleri mükemmel hale getirmesi ile hem de yataklama sis-
temlerinde yüksek başarı elde eden ISN serisi ile tanınmaktadır.

Bu iki markanın da Türkiye distribütörlüğünü yapan Saygılı 
Rulman, sektöre yön veren, sürekli gelişen, enerjisi yüksek bir 
kadroya sahip olup, müşterilerine değer katacağına inandığı 
teknolojileri ülkemize getirmeye devam etmektedir. 

www.saygilirulman.com.tr

Siz de Madencilik sektörünün en seçkin firmalarını yer aldığı MT Firma 
Rehberi’nde yer alarak, Rehber’in dağıtılacağı aşağıdaki etkinliklerde 
kendinizi gösterebilir, Madencilik Türkiye Dergisi’nin etkin dağıtım ağın-
da yer alan yüzlerce şirkete ve online olarak tüm sektöre ulaşabilirsiniz.

Rehber’de Türkçe tanıtım sayfası, reklam sayfası, İngilizce kısa ta-
nıtım, Rehber’in web sitesinde firma profili yayını şeklinde yer alı-
nabilecektir.

İletişim: reklam@madencilik-turkiye.com - 0 312 482 18 60

Rehber’in dağıtılacağı 2014 yılındaki belli başlı etkinlikler: 
 Marble 2014 - 20. Doğaltaş Teknolojileri Fuarı, İzmir (Mart)  67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara (Nisan)  3. Avrasya Mena Madencilik Zirvesi, İstanbul (Nisan)  11. Bölge-

sel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Afyon (Mayıs)  19. Kömür Kongresi, Zonguldak (Mayıs)  14. Uluslararası Cehver Hazırlama Sempozyumu, Kuşadası (Ekim)  Globalstone 
2014 Dünya Doğaltaş Kongresi, Antalya (Ekim)  Tüyap Maden Türkiye Fuarı, İstanbul (Kasım)  Ayrıca 2014 yılı içerisinde düzenlenme kararı alınacak diğer etkinlikler…

Türk Maden Endüstrisinin Yenilikçi ve 
Seçkin Tanıtım Platformu 

MT FİRMA REHBERİ 2014 
Çıkıyor...
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Amerikan maden sektörünün en büyük güç aktarım 
markası olan DODGE, ABB’nin satın almasıyla bir-
likte Avrupa pazarında da adından söz ettirmeye 
başladı. Ürünlerinin, sektörde kullanılan mevcut 

ürünlere göre üstün özelliklerinin olması DODGE markasını 
ön plana çıkardı.

2011 yılında ABD’nin 
önde gelen şirketlerin-
den BALDOR’u bünyesine 
katan ABB, bu çerçevede 
BALDOR’un mekanik güç ak-
tarma ürünleri markası DOD-
GE ürünlerini de ürün yelpa-
zesine eklemiş oldu. 

DODGE, 1880 yılında Amerika’nın Indiana eyaletinde kurulan 
ve o yıllarda tahta ürünler imal eden bir şirketken, sanayi dev-
riminin de etkisi ile 1900’lü yılların başından itibaren çelikten 
imal edilmiş güç aktarma ürünlerini endüstrinin kullanımına 
sunarak kısa zamanda sektörde lider konuma ulaştı. 

Bugün de DODGE ürünleri, yeni teknolojilerin ışığında, kullanı-
cıların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirilerek, 
ABD ve diğer Kuzey Amerika ülkelerinde kullanıcıların ilk tercihi 
olmaya devam etmektedir. ABB ise tüm dünya pazarlarındaki 
yaygın ağını kullanarak DODGE ürünlerini ve kalitesini tüm böl-
gelerdeki kullanıcıların hizmetine sunmayı hedeflemektedir.

DODGE’un ürün yelpazesinde kaplinden yataklı rulmana, re-
düktörden konveyör tamburuna kadar uzanan çok çeşitli me-
kanik güç aktarma ürünleri bulunmaktadır. Bu ürünler büyük 
çoğunluğu ABD’de bulunan toplam 11 ürün odaklı fabrikada 
üretilmektedir.

Bu fabrikalarda üretilen ürünler dünyanın farklı yerlerinde ku-
rulan stok merkezlerine aktarılarak kullanıcıların yüksek kaliteli 
DODGE ürünlerine hızlı bir şekilde ulaşmaları sağlanmaktadır. 
ABB Türkiye ise İngiltere ve Almanya’da bulunan stok merkez-
lerinden bu desteği alarak DODGE ürünlerini Türk Endüstrisi-
nin hizmetine sunmaktadır. 

ABB, 2013 yılı içerisinde 30 yıllık sektör deneyimi olan SAYGILI 
RULMAN şirketi ile Türkiye Distribütörlüğü antlaşması yapmıştır.

Kapak Konusu
www.madencilik-turkiye.com

Amerikan Maden Sektörünün 1 Numaralı
Çözüm Ortağı Dodge, Artık Türkiye’de!

DODGE marka 
yataklar, maden 

sektörünün 
ihtiyaçlarına göre 

üretilmektedir

Amerika’da bulunan fabrikalardan bir görünüm.
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Dodge Mekanik Güç Aktarma Ürünleri
• Kaplinler
• Motorlu Redüktörler
• Endüstriyel Redüktörler
• Yataklı Rulmanlar
• Kayış Kasnak Sistemleri
• Konveyör Uygulamalarına özel Redüktörler
• Konveyör Tamburları

Yukarıda sayılan ürün grupları hakkında kısaca bahsetmek 
gerekirse;

DODGE ürün gamında elastomerik ve metalik ana 
başlıklarında 10 farklı kaplin çeşidi bulunmaktadır.  
Standart olarak 800.000 Nm tork kapasitesine kadar sunu-
lan kaplinler, özel olarak 5.000.000 Nm tork değerine kadar 
imal edilebilmektedir. Özellikle Dodge Para-Flex, D-Flex ve 
Grid Lign kaplinlerin üstün özellikleri ile diğer kaplinlerden 
ayrıldığı görülmektedir.

Redüktör ürün grubunda çok çeşitli ve farklı ürünler bulun-
maktadır. Paralel milli, In-Line ve Konik milli olarak üretilen 
Dodge Quantis serisi redüktörler ABD’de üretilmelerine kar-
şın birçok Avrupa üreticisi ile ayak bağlantı ve eksen yüksek-
likleri gibi montaj ölçülerinde bire bir uyum sağlamaktadır.

Quantis redüktörler ile birlikte konik burç kiti, vidalı konve-
yör mili ve “Harsh Duty” keçe gibi çok çeşitli aksesuarlar su-
nulmaktadır. Magnagear serisi redüktörler ise kendine özgü 
gövde ve dişli tasarımının yanı sıra standart olarak sunduğu 
ağır çalışma şartlarına uygun keçeleri ile ön plana çıkmakta-
dır. Torque-Arm serisi özellikle taş ve madencilik sektörün-
deki konveyör uygulamaları için tasarlanmış, içlerinde ağır 
hizmet tipi rulmanların kullanıldığı redüktörlerdir. 

Bu seriye yeni eklenmiş olan Motorized Torque Arm redük-
törler kullanıcıya montaj sırasında birçok kolaylık getirmek-
tedir. Özellikle çok uzun konveyörler için tasarlanmış Dodge 
CST serisi redüktörler farklı ve üstün özellikleri ile dikkat 
çekmektedir. Bu redüktörlerde helisel, planet dişli sistemi 
ile birlikte bir PLC ile kontrol edilen dahili hidroviskoz kav-
rama bulunmaktadır. Dodge CST redüktörlerde olağanüstü 
yumuşak kalkış, kalkış hızı ayarı ve çoklu tahriklerde yük 
paylaşımı gibi özellikler bulunmaktadır. Dodge’un tüm re-
düktör serilerinde hem inç hem de metrik mil ölçüleri bu-
lunmaktadır.

Yataklama Uygulamalarında Geleceğin Teknolojisi 
DODGE ISN Serisi, Bütün Problemlerinizi Ortadan 
Kaldırıyor

DODGE’un bir diğer ana ürün grubu yataklı rulmanlarda da çok 
çeşitli ve uygulamaya özel ürünler bulunmaktadır. ISN serisi tek 
parça “Shaft Ready” yataklı rulmanlar, çok parçalı rulmanların 
kullanıcıya getirdiği zorlukları bertaraf etmesinin yanı sıra pa-
tentli adaptör sistemi ile oldukça pratik montaj ve demontaj 
sağlanmaktadır. Ayrıca ISN Rulman’da bulunan patentli etkin 
keçe sistemi zorlu çalışma şartlarında sorunsuz çalışmayı ga-
ranti etmektedir. 

Isn Serisi Yataklı Rulmanların Standart Yataklarla 
Karşılaştırması

DODGE ISN Rulman Ünitesi Standart Yatak + Rulman

Tek pakette montaja hazır sistem
Yatak, keçe, rulman, vb. alınıp 
birleştirilmelidir

Sentil gerektirmeyen montaj
Doğru montaj için sentil kullanılarak 
rulman boşluğu kontrol altında 
tutulmalı 

Keçe oturma yüzeyi temasını asla 
kaybetmez

Kaçıklık olması durumunda keçe 
sızdırmazlığını kaybeder

Fabrika çıkışı gresli Sahada greslenmesi gerekmektedir

Özel keçe sistemi sayesinde gres masu-
ra ve bilezik arasına doğru akar

Gres yatak boşluğuna kaçma eğili-
mindedir

Gres bilezik ve masura arasında kaldığı 
için daha az gres tüketir

Gres yatak içerisine bazende keçeden 
dışarıya aktığı için tüketim fazladır

Fabrika çıkışlı sızdırmazlık sağlanmıştır
Montaj sahasında keçeler yerleştirildiği 
için sahadaki kirleticilere açıktır

Kolay demontaj Zor ve teçhizat gerektiren demontaj 
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DODGE’un Sektördeki Standart Ürünler İçin Ge-
liştirdiği SNX Serisi
ISN serisi tek parça yataklı rulmanların kullanılamayacağı uy-
gulamalarda, klasik yataklarda DODGE müşterilerine çözüm 
ortağı olmaktadır.

Standart ürünler içinde üretim yapan DODGE, yüksek kalite 
seviyesi ile sektördeki diğer ürünlerden farklı bir noktada oldu-
ğunu maddeler halinde özetlemiştir.

 • GG25 döküm kalitesi
 • Mukavemet gerektiren uygulamalar için GGG (Sfero Döküm) alternatifi
 • Tüm serileri (200, 300, 500, 600 serileri) karşılayabilen geniş ürün gamı
 • Gres ve sıvı yağ ile yağlamaya uygun yapı
 • Sıvı yağlamalı uygulamalar için açılmış ve kör tapası atılmış sevi-

ye tespit/drenaj delikleri
 • Dolu ayak yapısı ve merkez desteği sayesinde kırılma ve çatlama yapmaz
 • Uygulamaya istinaden labirent, takonit, lastik ya da kıl keçe seçenekleri

DODGE marka ürünler maden sektörünün ihtiyaçları göz önü-
ne alınarak, yüksek teknoloji ile Amerika’daki fabrikalarında 
üretilmektedir. Türkiye’deki ihtiyaçlara en hızlı şekilde cevap 
verebilmek adına Saygılı Rulman güçlü bir stok yapısı oluş-
turmuştur. Saygılı Rulman, bünyesindeki Satış sonrası teknik 
destek ekibi ile ürünlerin montajında ve çalışmaları esnasında 
devamlı müşterileri ile iletişim halinde olup çözüm ortağı ol-
maya devam etmektedir.

Dodge markası ISN tipi yataklı rulmanlarıyla maden sektörüne 
yeni bir soluk getirmiştir ve başta Amerika olmak üzere bir çok 
ülkede madencilerin kronik problemlerine çözüm olmuştur.  

DODGE -SNX Serisi Yatakların kullanıldığı Tambur Uygulaması
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En Fazla Yük Taşıma Kapasitesine Sahip Olan ve 
200 Dereceye Kadar Sıcaklığa Dayanıklı Rulman-
larıyla Madencilik Sektöründe Çok Başarılı Olan 
Japon Rulman Markası

1928 yılında Japonya’da kurulan ve ilk olarak demir çelik üretimi 
ile sanayiye adım atan ve sektördeki hızlı yükselişini sürdüren 
NACHİ, bunu farklı ürünler imal ederek ilgili sektörlere sunma 
düşüncesine girmiş bir firmadır. Üretimini gerçekleştirdiği ürün-
lerde üstün bir kalite standardı yakalaması, NACHİ’nin birçok 
sektörde tercih edilen bir marka olmasını ve dünya pazarında 

sağlam bir yer edinmesini 
sağladı. Japonya’ da ilk oynak 
fıçı makaralı rulmanları üreten 
NACHİ, hala Japonya’nın en 
nitelikli ve kaliteli hassas çelik 
üreticilerinden birisidir.

NACHİ Group’un, bünyesin-
deki 55 firma ile dünya ça-
pında kendisine bağlı 5.850 
çalışanı mevcuttur.

NACHİ marka ürünlerin dünya pazarında önemli bir yere sahip 
olmasının en büyük nedeni, hizmet kalitesine önem vermesi-
dir. Uluslararası standartlara uygun çalışmalarla yüksek kalite 
ve yüksek teknoloji ile hazırlanan ürünler tercih edilen bir mar-
ka olmasının en önemli sebebidir. Üretim aşamasından satış 
aşamasına kadar konusunda uzman olan iş gücü ile çalışması 
ve buna teknoloji desteğini de eklemesi, NACHİ olarak sektör-
de bir adım önde olmasını sağlamaktadır.

NACHİ’de dikey entegrasyon söz konusudur. İşinin kalitesi ile 
ilgili Dış tedarikçilere bağımlı değildir. NACHİ ürünleri kendi 
fabrikalarında, kendi özel aletleri kullanılarak, mühendisliği 
kendileri tarafından yapılmış kendi makinelerinde üretilmekte-
dir. Hatta çeliğini kendileri üretmektedir ve ısıl işlemlerini kendi 
üretimleri olan fırınlarda gerçekleştirmektedir. Bu da üretimin 
her bir işlemini kontrol edebildikleri anlamına gelir.

Maden sahalarındaki konveyör uygulamalarında yaşanan en 
büyük problem, rulmanın içine giren toz, su, çamur vb. mad-
delerin rulmanın kısa sürede bozulmasına neden olmasıdır. 
NACHİ’de ki 2 dudaklı kapak yapısı sayesinde bu problem or-
tadan kalkmaktadır.

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

NACHİ, Made in Japan

22000 serisi 
rulmanlar en 

fazla yük taşıma 
kapasitesine sahip 

olup, 200 derece 
ısıya dayanıklıdır

Konveyörlerdeki rulolarda kullanılan rulmanlar dış 
etkenlere karşı dayanıklı olması gerekmektedir.Bu
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Sabit Bilyalı Rulmanlarda NACHİ Farkı
NACHİ sabit bilyalı rulmanların çelik yapısı 150 derece 
ısıya dayanıklı şekilde üretilmektedir. Ayrıca Viton kapak 
yapısı da 150 derece ısıya kadar dayanmaktadır. 2 du-
daklı kapak yapısı sayesinde ise içine toz, su, çamur vb. 
maddeleri almamaktadır. 

Kalite, yöntemin her bir adımında kalite anlayışı ile inşa 

edilebilir ve NACHİ, sürekli olarak takip edilen ve geliştiri-
len kesin ve katı standartları korumak sureti ile bu kaliteyi 
garanti eder. Kalitede mesuliyet NACHİ’de başlar, NACHİ’de 
biter. Müşteriler her zaman NACHİ kalitesine güvenebilir-
ler çünkü itibarı daima aynı çizgide devam etmektedir.

NACHİ Rulmanları, Türkiye distribütörlüğünü Saygılı Rul-
man şirketi yapmaktadır. 

Kapak  Performansı

Yeni QUEST yüksek sıcaklıklarda üstün performans 
gösterir.

Su Geçirmez

Rulman No.
6206

(Temas conta)

Çamurlu Su 
Miktarı

1 litre / dk.

Radyal Yük Yok

Ortam Sıc. 25℃

Test Döngüsü

Sıçratma×1000rpm

Sıçratma×0rpm

Normal×0rpm

Normal×1000rpm 

Süre 20 saat

Ön Test
140 ×70hours×0r℃
pm

Yüksek sıcaklıkta ve ortam sıcaklığında çamurlu su püskürtme testi
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Sıcaklıkta Test

140 0C Derece 
Sıcaklıkta Test
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Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Madencilik sektöründe sıvı akışkan transferi uy-
gulamaları, endüstriyel pompalar ve kırıcılar 
konularında faaliyet gösteren, sektörün tanın-
mış firmalarından Metrans, yaklaşık iki yıldır 

devam eden projesi neticesinde Dilovası İMES OSB içindeki 
yeni binasını, bir basın toplantısıyla sektöre tanıttı. 3000 m2 
kapalı toplam 4000 m2 alana kurulmuş olan modern tesi-

sin ayrıntıları, Genel Müdür 
Vedat Kirişçi, Genel Koordi-
natör Nezih Süzen, Akarya-
kıt Uygulamaları Yöneticisi 
Hakan Ersoy, Kimyasal Pro-
ses ve Madencilik Yöneti-
cisi Mehmet Küçükvar ve 
Endüstriyel Uygulamalar 
Yöneticisi Ahu Altuntaş’ın 
konuşmaları basın mensup-
larıyla paylaşıldı.

Konuşmasında, Metrans’ı 
1991 yılında Ankara’da kü-

çük bir kadroyla kurduğunu, şu an Avrupa ve Amerika men-
şeili 20’den fazla firmanın Türkiye’deki tek temsilcisi olduk-
larını söyleyen Kirişçi, 35 yaş ortalamasına sahip dinamik 
bir kadro ile sıvı akışkan transferi uygulamaları konusunda 
sektörün lideri konumunda olduklarını düşündüğünü be-
lirtti. Geniş bir sektörel yelpazede iş yapıyor olmalarının, fir-
manın krizlerden etkilenmemesini sağladığını dile getiren 
Vedat Kirişçi, özellikle kriz zamanlarında yatırımlar yaparak, 
bu dönemleri avantaja dönüştürdüklerini, hedeflerinin de 
2016 yılında 50 milyon euro, 2023 yılında 100 milyon euro iş 
hacmi olduğunu söyledi. Kirişçi, hedeflerinin sadece üretim 
artışı değil, katma değeri yüksek işler yapmak ve yakın çev-
reye daha fazla hizmet götürmek olduğunu da vurguladı.

Yeni binanın yer seçimini de detaylı bir şekilde anlatan Ve-
dat Kirişçi ve Nezih Süzen, bu bölgenin sağladığı birçok 
avantajdan bahsederek yeni yapılacak yollar ve köprüler ile 
birlikte yakın zamanda bölgenin çok önemli bir sanayi böl-
gesi haline geleceğini düşündüklerini belirttiler. Öğrenilen 
bilgilere göre Dilovası bölgesine önümüzdeki yıllarda top-
lam 6 milyar dolarlık yatırım yapılması bekleniyor.
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Metrans, Dilovası İMES
OSB’deki Yeni Binasına Taşındı

Önümüzdeki 
dönemde 
hedefimiz 

pompa çeşitlerini 
arttırmak ve 
madencilik 
sektörüne 

yeni ürünler 
getirmektir
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Yapılan konuşmalarda özellikle servis ve bakım konularında 
yoğun faaliyet gösteren firmanın Kosova, Azerbaycan, Kaza-
kistan, İran, Mısır, Afganistan ve Türkmenistan gibi ülkelere 
de hizmet götürüldüğü belirtiliyor. Ayrıca Metrans olarak 
merkezde bakım, yerinde bakım, kestirimci bakım, lazer-
li ileri teknoloji cihazlarla kaplin ayarı, vibrasyon kontrolü, 
devreye alma, kullanım ve bakım eğitimi gibi hizmetlerle 
hem Türkiye’de hem de yakın bölgede sektörün ihtiyaçları-
na kaliteli ve ucuz çözümler üretmeye devam etmek isten-
diği belirtiliyor. 

Firmanın yeni binasında ayrıca son derece ferah bir servis, 
montaj ve stok alanı da bulunuyor. Yenilenmesi halinde ma-
liyeti yüksek olabilecek çeşitli ürünlerin tamiri ve bakımı bu 
alanda yapılarak, müşterilerin mali açıdan önemli oranda 
tasarruf etmeleri sağlanıyor. 

Basın toplantısı, yapılan sunumların ardından, şirket yetkili-
lerinin yeni tesisi basın mensuplarına gezdirmesi ve öğle ye-
meği ile son buldu. Basın toplantısının ardından Madencilik 
Türkiye dergisi olarak, Metrans Genel Müdürü Vedat Kirişçi 
ile Metrans ve madencilik sektörüne yönelik hizmetleri üze-
rine bir söyleşi gerçekleştirdik. Kirişçi yaptığımız söyleşide, 
şirketin madencilikle ilişkisini şu şekilde anlattı: 

“Maden sektörünün 1991 yılından beri içindeyim. Bu sektör-
deki ilk göz ağrım, şu an Weir Minerals bünyesindeki Warman 
markasıdır. Uzun yıllar Türkiye’de firma işbirliğinde markayı 

tanıttık ve önemli bir pazar oluşturduk. Dönemin madencilik 
sektörü şu anki kadar büyük değildi. Bildiğiniz gibi Türkiye’de 
madencilik, bu hükümet döneminde oldukça desteklendi ve 
yeni uluslararası şirketler de ülkemizde çalışmalara başladı. O 
günlerden bu günlere madencilik sektörünün içinde oldum 
ve birçok markanın ülkedeki tanınırlığı üzerinde yoğun emek 
harcadık. Şu an Weir Minerals ile centilmenlik anlaşması çer-
çevesinde yollarımızı ayırıp işleri onlara devretmiş bulunmak-
tayız ama bunun yanında pompa açısından madencilik 

Metrans Genel Müdürü Vedat Kirişçi
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sektörüne hitap eden başka 
ürünlerimiz de var. Yakın za-
manda Türkiye madencilik 
sektörünün daha da gelişe-
ceğini düşünüyorum. Biz de 
bu sektörde daha fazla ne 
yapabiliriz, bunun üzerinde 
çalışıyoruz. Sektörün ihtiyaç 
duyduğu hizmetleri biliyo-
ruz. Önümüzdeki dönemde 
hedefimiz, pompa çeşitlerini 
arttırmak ve madencilik sek-
törüne yeni ürünler getirmek 
diyebiliriz.”.

Kirişçi, söyleşimiz sırasında, 
sektörün en büyük ihtiyaçla-
rından biri olan servis ve ba-
kım işleri için önemli açıkla-
malarda bulundu: “Özellikle 
yurtdışından alınan pompa-
ların yedek parçaları pahalı, 
bakım masrafları yüksek ve yurtdışından destek gelmesi za-
man alıyor. Bizim önümüzdeki dönemde hedefimiz, bu ko-
nulara çözümler getirmek. Bildiğiniz gibi MENA bölgesinde 
bu gibi çözümlerimiz de oluyor. Önemli olan ucuz ve kaliteli 
hizmeti, en hızlı şekilde müşteriye ulaştırmak. Bu iş için teknik 
ekibin hem sayı hem de bilgi açısından yeterli olması lazım. 
Müşterinin bilemediği konuları teknik kişilerin çözmesi gere-
kiyor, ürünü kullanan kişileri de bilgilendirmek gerekiyor.”.

Son dönemde madencilik sektöründe yaşanan bazı olumsuz 
sayılan gelişmeler konusunda ise Metrans’ın hizmet ve satış-
larında henüz ciddi bir gerileme yaşamadıklarını, fakat sek-
törün önemli sıkıntılar yaşadığını duyduklarını belirten Vedat 
Kirişçi ile söyleşimiz, şu sözlerle sonlandı: “Biz birçok sektöre 
hizmet ve ürün verdiğimiz için madencilik özelinde de bir 
gerileme hissetmedik. Bunun yanında, sektörden tanıdığım 
kişilerle yaptığımız konuşmalarda Başbakanlık Genelgesi ile 

ilgili şikayetleri duyuyorum. 
Olumsuz etkileri olduğunu 
söylüyorlar. Bazı yabancı 
menşeili firmaların, bu du-
rum nedeniyle ülkemize 
yatırımlarından vazgeçtiğini 
de biliyorum. Bu durum ta-
bii ki sektöre zarar veriyor. 
Öte yandan hükümetin de 
bir bildiği vardır diye düşü-
nüyorum. Ruhsatların geç-
mişte kontrolsüz bir şekilde 
dağıtılmış olması da sektörü 
kötü etkilemişti, şimdi bu-
nun önüne geçilmeye çalışıl-
dığına inanıyorum. Her şeyin 
yanında madencilik firma-
larının çevreye son derece 
duyarlı olması gerektiğini ve 
vaadedilenlerin ÇED rapor-
ları üzerinde kalmaması, uy-
gulamaya dökülmesi gerek-
tiğinin de önemle üstünde 
durmak gerekiyor.”. 

www.metrans.com.tr
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Sandvik - Sondaj Sektörünün 
Tüm İhtiyaçları İçin İş Başında

Her geçen gün gelişmekte 
olan maden arama sektörü-
ne hizmet verebilmek adına 
Sandvik, gerçekleştirdiği çok 

önemli yatırımlar ile sektörde önemli bir yeri olduğunu gös-
termiştir. Sandvik Ar-Ge grubu, uygun maliyet ile maksimum 
verimliliğin sağlanabilmesi adına çalışmalarını sürdürmektedir.

Sandvik Madencilik Türkiye, maden arama sektörüne hizmet 
veren kurumlar ve bünyelerinde kendi arama gruplarını ba-
rındıran madencilik şirketlerinin yanında olmayı esas hedef 
haline getirmiştir. Bu nedenledir ki maden arama sektörüne 
hizmet amacı ile Sandvik Madencilik Türkiye, Ankara binasında 
ciddi bir stok çalışması ile hizmet vermeye devam etmektedir.

Gelişen maden arama sektörü ve 
her geçen gün daha da büyüyen 
yatırımlara, en üst düzeyde hiz-
met vermeyi amaçlayan sandvik, 
teknoloji ve yüksek kaliteyi bir 
araya getirip ürün yelpazesini sü-
rekli yenilemektedir.

Sandvik RZ400 Emprenye 
Elmaslar
Sandvik’in karotlu sondaj ürünleri, zor delme koşullarına sahip 
tüm bölgelerde hizmet verebilmek adına üretilmektedir. Bu 
ve benzeri koşullar altında, verimli sondaj programı için ürün 
seçerken doğru tercihler çok önemlidir. Sandvik, dünya gene-
linde alanında olağanüstü sonuçlar vermiş yeni RZ400 serisi-
nin, Türkiye sondaj sektörüne de çok ciddi fayda sağlayacağı 
kanısındadır.

Yeni RZ400 serisi, matkap üzerinde oluşan ağırlığı % 20 ile % 30 
oranında azaltarak;
• Çok daha yüksek ve verimli penetrasyon sağlar.
• Yakıt ve tijler gibi diğer sarfların tüketimini azaltır.

Yeni Ters Sirkülasyon Çekiç ve Bitleri - RE120 RCDTH
Sandvik, sürekli ve kaliteli jeolojik örnekleme yapılabilmesi 
adına, uygun maliyetli, dayanıklı, örnekleme sistemi sağlamak 
için tasarlanmış entegre bit ile ters sirkülasyon çekiçleri geliş-
tirmiştir. Geliştirilen çekiçlerde, enerji çıkışı maksimize edilmiş 
ve hava tüketimi en aza indirilmiştir. Sandvik, en sert formas-
yon koşullarında dahi vardiyada 200 metre ilerleme (optimum 
koşullar sağlandığında) ile önemli bir performans sergilemek-
te, böylelikle kullanıcılarına yüksek verimliliği hedeflemektedir.

RE120 ile;
• % 20 Daha fazla güç sağlanır.
• % 15’i aşan verimlilik elde edilir.

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Bu
 b

ir
 re

kl
am

dı
r.



1 Aralık 2013 53

Sandvik HD ve HD-LW Serisi Yeni Nesil Sondaj Tijleri
HD – Heavy Duty Grubu
Geliştirilmiş diş dizaynı ile RP625 grubu yeni nesil sondaj tijle-
ri, derin sondaj kuyularının, çok daha verimli ve emniyetli bir 
şekilde tamamlanabilmesi adına tasarlanmıştır. Özellikle ye-
nilenmiş olan patentli diş dizaynı ile tijler arasındaki tutunum 
maksimum seviyeye çıkarılarak verimlilik arttırılmıştır.

HD – Light Weight Grubu
HD diş tipine ilave olarak ağırlığı azaltılmış RP630 grubu tijler 
ile makina kapasitesini arttırmadan daha derin sondaj yapıla-
bilmektedir. N tijlerde % 15, H Tijlerde % 25’lere varan kapasite 
artışı sağlanmaktadır. 

www.sandvik.com
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Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Düchting Pumpen, 70 yılı 
geçkin tecrübesiyle dünyanın 
dört bir yanındaki farklı ma-
denlere 1200’den fazla yüksek 
basınç pompası temin etmiş 
olan bir şirkettir. Özel tasarım 

hidrolik dizaynı, yüksek sınıf verimliliği, düşük bakım maliyetleri, 
sürekli, güvenli, yüksek kalitede rekabet gücüyle, maden, enerji, 
kimya ve demir-çelik sanayinde tecrübesini yansıtmaktadır.

Seterm Teknik Ltd.’nin 5 yıldır temsilciliğini yürütmekte ol-
duğu Düchting Pumpen’in yer altı madenciliğindeki serüveni 
1938’de, Almanya’nın Ruhr bölgesindeki kömür madenlerine 
yer altı suyu drenaj pompası üretmesi ile başlamıştır. Sektöre 
yer altı suyu drenaj pompası üretimi ile giren Düchting Pum-
pen, 1992’de patentini aldığı SiCCast malzemesini bulmasıyla 
ürünlerine renk ve ayrıcalık getirmiştir. Firmanın üretim prog-
ramında yüksek basınç pompaları, çamur pompaları, aşındırıcı 
partikül içeren agresif sıvılar için non-metalik anti-korozif mal-
zemeli düşük basınç pompaları da bulunmaktadır.

Düchting’in ürünleri özellikle madencilikte yer altı suyu drenajı 
için çok kademeli yüksek basınç pompa tipleri ve çamur trans-
ferinde tek kademeli ağır hizmet tipi çamur pompaları olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Şirket, kademeli yüksek basınç pompa-
sı olarak LHK ve HK serisini, çamur pompası olarak ise DH ve 
ROWA-E serisini üretmektedir.

Çok Kademeli Yüksek Basınç Pompaları: LHK ve HK
LHK serisi, çıkış çapı DN32’den DN250’ye kadar boyutlar içeri-
yor. Pompa kapasitesi 40 bar basınçta 1.440 m3/h debiye kadar 
çıkabilmektedir. HK serisi ise DN32’den DN300’e kadar çıkış 
çaplarında, 120 bar fark basıncı yaratabilmektedir. Pompanın 
en yüksek çıkabileceği kapasite ise 2.160 m3/saat’tir.

Düchting’in kademeli pompaları, yüksek verimliliğe göre tasar-
lanmış hidrolik bir dizayna sahiptir. Yüksek basınç ve kademeli 
pompaların belki de en önemli mühendislik detayı, aksiyel yük 
dengelemesidir. Bu dengeleme, Düchting’in tasarımında stan-
dart tipteki kademeli pompalardan farklı olarak sağlanmak-
tadır. Daha yüksek basınçlar için tasarlanmış HK serisinde bu 
dengeleme yüksek basınç tarafındaki salmastıra bölgesi ile son 
kademe arasına koyulan balans diski ile sağlanmaktadır. 
Standart dizayndaki diğer pompalarda bu yükleri taşıyan ana 
rulmanlar kısa sürede mekanik arızalara sebep verirken, HK se-
risinde rulmanlara binen aksiyel yükler bu şekilde kompanse 
edilmektedir. Bu da pompanın mekanik ömrünü diğer dizayn-
lara göre oldukça uzatmaktadır.

Mekanik dizayn kadar malzeme kombinasyonu konusunda da 
hassas davranan Düchting Pumpen standart malzemelerin dı-
şına çıkarak uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen pompalar 
üretmeyi amaçlamıştır. Demir döküm gövdeli, bronz fanlı pom-
paların yanı sıra yüksek kaliteli paslanmaz çelik, duplex ve hatta 

süper duplex malzemelerden 
de gövde ve fan kombinasyo-
nunu sunabilmektedir.

Malzemenin yanı sıra bir di-
ğer konu da Düchting’in çark 
ve difüzör tasarımında yap-
mış olduğu iyileştirmelerdir. 
Bu iyileştirmeler, yer altı ma-
denciliğinde su ile beraber 
gelebilecek olan azami 1 mm 
büyüklüğündeki taş toprak 
gibi parçacıkların % 5 oranına 
kadar problemsiz bir şekilde 
transferini sağlamaktadır. 

www.seterm.com

Yer Altı Madenciliğinde
Su Drenajı Çözümleri
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Ersin Girgin
Satış Mühendisi
Seterm Teknik Ltd. 
ersin.girgin@seterm.com 
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Atlas Copco ile
Türkiye’de Zorlu Görev

Son 10 yıl içinde mineral üretimi yaklaşık % 300 ora-
nında artan Türkiye’de, madencilik sektörü büyüme-
sini sürdürüyor. 2011 yılında madencilik ihracatında 
en büyük pay krom, bakır, bor ve çinkoya ait olmak 

üzere 2 milyar dolara ulaşmıştı. Yakalanan ivmeyi sürdürmek 
ve sürekli artan üretkenlik hedeflerini yerine getirmek adına, 
Atlas Copco ekipmanlarını tercih eden maden işletmecileri-
nin sayısı da gün geçtikçe artmakta. 

Karadeniz’deki Bakır Madenleri
2006’da özelleştirilen ve şu anda Cengiz Holding’in bağlı şir-
ketlerinden Eti Bakır AŞ tarafından işletilmekte olan Türkiye’nin 
kuzeydoğusundaki Murgul bakır ocakları en tipik örneklerden 
birisi. Murgul’da açık ocakların yanı sıra 5 km uzaklıkta bir yer 
altı çalışması da yapmakta olan Eti Bakır, bu iki maden ocağın-
da da Atlas Copco ekipmanlarını kullanmaktadır. Şirket açık 
maden ocağında, üretim sondajı için 7 ve ikincil patlatma ve 
diğer yardımcı işler için 2 adet olmak üzere toplam 9 adet Atlas 
Copco delme makinesinden oluşan bir filo kullanıyor.

Eti Bakır’ın, Aralık yer altı ma-
den ocağında ise iki bomlu 
bir Boomer 282 hazırlık ekip-
manı, bir Simba 1254 üretim 
ekipmanı, 2 Scooptram 
ST1030 yükleyici ve 2 adet 
MT2010 maden kamyonu 
kullanılıyor. Bunlarla birlikte 
ayrıca, kazılan ocaklara dol-
gu malzemesi yerleştirmek 
için özel olarak tasarlanmış 
bir dozer bıçağıyla donatılan 
Scooptram ST-3.5 kullanılıyor.

Murgul’da filoya katılan ilk ekipman ise 2007’de alınan ROC 
L8 (adı sonradan FlexiROC D60 olarak değiştirilmiştir). Atlas 
Copco Türkiye Bölüm Müdürü Bahadır Ergener “FlexiROC D6 o 
zamandan beri kullanılıyor.” diyor. Eti Bakır, hem yeterli sondaj 
kapasitesine hem de düzenli bakımları aksatmamak için ve her 
zaman yedekte bir makine bulundurma lüksüne sahip olmak 
için daha sonra filosuna dört tane daha FlexiROC D60 ekliyor. 

Şirketin Makine Müdürü Hasan Kesimal; “Bu bölgedeki maden 
cevheri oldukça aşındırıcı ve iklim tüm ekipmanlarımız açısın-
dan büyük bir zorluk oluşturuyor. Yazlar 35 - 38°C sıcaklıklarda 
kuru ve sıcak geçiyor. Toz da makineler için önemli bir problem 
oluşturuyor. Kış ise ayrı bir konu. Hava soğuk ve yağışlı, sıcaklık 
- 15°C’lere iniyor. Çamur da yıpratıcı ve makinelerin alt gövde-
leri için oldukça zararlı oluyor.” diyor.

Murgul açık maden ocağı genel olarak tüflü bir yapıdadır ve 
nispeten yumuşak volkanik kayalar görülür. Diğer yandan 
cevher sert, yüksek silikalı dasittir. Son 6 yıldır FlexiROC D60 
operatörlüğü yapan Mustafa Mert ise şunları söylüyor: “12 
metrelik bir delik açmak cevherde 20 dakika, atıkta ise 10 daki-
ka, delikte başka bir kaya karışımı varsa daha da uzun sürüyor.” 

FlexiROC D60, konveks yuvarlak uç ve 114 mm millerle dona-
tılmış COP 64 Gold DTH çekiç kullanarak 165 mm çapında bir 
delik açabiliyor. Basamaklar 2 metrelik sondajla deliniyor ve 10 
m yüksekliğe sahip. Tipik üretkenlik 10 saatlik vardiya başına 
15 delik ancak bazı deliciler koşullar iyi olduğu takdirde 25 de-
liğe kadar çıkabiliyor. Eti Bakır cevher için 4x4 metre ve atık için 

Bugün 53 farklı mineralin üretimini gerçekleştiren Türkiye, dünyanın 
mineral kaynaklar açısından önemli ülkelerinden biri olarak ön plana 
çıkıyor. Öte yandan Türk madenciler, dünyanın en zorlu madencilik 
ortamlarından birinde çalışıyor. Bu yazıda madencilerin Atlas Copco 
ekipmanları ile kaydettiği ilerlemeler inceleniyor.

Atlas Copco 
ekipmanları Türk 

madencilere, 
mineraller 

açısından zengin 
kaynaklarından 

en iyi şekilde 
yararlanma imkanı 

sunuyor
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www.madencilik-turkiye.com
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5x5 metrelik bir açıklığın uygun olduğunu keşfetmiş ancak da-
sitteki doğal fraksiyon aşırı iri kaya parçalarının sık görüldüğü 
ve ikincil bir parçalama gerektiği anlamına geliyor.

Maden ocağında büyük kaya parçalarının ikincil patlatmasın-
da COP 1840 HE (Yüksek Enerji) üstten darbeli kaya matkabı 
ile donatılmış ROC D7 ekipmanı (ismi daha sonra FlexiROC T35 
olarak değiştirilmiştir) kullanılırken, daha küçük kaya parçaları 
için Atlas Copco HB2000 kırıcılar tercih ediliyor.

Maden Müdürü Ferhat Ekran’ın verdiği bilgilere göre, yer altı 
maden ocağından çıkarılan yüksek ve düşük sınıf cevherler 
de işleme öncesi yüzeyde ayrı ayrı saklanıyor. 5x5 metrelik 
galerilerin kazıldığı maden ocağı hazırlığı işlemi için Boomer 
282 kullanılıyor. Operatörler 3,5 metrelik çubuklar ve 45 mm 
balistik geçme uçlarla her yüzeyde yaklaşık 60 deliğin açıldığı 
paralel elik yöntemi uygulayarak tur başına 3 metrelik ilerleme 
elde edebiliyorlar. Hem Atlas Copco Swellex bulonları hem de 
split-set bulonları, baştanbaşa püskürtülen elyaf donatılı püs-
kürtme betonla anında tavan desteği sağlıyor.

Ocaklarda Simba ile yapılan delme işlemlerinde çoğunlukla 
dikine olmak üzere, cevher/atık sınırlarını takip etmek için cev-
her kütlesi kenarlarında 15 m uzunluğunda ve 89 mm çapında 
eğimli delikler kullanılıyor.

Scooptram LHD’ler cevheri yüzeye taşımak için maden kam-
yonlarına yükleme yapıyor ve çimentolu atık kayaçlar yardı-
mıyla maden ocağı tekrar dolduruluyor. Malzemeyi sıkı bir 
şekilde bir araya getiren dozer donanımlı Scoopram ST-3.5 gibi 
LHD’ler de dolguyu yerleştirmek için kullanılıyor. 

Kışladağ Altın Üretimini İkiye Katlıyor 
Kanadalı Eldorada Gold Corp, ülkenin diğer ucunda, 
Anadolu’nun yüksek düzlüklerinde yer alan Kışladağ Altın Ma-
denini başarılı bir şekilde işletmeyi sürdürüyor. Eldorado’ya 
bağlı olarak faaliyet gösteren Tüprag Metal Madencilik Şir-
keti tarafından 2006 yılında işletilmeye başlanan Kışladağ, 
Türkiye’nin bir numaralı altın madeni konumunda yer alıyor. 
Karadeniz bölgesi’nin volkanojenik masif sülfit yapısına karşılık 
Kışladağ’daki cevher, porfir tipi mineralizasyona sahip. 

Maden işletmeciliğini 2008 yılında bir yükleniciden devralan 
Tüprag, o günden beri üretim sondajı faaliyetlerinde iki adet 
Atlas Copco DM45 patlatma deliği delme makinesi kullanıyor. 
2011’in ortalarında ise şirket yeni Pit Viper PV-235 makinele-
rinden aldı. 11 ayda bu üç makineyle toplamda 650.000 metre 
delme derinliğine ulaşıldı. “Bu da 58.800’den fazla delik açıldı-
ğı anlamına geliyor” diyen Yüksel sözlerine şunları ekliyor: “İlk 
dört ay boyunca Pit Viper bu rakamın 70.000’ini kendi başına 
deldi. Bu makineyi maden ocağındaki sert kayaları delmek için 
kullanıyoruz, dolayısıyla DM45 makineleriyle doğrudan bir kar-
şılaştırma yapmamız henüz mümkün değil.”. 

Makine operatörü Yaşar Şentürk ise şunları söylüyor: “Pit Viper 
çok güçlü bir makine ve bir geçişte 12 metrelik bir delik açabi-
liyor. Ayrıca kuleyi alçaltmadan makine ayarlarının değiştirile-

bilmesi de büyük bir avantaj. Böylece her turda fazladan 5 delik 
daha delebiliyorsunuz.”

Hem cevher hem de atık, elmas yöntemi kullanılarak 4,5 - 5,25 
metrelik sınırlarla ve biraz daha geniş boşluklar bırakılarak delini-
yor. COP 54 Gold delici ile delinen 152 mm’lik delikler veya COP 
64 Gold deliciyle delinen 165 mm’lik patlatma delikleri tipik olarak 
800 mm’lik sondajla 10 metrelik bir basamak derinliği oluşturuyor.

Kışladağ’ın başarısına katkıda bulunan Atlas Copco ekipmanları 
patlatma deliği delicileriyle sınırlı değil. Maden ocağında ayrıca 
duvar kontrolü için yapılan ön kesme işlemlerinde QLX 35 de-
liciyle donatılmış bir adet ROC L6 (adı sonradan FlexiROC D50 
olarak değiştirilmiştir) kullanılıyor. Makine 95 mm çapında ve 1 
metrelik sondajla 20 metrelik duble basamak delikleri delebili-
yor. Maden ocağının çevresindeki her bir delik arasında 1 metre 
açıklık bırakılması gerekiyor ve bu da paralel delme işlemi için 
makinenin çok hassas bir şekilde ayarlanmasını gerektiriyor. 
Yüksel şunları söylüyor: “Karşılaştığımız zorluklardan biri de böl-
geden bölgeye değişiklik gösteren jeoteknik kesime bağlı olarak 
maden ocağındaki eğimin 65 ila 77 derece arasında değişmesi.” 

Makine Bakımlarının Denetlenmesi 
Maden işletmecileri Eti Bakır ve Tüprag, ekipmanlarının bakımı-
nı kendileri üstleniyorlar. Ancak Atlas Copco yerel servis ekipleri, 
her iki şirketin de bakım işlemlerini takip ediyor. Atlas Copco ser-
vis teknisyenleri Murgul’daki yer üstü ve yer altı maden ocakla-
rını her hafta düzenli olarak ziyaret ediyor ve ekipmanların düz-
gün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor. 

www.atlascopco.com.tr
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Çamur pompaları, madenci-
lik ve taş ocağı işletmeciliği 
süreçlerinde çok önemli rol 
oynamaktadır. Bu nedenle 

pompaların güvenilirlik, yüksek verim ve bakım kolaylığına sahip 
olmaları gerekmektedir. Weir Minerals Ürün Müdürü Steve Sedg-
wick, çamur pompası ailesinin en son üyesi olan yeni WBH serisi-
nin, hedeflerine ulaşmalarını sağlamak üzere nasıl geliştirildiğini, 
pompa kullanıcılarına açıklıyor.

Taş ocağı ve maden operatörleri için proses verimliliğini yük-
sek tutmak ve duruş sürelerini en aza indirmek, en önemli ko-
nulardan biridir. Zira her ikisinin de işin karlılığına direkt olarak 
katma değer etkisi vardır. Çamur pompalarına, maden ve taş 
ocaklarındaki değirmen devrelerinin kalbi denebilir. Bu neden-
le güvenilir olmaları çok büyük önem taşımaktadır.

Son yıllarda, standart bir madendeki proseslerde yeni yönetme-
liklerin gündeme gelmesi ve aynı zamanda ekonomik ve verimli 
uygulamaların gerekliliğinin artması nedeniyle geri dönüşüm 
suyu ve atıkların azaltılmasının önemi daha çok ortaya çıkmıştır. 
Artan bu düzenlemeler ve yönetmelikler ile ortalama bir sahada, 
pompa gereksinimi artmış ve özellikle de bu pompaların perfor-
mansları çok önem kazanmıştır.

Weir Minerals’i, yıllardır tüm dünyada taş ocaklarında ve madenler-
de bir standart haline getiren Warman® AH® modelinin bir üst mo-

delini geliştirmeye iten ve Warman® 
WBH® modelinin ortaya çıkmasını 
sağlayan, artarak devam eden ge-
reksinimler olmuştur.

Warman® AH® modelini daha da geliştirmek için pompa tasa-
rımında köklü dizayn değişiklerinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
Netice olarak, pompa çizimlerinden başlayarak, Warman® AH® 
pompasına her alanda - performans, aşınma ömrü, verimlilik, 
güvenilirlik ve bakım kolaylığı alanlarında - daha üstün olan 
yeni bir pompa tasarımının yapılmasına karar verilmiştir.

Weir Minerals’in Warman® WBH® modelini piyasaya sürdüğü 
bu yeni atılımı, en gelişmiş teknolojiler kullanılarak, çizimlerin-
de mevcut tüm tasarım değişiklikleri uygulanarak yapılmıştır.

Son teknoloji bilgisayar destekli akışkanlar dinamiği kullanıl-
ması sayesinde olası aşınmaların öngörülmesini ve performans 
analiz modellerinin geliştirilmesini sağlayarak fan ve salyangoz 
tasarımındaki her türlü kontroller gerçekleştirilmiştir.

Nihai üründe ise aşağıdaki benzersiz nitelikler bulunmaktadır:
 • 4 kanatlı fan dizaynı sayesinde çamurun kolay transferi ve düzgün 

akışı ile daha uzun ömürlü, daha yüksek verimli ve düşük NPSH 
(Emmedeki Net Pozitif Yük) değeri ve yüksek sıcaklıklarda oluşması 
muhtemel hava kabarcıklarının oluşumunu engellemektedir.

 • Pompanın akışkan ile temas eden parçalarında yüksek verim ve 
daha uzun aşınma ömrü sunmak için bir araya gelen, aerodina-
mik akış yollarına sahip, performansı geliştirilmiş fan ve salyan-
goz astarı mevcuttur.

 • Boğaz astarının eksenel ve radyal olarak ayarlanmasını sağlayan 
“tek noktadan kontrol” özelliği mevcuttur. Böylece, eşit dağılımlı 
aşınma gerçekleşerek fan ve boğaz astar ömrü uzatılmakta olup, 
resirkülasyon aşınma etkisi ve verim kaybı azaltılmaktadır.

Metal ve kauçuk astarlı pompalarda ve tek parçalı rulman kartu-
şunda, bakım kolaylığı sağlamak açısından hızlı ve kolay sökme-
toplama mekanizması gibi ilave özellikleri de vardır.

WBH® pompalarının performansının üstünlüğünü tam anla-
mıyla test edebilmek için çeşitli endüstrilerde ve uygulamalar-
da birçok saha testi uygulanmıştır. Tüm testler mevcut pompa 
dizaynları ile kıyaslandığında WBH® modelinin kayda değer 
aşınma ömrü üstünlüğüne, enerji tüketiminde ve bakımda 
önemli avantajlara sahip olduğu gözlenmiştir.

Proses verimliliğinin çok önem taşıdığı taş ocakçılığı ve maden-
cilik gibi endüstrilerde son teknolojilere yatırım yapılmasının 
gerekliliği çok açıktır. Bu nedenle de Warman® WBH® pompala-
rı, operatörlerin çamur pompalarından en yüksek verimi alma 
gereksinimleri üzerine geliştirilmiş ve kullanıcıların hizmetine 
sunulmuştur. 

Weir Turkey Mineralleri Ltd. Şti. 
İrtibat Tel: 0216 688 16 06 

www.weirminerals.com/turkey 

Çamur Pompalarında Devrim Niteliğinde 
Yeni WARMAN® WBH®

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com
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Madencilik Türkiye (MT): MTA (Maden Analizleri ve 
Teknolojisi (MAT) Dairesi) laboratuvarları hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Ahmet Acar (AA): Misyonumuz, Genel Müdürlüğümüzün yü-
rüttüğü projeler ile kamu ve özel kurum / kuruluşlar ile şahıs-
lar tarafından gönderilen kayaç, cevher, sediman, katı yakıt ve 
su numuneleri üzerinde mineralojik - petrografik ve kimyasal 
analizler ile testleri gerçekleştirmek; laboratuvar ve pilot çap-
ta teknolojik prosesler geliştirmek, endüstriyel, metalik, enerji 

hammaddeleri ile atıkların-
dan kullanılabilir teknoloji 
niteliğinde, sanayinin yarar-
lanacağı araştırma projeleri 
yapmak, danışmanlık hizmeti 
vermek ve Karot Bilgi Bankası 
veri arşivi ile bilgi sunmaktır. 

Vizyonumuz ise, yerbilimleri ve madencilik alanında her türlü 
analiz/test taleplerine uluslararası düzeyde cevap verebilen, 
Ar-Ge faaliyetleriyle sektöre önderlik eden araştırma merkezi 
konumuna gelmektir. 

MTA laboratuvarlarımızı 4 ana başlıkta toplamak mümkündür. 
Çok özet olarak değinmek gerekirse; 

Mineraloji - Petrografi Laboratuvarları: Birimde mineralojik-
petrografik analizler, XRD, kömür petrografisi, sıvı kapanım, 
SEM, Mineral Serbestleşme (MLA), FT-IR analizleri dünya stan-
dartlarında yeni ve modern cihazlarla yapılmaktadır. Burada 
özellikle MLA analizini belirtmek isterim. Türkiye’de sadece kuru-
mumuzda mevcuttur. Talepler üzerine ikincisini aldık. Kurulumu 
tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Analiz Laboratuvarları: Birimde numuneler standartlara göre 
hazırlanır ve talep edilen kimyasal, jeokimyasal, su ve kömür 
analizleri yapılmaktadır. 

Teknoloji Laboratuvarları: Birimde cevher zenginleştirme, en-
düstriyel hammaddeler ve seramik malzeme araştırmaları, me-
talik malzeme araştırma analizleri yapılmaktadır.

Doğal Taş Laboratuvarları: Birimde doğal taş sektörünün ihti-
yaç duyduğu tüm analizler yapılabilmektedir.

Bu kapsamda laboratuvarlarımıza son 5 - 6 yıl içinde büyük yatı-
rımlar yaptık. Bina ve cihaz altyapısını çok güçlendirdik. Dünyada-
ki benzer laboratuvarlarla rekabet edecek düzeye getirdik. Akredi-
tasyon çalışmalarımızı 2010 yılında tamamladık ve 2010 yılından 
beri TÜRKAK’tan TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Labo-
ratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardına göre akre-
diteyiz. TÜRKAK akreditasyonu bütün dünyada geçerli bir akredi-
tasyondur. Akreditasyon parametrelerini sektörün taleplerine ce-
vap verebilmek için her yıl yaptığımız çalışmalarla arttırmaktayız. 
Başta altın olmak üzere birçok metalik ve endüstriyel hammadde 
elementleri olmak üzere, kömür, su, analizleri ile doğal taşlarda 
CE belgesi alımında gerekli tüm parametrelerden akrediteyiz. 
Toplamda 36 metot 69 parametreye ulaştık. Analiz/Test hizmet 

MTA Analiz Laboratuvarları, Özel
Sektördeki Payını Arttırmayı Hedefliyor

Doğru Analiz 
Doğru Yoruma, 

Doğru Yorum Keşfe 
Götürür

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Analiz/Test Laboratuvarları, Kurumun 
1935’ten bu yana edindiği deneyimleri güncel teknolojiler ile birleştire-
rek dahili ve harici işlerde madencilik ve yerbilimleri sektörüne hizmet 
veren tek kamu laboratuvarı. Uzman kadrosu ile hızlı ve doğru ölçüm 
sonuçlarına ulaşmayı ilke edinen MTA laboratuvarları, günün ihtiyaçları 
doğrultusunda sürekli yenilenmeyi ve akreditasyon kapsamını geniş-
letme çalışmalarını sürdürüyor. Madencilik sektörünün tüm analiz ihti-
yaçlarına en profesyonel şekilde cevap vermeyi gaye edinen kurumun 
Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanı Dr. Ahmet Acar’dan labo-
ratuvarlar hakkında bilgi aldık.

Röportaj
www.madencilik-turkiye.com

Madencilik Türkiye
bilgi@madencilik-turkiye.com

Maden Analizleri ve Teknolojisi Daire Başkanı Dr. Ahmet Acar
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kataloğumuzu sürekli olarak güncellemekteyiz ve müşterilerimi-
zin hizmetlerimizden kolaylıkla yararlanabilmesini sağlayacak bil-
gileri içermektedir. Her türlü bilgiye www.mta.gov.tr web sayfası 
Analiz/Test Hizmetleri linkinden ulaşılabilmekte ayrıca 0312 201 
17 18-201 17 53 numaralı telefonlardan bilgi alınabilmektedir. 

Ayrıca, laboratuvarlarımıza gönderilen harici ve dahili nu-
munelerinin başvuru ve kabul işlemlerini, hizmet bedelinin 
ödenmesini, kayıt işlemlerini, numunelerin laboratuvar ve per-
sonellere dağılımını, analiz/test sonuçlarının raporlanmasını, 
stok takibinin yapılmasını, laboratuvarlarda çalışan cihazlara 
ait bakımların kayıtlarının tutulmasını ve numune saklama/
arşivleme süreçlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınma-
sını kapsayan Numune Analiz/Test Takip (NATT) programını 
devreye almış bulunmaktayız. Böylelikle iş süreçlerinin takibi, 
kontrolü ve bilgiye anında ulaşma imkânı, laboratuvarlarda iş 
dağılımının optimizasyonu ve iyileştirilmesine esas personel 
ve süreç performansına ilişkin çıktıların alınması ve müşterilere 
web üzerinden bilgi paylaşımı ile e-devlet uygulamasına geçiş 
çalışmalarına da hız vermiş durumdayız.

MT: Dahili ve harici analizlerde durumunuz nedir?

AA: Bu yıl 31 Ekim 2013 itibarıyla laboratuvarlarımızda 54.700 
adet numune analiz edilmiş olup şu an için analize yeni gelen 
ve analizleri devam eden numune sayısı ise 21.300 adet civa-
rındadır. Bu da şimdiye kadar 75.000 numune geldiğini gös-
teriyor. Bunlardan yaklaşık 9.000 adedi harici işlere ait. Tabi ki 
hedefimiz özellikle harici analiz sayısını kat kat arttırmak. Mo-
dernizasyon ve akreditasyon çalışmalarımızı, özel sektörü de 
gözeterek sürdürüyoruz.

Analizi yapılan 54.700 numunede ise 735.000 parametre öl-
çümü yapılmış. Biz performansı ölçerken bir taraftan analize 
göre, bir taraftan numuneye göre, diğer taraftan parametreye 
göre ölçüyoruz.

Analiz/Test Hizmet kataloğunda yaklaşık 300’e yakın analiz/test 
çeşitliliğine sahibiz. Bizim en önemli özelliğimiz özünde bir Ar-

Ge kuruluşu olmamız. Bu bağlamda şunu özellikle vurgulamak 
isterim ki, analiz/test kataloğumuzda olmayan analiz/testi içinde 
başvuru kabul edebiliyoruz. Böyle bir talep edilmesi durumunda 
eğer elimizdeki mevcut cihaz ve sarf malzemelerle yapılabilecek 
bir çalışma ise, en kısa zamanda bununla ilgili gerekli araştırmayı 
yapar ve fiyat teklifi verebiliriz. Elimizde olmayan cihaz ve sarf 
malzemelere ihtiyaç olursa ona göre bir teklif ve süre verebiliriz. 
Bu tür özel taleplere 15 - 20 gün içinde yanıt verebiliyoruz. 

MT: Kimyasal analizlerde durumunuz nedir? 

AA: Geniş yelpazeye sahip örneklerde çok çeşitli analizler; 
ppb’den ‘%’ düzeyine; ulusal/uluslararası standartlarda gerçek-
leştirilmektedir.

Klasik Yöntemler ile analizi yapılan parametreler: SiO2, Al2O3, Fe2O3, 
TiO2,CaO, MgO, CO2, Na2O, K2O, Fe2+, Fe3+, Toplam Fe, C, S, SO3, SO4, 
A.Za. Asitte Çözünmeyen Madde, Suda Çözünmeyen Madde.

XRF Analizleri ile yapılan parametreler: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, 
MgO, Cr2O3, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, MnO, Cr2O3, SO3, SrO, BaO, Cl, 
F, As2O3, V2O5, La2O3, CeO2, Nd2O3, NiO, CuO, ZnO, ZrO, HfO2, PbO, 
Bi, Cd, Co, Mo, Nb, Rb, Sb, Sn, Th, U, Y, A.Za.

ICP-OES/MS Analizleri ile yapılan elementler: Cu, Zn, Sb, As, Ni, 
Co, Cd, Mn, Se, Li, V, Mo, Fe, Te, Bi, P, Mg, Si, P, Na, K, Ca, Sr, Cs, Rb, 
Ba, Zr, Cr, W, Sn, Pb, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Th, 
Tm, Y, Yb, Hf, Tb, Be, Ga, Ge, In, Ni, Ti, Ta, Tl, U, Pt, Pd, Au.

Kupelasyon (Fire Assay) yöntemi ile yapılan elementler: Altın, 
Gümüş, Platin, Palladyum

MT: Rakamsal olarak kapasitesi nedir laboratuvarların?

AA: Bu sene bizim stratejik planda 90.000 numunede 700.000 
parametre hedefimiz vardı. Kapasitemizi öyle belirlemiştik. Ama 
şu anda parametre sayısı olarak 735.000’deyiz. 10 ayda aştık bu 
parametre hedefimizi. Gelecek stratejik planlarda hedeflerimiz 
daha yükseklerde olacaktır.  
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MT: Analiz sürelerinde laboratuvarların durumu nedir? 

AA: Analizlerde taahhüt ettiğimiz süreler vardır, bunlara uyuyoruz. 
Müşteri, kataloglarımızdan talep edeceği analizin süresini görebi-
lir. Hem dahili hem de harici işlerde biliyoruz ki numune sahipleri 
bizim vereceğimiz analiz sonuçlarına göre diğer sondajlarına, ara-
malarına yön verecek veya yeni bir yatırım yapacak. Bu yüzden ge-
cikmeye neden olmamamız gerektiğinin bilincinde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Akreditasyonun bir gereği olarak ta müşteri memnu-
niyet anketimiz hem web sayfamızda hem de Numune Kabul Biri-
mimizde mevcut. Müşterilerimizden bu anketlerimize katılmalarını 
talep ediyoruz. Ülkemizde özellikle bu tür anketler genelde mem-

nun olmadığımız zaman şika-
yet etmek için doldurulur. Biz 
bu anketlere önem veriyoruz 
ve aylık olarak kayıt altına alıp 
altı aylık periyotlarla değerlen-
diriyoruz. Anketlerimize katılım 
az olsa da memnuniyet % 90’ın 
üzerindedir.

MT: Jeokimyasal analizlerde özel sektöre hizmet ver-
meye yeni başladınız. Bu konuda bilgi alabilir miyiz?

AA: 2011 yılına kadar jeokimyasal analizleri sadece kurum için-
den gelen numuneler için yapıyorduk. Dışarıdan harici müşte-
ri kabul etmiyorduk. Üç yıldır jeokimyasal analizlerde de harici 
müşterileri kabul ediyoruz. 

Laboratuvarlarımızda en fazla numune Jeokimya laboratuvarları-
mıza gelmektedir. Bu sene yaklaşık 50.000’nin üzerinde numune 
geldi. Jeokimyasal analizler bilindiği gibi, maden aramacılığının ilk 
aşamasında yapılan jeokimyasal prospeksiyonlar sırasında ano-
mali belirlemeye yönelik yapılan analizlerdir. Çok hızlı bir şekilde 
sonuç alınması ve arama çalışmalarının yönlendirilmesinde çok 
önemlidir. Son yıllarda Genel Müdürlüğümüzün ikinci etap ma-
denciliğe geçmesi nedeniyle maden arama sondajlarında büyük 
artışlar olmuştur. Yapılan sondajlı aramalardan alınan karot örnek-
lerinde jeokimyasal analizler yapılmakta ve potansiyel alanlar be-
lirlenerek, yeni maden yatakları bulunmaya çalışılmaktadır. 

Laboratuvarlarımıza gelen numuneler standart metotların yanı 

sıra geliştirilen çeşitli çözme metotları ile günümüz maden ara-
ma endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ICP-OES, ICP-MS, AAS 
cihazları ile element türü bakımından çok geniş yelpazede (Ag, 
Au, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Gd, K, La, Li, 
Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Sm, Sn, Sr, Ti, V, Y, Zn) ve düşük 
dedeksiyon limitlerinde yapılmaktadır.

MT: Bu yılın ortalarında doğal taş analiz laboratuva-
rınızı açtınız. Bu laboratuvarda ne tür bir hizmet ver-
mektesiniz? 

AA: Akredite Doğal Taş Analiz/Test Laboratuvarlarımızın tanıtı-
mı Bakanımız Sn. Taner Yıldız’ın katılımı ile 25.04.2013 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir.

Bir ülkenin ekonomik gücü ve insanlarının yaşam düzeyi, doğal 
kaynaklarının çokluğuna, niteliğine ve bu kaynakların gerektiği 
şekilde değerlendirilmesine bağlıdır. Ülkemizde doğal taşlar bu 
kaynaklar arasında önemli bir yer tutmaktadır. 

Doğal taş sektörünün ülkemiz ekonomisine katkısına bakacak 
olursak, ülkemizin yaklaşık 6,7 milyar m3 doğal taş rezervine sa-
hip olduğu bilinmektedir. Yaklaşık 550 çeşit doğal taş türü ihraç 
edilmektedir. 2012 yılı itibariyle sektörden doğrudan istihdam 
200.000 kişi olup, yan sanayi ile birlikte 300.000 kişi olduğu tahmin 
edilmektedir. 2012 yılı doğal taş ihracatımız bir önceki yıla oranla 
% 11,7 artarak 1,9 milyar dolara ulaşmış olup, 2015 yılı hedefi 4 
milyar dolar, 2023 hedefi ise 10 milyar dolar olarak belirlenmiştir. 

Her türlü doğal taş ve ürünlerinin: fiziksel, kimyasal, mineralojik 
ve mekanik analiz/testleri, ulusal ve uluslararası standartlara uy-
gun olarak deneyimli ve uzman personel tarafından gerçekleşti-
rilmektedir. Uluslararası geçerliliğe sahip doğru ve güvenilir ana-
liz/testlerin yapıldığı laboratuvarlarımız, sektörün tüm ihtiyaç ve 
taleplerini karşılayacak kapasitedir. Ayrıca sektörün sorunlarına 
yönelik her türlü problemlerin çözümü ile ilgili AR-GE proje ta-
leplerine de açıktır. 

Laboratuvarlarımızda müşteri talebine göre, analiz/testler birim 
bazında veya paket olarak yapılmaktadır. Akredite analiz/test fiyat-
ları, analizlerin süresi ve analiz test için gerekli numune miktarları 
gibi diğer bilgiler www.mta.gov.tr web sitemizde mevcuttur. 

Cevherin 
Mineralojisi

Prosesi
Belirler
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Ayrıca Genel Müdürlüğümüz ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
(MİGEM) ile beraber doğal taş sektörünün ürün çeşitliliği, kalitesi 
ve diğer özelliklerini kapsayan en geniş veriler ile üretime dönük 
bilgilerin de yer alacağı, güncel değerlendirmelere açık “Türkiye 
Mermer ve Doğal Taş“ envanterinin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) 
aktarılması çalışması başlatmıştır. “Doğal Taş Bilgi Sistemi” olarak 
adlandırılan bu çalışmada geliştirilen bilgisayar yazılımı ile ül-
kemizin bilinen hali hazırdaki mermer ve doğal taş alanlarının 
tüm bilgileri ile doğal taşlara ait fiziksel, mineralojik ve kimyasal 
özelliklere ait veriler sayısal ortamda toplanacak ve kullanıcılara 
sunulacak olup tamamlanma aşamasına gelmiştir. 

MT: Analizi yapılan numuneler ne kadar arşivinizde 
saklanıyor? 

AA: Laboratuvarlardan laboratuvarlara numunenin türüne göre 
değişiklik göstermektedir. Örneğin dahili jeokimyasal numune-
ler süresiz saklanırken, su numuneleri altı ay süre saklanmak-
tadır. Bu süreler yönetmelikle belirlenmiş olup, zaman zaman 
ihtiyaca göre, yönetmelikler çerçevesinde bu süreleri değiştire-
biliyoruz. Harici işlerdeki saklama süresi Analiz/Test Hizmet kata-
loğunda belirtilmektedir.

MT: Şu anda dış ülkelerden numune kabul ediyor 
musunuz?

AA: Evet kabul ediyoruz. Bunun için analiz/test hizmet katalo-
ğumuza fiyatlarımızın dolar cinsinden karşılığını da yazdık ve 

web sayfamızda yayınladık. En kısa zamanda İngilizce fiyat kata-
loğumuzu da web sayfamıza koymayı planlıyoruz. Talep edilme-
si halinde ücreti karşılığı analiz/test raporlarımızı İngilizce olarak 
ta vermekteyiz. Bizim için en önemli konulardan biri de jeokim-
yasal analizlerde yurtdışına açılmak. Özellikle Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerinde yoğun bir şekilde maden 
arama çalışmaları yürüten yatırımcılarımıza yardımcı olmak iste-
riz. Bu konuda Hükümetimizin Afrika açılımı var. Afrika’da MTA 
olarak ruhsat sahası alıp çalışmak istiyoruz. Afrika’ya gittiğimizde 
analizlerini hep Kanada’da yaptırdıklarını görüyoruz. Afrika’dan 
gelecek numunelerin analizlerine de talibiz.

Ayrıca şunu da yapıyoruz, Afrika ülkelerinden ya da yurt dışın-
dan gelen tüm misafirlerimizi laboratuvarlarımızı gezdirerek 
tanıtımını yapıyoruz. Hatta bazı Orta Asya Türk Cumhuriyeti ve 
Afrika ülkelerinin bakanları bile laboratuvarlarımızı ziyaret etti. 
Bir ülkenin enerji bakanı laboratuvarlarımızı gezdikten sonra 
artık numuneleri Kanada’ya göndermeyeceklerini, burayı tercih 
edeceklerini bildirmişti.

MT: Yeri gelmişken eğitim ve Ar-Ge çalışmalarınız hak-
kında bilgi alabilir miyiz?

AA: Biliyorsunuz MTA aynı zamanda sektöre eleman yetiştiren 
bir kuruluş. Bir eğitim ve Ar-Ge kuruluşu. Laboratuvarlardaki 
çalışanlarımızın yanında diğer dairelerde çalışan personellerimi-
zin birçoğu yüksek lisans, doktora yapıyor. Teknisyenlerimiz de 
lisans tamamlıyor. Onlar eğitimlerini sürdürmek istedikleri sü-
rece biz onlara fırsat veriyoruz. Birçoğu ikinci öğretimde ve açık 
öğretimde okuyor. Örgün öğretimde okuyanlara da mesai saati 
dışında, okula gittiği süre kadar “gel akşam çalış” diyoruz. 

Bu kapsamda eğitimler de veriyoruz. Yaptığımız analizlerle il-
gili hem teorik hem de uygulamalı eğitimler de veriyoruz. Ge-
çen sene 2 - 3 tane Afrika ülkesinden ve Irak’tan gelen ilgililere 
eğitimler verdik. Hatta bu sene Cibuti Cumhuriyeti, ülkelerine 
bizden uzman talep etti. 2 uzmanımızı oraya gönderdik, 10 gün 
eğitim verdiler. Gönderdiğimiz uzmanlarımızı oralarda Bakan 
nezdinde karşılamışlar ve eğitimden çok memnun kalmışlar. 
Tanzanya’da madencilik yapan yerli bir şirket yetkilisi bir tane 
kimyagerini eğitim için bize gönderdi.  
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Ayrıca çalışanlarımıza yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarımız 
da sürekli devam etmektedir. Elemanlarımızın kendilerini geliş-
tirmeleri için yurtiçi ve yurtdışı kurs, kongre, sempozyum, çalış-
tay, fuar vb. etkinliklere katılmalarını sağlıyoruz. Yerli ve yabancı 
uzmanlar çağırarak değişik etkinlikler ve teknik geziler düzenli-
yoruz. Örnek verecek olursak 2011 yılında altı arkadaşımızı Gü-
ney Afrika’ya Mintek’e iki aylık süre için gönderdik. Bildiğiniz gibi 
Mintek, dünyanın en büyük madencilik Ar-Ge kuruluşlarından 
bir tanesidir. 2012 yılında iki çalışanımızı Hollanda’da bir eğitime 
gönderdik. 2013 yılında dört personelimizi Kore’ye eğitime bir 
elemanımızı da ABD’ye fuara gönderdik.

Kurumumuzda birçok Ar-Ge çalışması yapılmaktadır. Yapılan bu 
çalışmalardan birisi için yurtiçi - incelemesiz patent başvurusu 
yapılarak “Çimentosuz Hafif Yapı Malzemesi Üretim Yöntemi” baş-
lıklı patent alınmıştır. Laboratuvarlarımızda kullandığımız bazı sarf 
malzemelerini kendimiz üretmek için çalışmalar yapmaktayız. 
Örneğin küpelasyon analizinde kullandığımız seramik potalardan 
örnek üretim gerçekleştirdik. Denemeleri yapılıp başarılı olundu. 
Seri üretime geçmek için gerekli çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca 
kömür analizlerinde kullandığımız referans malzemeleri de bir 
proje kapsamında ürettik ve yaklaşık dört yıldır kullanıyoruz. İler-
leyen zamanlarda kimyasal ve jeokimyasal analizlerde çok önemli 
olan referans ve sertifikalı referans malzemeleri üretmek için ça-
lışmalar yürütmekteyiz. Sektörden gelecek her türlü Ar-Ge proje 
teklifine açık olduğumuzu tekrar belirtmek isterim.

MT: Ar-Ge kapsamında bir pilot cevher hazırlama te-
sisine sahipsiniz. Buradaki çalışmalarınızdan bahseder 
misiniz?

AA: Ülkelerin kalkınmasındaki en önemli sektörlerden biri 
madenciliktir. Madenlerde yüksek tenör devri bitmek üzeredir. 
Hatta birçok madende bitmiştir. Artık düşük tenörlü cevherlerin 
çalışılıp kazanılması ihtiyacı hasıl olmaktadır. Bu düşük tenörlü 
cevherlerin kazanılması ve zenginleştirilip zenginleştirilemeye-
ceğinin belirlenmesi için laboratuvar ölçekli çalışmalardan sonra 
mutlaka pilot ölçekli çalışmaların yapılması lazımdır. Bu bilinçle 
uzun süredir talep gelmediği için kullanılmayan ve bu konuda 
5 yıllık ortak işbirliği protokolü imzalanan Hacettepe Üniversi-
tesi tarafından tadilatının büyük önem arz ettiği kurumumuza 
ifade edilen pilot tesisimizin tadilatı tamamlanma aşamasına 

gelmiştir. Protokol çerçevesinde Hacettepe Üniversitesi ile birlik-
te sektörün taleplerini karşılayabilecek projeler gerçekleştirmek 
istiyoruz. Madencilik konusunda diğer üniversitelere de açığız. 
İsteyen, projesi olan gelsin beraber bir protokol yapalım ve pilot 
tesisimizi kullanalım diyoruz. 

MT: Son olarak aktarmak istediklerinizi öğrenebilir miyiz?

AA: Bize bu tanıtım imkanını verdiğiniz için Kurumumuz adına 
çok teşekkür ediyorum. Bu tanıtımı özet bir giriş olarak kabul 
edelim. Daha ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin bize e-posta, te-
lefon, faks ile ulaşmaları halinde her türlü yardımı yapacağımızı 
belirtmek isterim. Madencilik ve Yerbilimleri sektörüne, bizim-
le görüşmeden yurtdışına analize numune göndermemeleri 
konusunu hatırlatmak istiyor ve Atatürk’ün MTA için söylediği 
“Mesut sürprizler temenni ediyorum.” ifadesi ile ben de sözlerimi 
bitirmek istiyorum. 
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Madencilik Türkiye (MT): Öncelikle Kasım ayı başında 
gerçekleştirdiğiniz Uluslararası ÇED Kongresi hakkın-
da bilgi alabilir miyiz?

A. Çağatay Dikmen (AÇD): 8-10 Kasım tarihleri arasında 
Uluslararası ÇED kongresi adı altında bir kongre düzenledik. 
Oldukça verimli bir kongre oldu. 73 tane bildiri sunuldu. Ulus-
lararası camiadan katılım sağlandı. 2000 kişinin katılımıyla ger-
çekleştirdik kongreyi. Sizlerin de bildiği gibi normal şartlarda 
bir kongrenin 3. gününde salonlarda çok fazla katılımcı kal-

mayabilir. ÇED Kongresi’nin 
3. gününde baktık salonda 
500’e yakın izleyici vardı ve 
çok ciddi anlamda tartışma-
lar oluyordu.

(MT): Kongre’nin başarı-
sını gösterir nitelikte bir 
durum…

(AÇD): Kesinlikle. Kongre’de, 
Bakanlığımız, akademisyen-
lerimiz, çevre mühendisleri 
odası, sanayi odası temsilci-
leri, diğer meslek odalarının 

temsilcileri, sanayiciler yani zaman zaman bir araya gelmekte 
zorlanan kişi ve kurumlar vardı. Herkes eteğindeki taşları döktü 
diyebiliriz. Gerekli tartışma ve değerlendirmeler yapılması anla-
mında Kongre’nin çok faydalı olduğuna inanıyorum. Ülkemizde 
bu anlamda yapılan ilk kongreydi. Bunun da devamını getirmek 
istiyoruz çünkü çok olumlu dönüşler alıyoruz. Dönüşlerin büyük 
bölümü de bu Kongre’nin devamlı olması yönünde oldu.

(MT): Ana faaliyetlerinize dönersek, Genel Müdürlü-
ğünüzün madencilik sektörü ile ilişkisi nasıl?

(AÇD): Öncelikle maden mühendisi olduğumu belirtmek iste-
rim. ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın en önemli birimlerinden biridir. ÇED Raporlarını 

inceleyen, onay veren, karar veren, izinleri onaylayan, izin ve-
ren ve bunları denetimini yapan bir birim içerisinde maden 
mühendislerinin, jeoloji mühendislerinin olması bence çok 
ciddi anlamda faydalı bir durum. Birimimizde 7 daire var. Bun-
larda iki tane maden mühendisi, iki tane jeoloji mühendisi, bir 
hidrojeolog olmak üzere beş daire başkanı var ve bir genel mü-
dür yardımcımız da jeoloji mühendisi. Yani 10 kişilik ekibin 6 
tanesi yer bilimci. Böyle önemli bir durum var müdürlüğümüz-
de. Bu durumda madencilik sektörü ile de ilişkimiz oldukça iyi 
diyebilirim.

(MT): Kurumunuzda yerbilimcilerin ağırlıkta olması 
madencilik sektörü için çok büyük bir fırsat değil mi 
aslında?

(AÇD): Çok büyük fırsat ve biz elimizden geldiği kadar, çev-
re ile iç içe olan madenciliğin çevreyle uyumlu yapılması yö-
nünde çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda çalışmalarımız salt 
çevrecilik üzerine değil, özellikle sürdürülebilir kalkınma ilkesi 
doğrultusunda, madencilik ve çevrenin birlikte gözetilebilece-
ği çalışmalar yürütüyoruz.

(MT): ÇED Yönetmeliği’ne gelmek istiyoruz. Geçtiği-
miz Ekim ayında bazı düzenlemeler yapılarak yürür-
lüğe alınan yeni Yönetmelik hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

(AÇD): ÇED, projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olum-
suz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin ön-
lenmesi ya da en aza indirilmesi, yer ve teknoloji alternatifleri-
nin değerlendirilmesi sürecidir.

Yönetmelikle ile ilgili olarak şunu söylemek isterim; ÇED Yönet-
meliği bugüne kadar 20 senede 6 kez değişikliğe uğramış bir 
yönetmeliktir. Çoğunlukla AB müzakere sürecinde değişikliğe 
uğradığını söyleyebilirim. 

15 senedir bu kurumdayım ve mühendis şube müdürü, daire 
başkanı, genel müdür yardımcısı, genel müdür olarak görev 

ÇED Genel Müdürü Dikmen:
ÇED Yatırımcının Yol Haritasıdır!
3 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni ÇED yönetmeliğinin ardın-
dan madencilik sektörü içerisinde bazı negatif düşünceler ortaya çıkmış-
tı. Yeni yönetmelikte özellikle maden aramalarının ÇED’e tabi tutulması, 
sektör içerisinde bir huzursuzluğa neden olmuştu. Bu noktada T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürü Dr. A. Çağatay 
Dikmen’e sorularımızı yönelttik ve yeni yönetmeliğin sektörümüze getir-
dikleri hakkında konuştuk.

ÇED, yatırımcının 
yol haritası, 
ekonominin 

barometresidir. 
ÇED sayısında 
artış oluyorsa 

ekonomide de 
pozitif bir durum 

var demektir.

Madencilik Türkiye
bilgi@madencilik-turkiye.com
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aldım. Yani kurumun her aşamasında çalıştım. Yönetmelikte 
özellikle 2006-2007’lerdeki müzakere sürecinde, AB ile aramız-
daki eksiklikler ve bu eksikleri tamamlama yönünde revizeler 
oldu. Olan revizyonlara baktığımız zaman daha çok AB stan-
dartlarına ulaşmaya yönelikti ki yönetmeliğimiz, sınır aşan ko-
nular hariç AB’ye tam uyumluydu.

Günün şartları doğrultusunda daha fazla uyum sağlamak adı-
na en son 3 Ekim 2013 tarihinde yeni bir revizyon daha ger-
çekleştirdik. Artık madencilikten tutun da tarım ve hayvancı-
lığa kadar bütün sektörlerde, ihtiyaçlar doğrultusunda yönet-
meliğimiz revize edilmiş durumda. Bu teknik bir revizyondu. 
Ve özellikle e-ÇED dediğimiz elektronik sistemimizin devreye 
alınmasına yönelik bir revizyondu.

e-ÇED, bir yazılım ihtiyacından dolayı ortaya çıktı. 2 senelik bir 
çalışmayı tüm ÇED sürecini elektronik ortama aldık. Bu, dünya-
da ve Türkiye’de alanında yapılan ilk uygulamadır. Daha önce 
benzer şekilde izin yönetmeliğimiz vardı. İzin yönetmeliğimi-
ze yönelik e-izin sistemimiz vardı. e-izin sistemimizde sadece 
bakanlığa internet ortamında başvurular yapılıyor, başvuruları 
bakanlık değerlendiriyordu. 1 Kasım itibariyle ülke çapında 
hayata geçirilen e-ÇED sistemiyle ÇED’i de elektronik ortama 
aldık, e- ÇED’in şöyle bir faydası olacak: ÇED’in kendi sistema-
tiğinde kurumları bir araya getirme durumu vardır. Kurumları 
bir araya getirme işi ÇED’in en zaman alan süreçlerinden biri-
siydi. Düşünün, Şırnak Belediyesi, Valiliği, İl Çevre Müdürlüğü, 
DSİ, Tarım Müdürlüğü vs oradan 5 tane yetkili Ankara’ya geli-
yor, toplantı yapıyoruz. Sonra 
tekrar geri gönderiyorduk. 
Hatta bu işi de iki - üç kere 
yapıyorduk.

İşte artık kurumları sürekli bir 
araya getirme işini de elekt-
ronik ortamda yapıyoruz. 
Yani herkes herkesin değer-
lendirmesini görüyor, sistem 
üzerinde değerlendirmeler 
yapılıyor. Böylece hem za-
man hem de kaynak kulla-
nımımda büyük bir avantaj 
sağladık diyebilirim.

(MT): Zaman tasarrufu 
müthiş oldu o zaman?

(AÇD): Çok ciddi bir zaman 
tasarrufu oldu. Ulaşımdan 
kaynaklanan problemler olu-
yordu, bunun önüne geçmiş 
olduk. En önemlisi de bütün 
yapılan işlemleri kayıt altına 
aldık. ‘Ben şöyle demiştim’ 
benzeri durumlar ortadan 
kalktı. Ama bir araya gelme 

işi ÇED’in doğasında var. ÇED raporlarının bir araya gelip tar-
tışılması gerekiyor. Esasında tartışılmasını, inceleme değerlen-
dirme komisyon toplantılarını da web üzerinden yapabilirdik 
ama şu anda bu işin doğası, karşılıklı tartışarak sonuca ulaş-
maktır. Bu yüzden bu yetkilileri 3 kere değil de, 2 kere dijital 
ortamda, en son bir kere de buraya davet ederek yaptığımız 
toplantılar ile işi nihai hale getirme yoluna gittik.

Yönetmeliği değiştirmemizin asıl nedeni e-ÇED’e uyum sağla-
maktı. e-ÇED’e uyum sağlarken de bugüne kadar yönetmelikte 
yazan ama farklı kesimler tarafından farklı algılanan bazı mad-
deleri de, birkaç değişiklikle daha net ve açık hale getirdik. Yö-
netmeliğimizde özellikle kapasite artışları ve listelerdeki sınır 
değerlerini değiştirdik. Bunun faydalı olduğuna inanıyorum.

e-ÇED ile çok ciddi anlamda zaman ve kağıt tasarrufu sağlan-
dı. Bürokrasi azaltıldı. Zaman zaman ÇED’i hazırlayan firmalar 
ile yatırımcı firmalar arasında sorunlar ortaya çıkabiliyordu. 
ÇED’i, yatırımcıya karşı devletin bürokratik engellerinden bir 
tanesi olarak görenler vardı. e-ÇED ile bunların da önüne geç-
tik. Şimdi sisteme dosya elektronik olarak girince yatırımcının 
da cep telefonuna doğrudan SMS gidiyor. SMS’de “Dosyanız 
alındı, dosyanızın şu tarihte toplantısı var. Halkın katılımı top-
lantısı şu tarihte yapılacak. İnceleme değerlendirme toplantı-
sı şu tarihte yapılacak. Yapmanız gereken işlemler şunlar. vs”. 
Yani yatırımcı doğrudan bilgilendiriliyor. Bunu da çok ciddi 
bir avantaj olarak görüyorum ÇED için. 

ÇED Genel Müdürü Dr. A. Çağatay Dikmen
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(MT): Peki madenciliğin arama safhasını düşünürsek, 
yeni yönetmelik yatırımcıya biraz daha zorluk mu ge-
tirdi yoksa aksine işleri mi kolaylaştırdı?

(AÇD): Yeni yönetmelik ile birlikte e-ÇED kesinlikle ve kesin-
likle işleri kolaylaştırdı. Bunun yanında, ilgili sivil toplum ör-
gütlerinin bu konudaki talepleri doğrultusunda bir kaç kere 
Danıştay’da bu konu gündeme gelmişti. Anayasa Mahkemesi 
dedi ki “Aramalarda da ÇED yapılması gerekir”. Mahkemenin 
kararına saygılıyız ve uymak zorundayız. Biz de bugüne kadar 
yönetmeliklerde muğlak ifadelerle geçen bu durumu yeni yö-
netmelikle net olarak ifade ettik. Arama safhalarında proje ta-
nıtım dosyası yani ÇED prosedürü uygulanacak haline getirdik. 
Mahkemenin uygun gördüğü bir karar bu. Biz de uygulamayı 
düzelttik ve arama projelerini de ÇED prosedürüne tabi tuttuk. 
Daha önce de biz zaten arama faaliyetlerinin çevresel etkileri-
nin değerlendirilmesi yönünde bir rapor alıyorduk. Şimdi ara-
maları ÇED kapsamına aldığımız zaman proje bölgesinin flora 
faunası gibi özellikleri ile çevreye olabilecek etkiler ayrıntılan-
dırılarak biraz daha raporun içeriği, kapasitesi artıyor. Durum 
aslında bundan ibaret.

(MT): Dergimize yeni yönetmelikle ilgili gelen bazı 
tepkiler “madencinin önüne bir engel daha konuldu, 
işimiz biraz daha zorlaştırıldı” şeklinde. Belki yanlış 
anlamalar oldu bilemiyoruz ancak amacımız duruma 
netlik kazandırmak.

(AÇD): Bakın yarma, sondaj en temel arama faaliyetlerin-
dendir ama doğaya bir etkisi olması normal şartlarda çok sı-
nırlı. Sondajı düşünürsek, su sondajı yaparken veya herhangi 
başka bir sondaj yaparken problem yok da maden sondajı 
yapınca bazı kimselerce problem varmış gibi düşünülebiliyor. 
Bu düşüncelerin ortaya çıkmasına engel olmak adına aslında 
aramaları ÇED’e tabi tuttuk. Yani amacımız madencilerin işini 
kolaylaştırmak.

Zaten bizim arama faaliyetleri için bir seçme eleme kriterleri 
uygulamamız var. Yeni yönetmelikte arama faaliyetlerinin çev-
resel açıdan biraz daha araştırılması isteniyor. Çevresel hassa-
siyetler göz önüne alınarak eleme kontrol meselesi artık ÇED’e 
dönüştürüldü. Daha doğrusu arama faaliyetleri de ÇED süreci 
kapsamında değerlendirilecek diyebiliriz. Çünkü ÇED süreci 
ve ÇED raporu farklı şeyler. Kimseye arama aşamasında ÇED 
raporu hazırlatmayacağız. Sadece proje tanıtım dosyası hazır-
latacağız. Ancak bu şekilde maden aramaları hakkında yanlış 
bilinenlerin önüne geçilmiş olacak. Yoksa sektörü engelleye-
cek, sektöre herhangi bir şekilde sınır koyacak bir düzenleme 
getirmedik.

(MT): Madencilikteki işletme safhasındaki yenilik ne 
oldu?

(AÇD): İşletme aşamasında bugüne kadar madencilik sektörü 
ve diğer sektörlerde toplam kapasite konusunda sıkıntı yaşanı-
yordu. Bir faaliyet düşünün, ÇED yönetmeliğinde faaliyetinize 

ait sınır ve eşik değer bulunuyor. Mesela yönetmelikte mermer-
de 5000 m3 altındaki mermercilik faaliyetleri ÇED yönetmeli-
ğinden muaf tutuluyor çünkü görece olarak çevresel etkiler 
5000 m3’ün altındaki alanlarda daha az olduğu için ÇED’den, 
en azından bu tür sahalar muaf tutulmuştur. Bu, ülkemizdeki 
madenciliğin önünü çok ciddi anlamda açan bir çalışmadır. 
Bugün mermer üretimimizin bu rakamlara gelmesi emin olun 
Bakanlığımızın buradaki kararlı ve bilimsel değerlere dayanan 
tutumundan kaynaklanmaktadır. Bu konudan dolayı madenci-
liğin önü de açılmıştır.

Ama misal 4000 m3 üretim yapıyorsunuzdur, 4000’in üzerine 
bir 4000 daha geldiği zaman yani toplam kapasite 8000 m3’e 
ulaştığı zaman, 5000 m3’ü geçtiği için bu çalışma artık ÇED’e 
tabi bir proje olması gerekiyordu. Biz de Yönetmeliğe böyle bir 
hüküm koyduk. Yoksa bu zaten eskiden de bu şekilde uygula-
nıyordu ama zaman zaman farklı sektörlerde sorunlar ortaya 
çıkıyordu. Onu çözmüş olduk.

Mermer üretimiyle ilgili de eskiden ruhsat sahasının tamamı-
nın içerisinde 5.000 m3 gibi bir sınırımız vardı. 5.000 m3’ü şimdi 
10 hektarla sınırladık. 10 hektarlık sınır içinde 5.000 m3 üretimi 
ÇED’den muaf tuttuk çünkü zaman zaman öyle faaliyetler olu-
yor ki faaliyet sahibinin 2000 hektar ruhsat alanı var. 2000 hek-
tarı değişik noktalardan işleterek kullanıyor. Çoğu zaman ciddi 
anlamda çevresel sorun ortaya çıkmasa da dışarıdan o bölgeye 
bakan bir göze, çevreye çok fazla zarar verilmiş gibi görünüyor. 
Yeni yönetmelikle bunların da önüne geçmeyi hedefledik.

(MT): ÇED’in ülkemizde gelişimi ve sektörümüze etki-
leri hakkında başka neler söylemek istersiniz?

(AÇD): ÇED’in gelişimiyle ilgili; örneğin altın madenciliğine 
baktığınızda, altın madenciliği Türkiye’de çevre ve madencilik 
konusunda ilk kez Bergama örneği ile karşımıza çıktı. İlk hassas 
konumuz o oldu diyebiliriz. Bu olaya baktığımız zaman orada 
Bakanlığımız elini taşın altına koymuştur. Çevresel hassasiyet-
ler göz önünde bulundurularak, bilimselliğin ışığında, yapıl-
ması gerekenler yapılmıştır ve orada çevreye duyarlı bir üretim 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bilimselliği göz ardı etseydik 
Türkiye’de gerek altın gerekse diğer madenlerin üretiminde 
problem yaşanıyor olacaktı. Çünkü bu iş altın madenciliğinden 
başladı, taş ocakçılığına kadar tesir etti. Bazı kesimlerde artık 
“taş ocağı istemiyoruz” şekline döndü.

Bakanlığımız, Bergama’da altın madeninde, diğer bir sahada 
krom madeninde, başka bir sahada taş ocaklarında bilimsel 
değerleri temel alıp elini taşın altına sokmasaydı ya da bazı 
kesimler istemiyor diyerek bir kenara çekilseydi, inanın şuan 
madenciliğin Türkiye’de Gayri Safi Milli Hasıladaki payı buralara 
gelemeyecekti. Biliyorsunuz, madenciliğin GSMH’da ki payı her 
geçen yıl aratarak yükseliyor.

Biz diyoruz ki Türkiye’de vatandaş Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığına güvenmeli, devletine güvenmeli. Bakanlık olarak, 
ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü olarak bir karar  
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verdiysek,   bunun sonuna kadar arkasındayız. Vatandaşımız 
da buna güvenmeli ve bir yatırımcı, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığından izin alabildiyse, evet bu yatırımı yapan firma düzgün 
bir çalışma yapıyor diye düşünmeli. Çünkü ÇED sürecinde, 
bütün faaliyetten kaynaklanabilecek olumsuzluklar irdeleni-
yor. Firmaya, bütün olumsuzlukların nasıl bertaraf edileceği-
ne yönelik önlemler aldırılıyor.

Geçmişte madencilik sektöründe de, diğer sektörlerde karşı-
mıza çıkardı. Firma kepçeyi alıyordu, kazıyordu, orada maden 
çıktı çıktı, çıkmadı başka yeri kazmaya devam ediyordu. Maden 
çıktı diyelim hemen oraya bir kırıcı kuralım. Ondan sonra mal-
zeme çok geldi, hadi bu kırıcı olmuyor yerine yeni kırıcı geti-
relim. Yani ciddi anlamda zaman ve kaynak israfı ve yeri gel-
diğinde çevresel sorunlar ortaya çıkıyordu. Çalışmalar plansız 
programsız yürüyordu.

ÇED aşamasında endüstriyel faaliyetler bir plan ve programa 
oturmak durumunda kaldı. Yani en baştan diyoruz ki sen bu-
rada kaç kişi çalıştıracaksın? Bu kişilerin yemeğini nereden ge-
tireceksin? Bunların suyunu nereden alacaksın? Ondan sonra 
burada bir patlatma olduğu zaman bu taş nereye savrulacak? 
Savrulduğu yerlerde yerleşim yeri var mıdır? Taşın savrulması-
nı nasıl engelleyebiliriz? Misal, nano saniyelik kapsüller var, o 
kapsülleri kullanırsın, buradan oraya taş savrulması olacaksa 
patlatma miktarını düşürürsün, vs.

ÇED’in bir de projeleri yönlendirme durumu var. Bazen in-
sanlar şöyle algılıyor: ÇED raporu getiriliyor, Bakanlık bakıyor, 
uygun veya uygun değildir diye yanıt veriyor. Öyle bir uygu-
lamamız yok. Örneğin firmanın proje tanıtım dosyasını inceli-
yoruz ve diyoruz ki “Sen burada bir patlatma yaptığın zaman 
taş savrulması olabilir. En yakın yerleşim yeri 700 metre me-
safede, sen 1000 kg patlatıcı kullanamazsın. 800 kg kullana-
bilirsin ancak buna izin veririz. 800 kullanıldığı zaman da taş 
savrulmuyor.” İşte ÇED’in en büyük özelliği ve avantajı bu. Ge-

len rapor sonrası gerekirse projenin üzerinde öneriler yapa-
rak raporun en uygun hale getirilmesini sağlıyoruz ve ancak 
ondan sonra, diğer her şey de mevzuat açısından uygunsa, 
uygun raporu verebiliyoruz.

(MT): Yani ÇED Raporlarının çevre ve ekonomiye en 
uygun hale gelmesi için siz de çaba sarf ediyorsunuz. 
Bu çok önemli bir nokta!

(AÇD): Tabi tabi sadece biz değil, DSİ’si MTA’sı, Enerji Bakan-
lığı, Tarım Bakanlığı konuyla ilgili aklınıza hangi kurum gelir-
se hepsi. Yani standartlara uygun bir proje haline gelirse biz 
buna olumlu karar veriyoruz. Ancak başvuru geldi, başvuru-
lan alan bir doğa koruma alanı, bir yaban hayatı geliştirme 
sahası, burası özel korunan bir alansa dosyasını iade ediyo-
ruz. Şu anda bu güne kadar 43000’in üzerinde ÇED değerlen-
dirmesi yapmışız. ÇED olumlu, ÇED gerekli değildir kararları 
vermişiz. Şu ana kadar 4000’in üzerinde başvuruyu da süreci 
bitirmeden iade etmişiz. Geri kalan olumsuz verdiklerimiz de 
ayrıca hesaba katılmalı.

Çoğunlukla insanlar, gelen bütün ÇED’lerin doğrudan onay al-
dığını düşünüyorlar. Durum öyle değil. Sahanın çevresel şartla-
rına, o sürdürülebilir kalkına ilkesine, koruma kullanma denge-
sine vs bakarak değerlendiriyoruz. Yine bir örnek vermek ge-
rekirse firma geldi 100 hektarda madencilik yapacağım dedi. 
Diyoruz ki 100 hektarda madencilik yaparsan şöyle problemler 
olabilir. Sen bunu 40 hektar yaparsan daha sağlıklı olur. O da 
olur diyorsa devam edilebiliyor.

Çok güzel örnekler var. Adana da bir taş ocağı… Taş ocağının 
olduğu yerde yaban keçilerinin yolu var. Keçiler orayı sürüler 
halinde kullanıyor. Firmanın başvurusu tam keçi yoluna denk 
geliyor. Bunu tespit edip firmaya başvuru alanını müsait bir 
şekilde keçi yolundan uzağa çekmeyi önerdik. Firma da kabul 
etti ve üretimine önerimiz doğrultusunda başladı. Firma rahat 
rahat üretimini sürdürüyor, keçiler de yollarını sorunsuzca kul-
lanmaya devam ediyorlar. İşte ÇED böyle bir şey.

(MT): Bu bağlamda gün geçtikçe sorunsuzca onay 
verdiğiniz ÇED’lerin miktarı artıyordur çünkü şirket-
ler de bilinçleniyor artık. Sahanın neresinde keçi yolu 
var, ne kadar patlatma yaparsa civardaki yerleşim bi-
rimlerine zarar gelecek biliyorlar, hesaplıyorlar. Dola-
yısıyla size gelen raporların büyük bölümü kuralına 
uygun hazırlandığından, değerlendirmelerinizden 
olumlu geçiyordur zaten.

(AÇD): Eksik veya sıkıntılı başvurular daima olacaktır. Biz 
emin olun işimizi doğru yapıyoruz. Kurumumuzda makine 
mühendisinden biyoloğa, veterinere kadar çok çeşitli sektör-
lerden meslek disiplinlerinden insanlar var. 250 personelimiz 
içinde emin olun 20’nin üzerinde farklı meslekten insan var. 
Çevresel etkiler değerlendirilirken farklı bakış açılarıyla, fark-
lı gözlüklerle bakıyoruz. Bizim en büyük gücümüz de bu. Biz 
işimizi doğru yaptığımız için muhtemelen diğer kurumlar  ÇED Genel Müdürü Dr. A. Çağatay Dikmen
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da  ÇED’e büyük öncelik veriyorlar. Düşünsenize Türkiye’de bir 
tane yönetmelik, neredeyse bütün kanunların önünde duru-
yor. Bu işi ciddi yapmak zorundayız.

(MT): Söyleşimizin en başına dönersek, dışardan 
bakınca bu kurumda ağırlıklı olarak Çevre 
Mühendislerinin yer aldığı ve salt çevre gözetilerek 
değerlendirmeler yapıldığı düşünülebiliyor. Ama siz 
çok farklı bir tablo çizdiniz önümüzde.

(AÇD): Kesinlikle, kurumumuzda yer bilimciler var. Bunun özel-
likle madencilik sektörü için bir şans olduğunu düşünüyorum. 
Bu yüzden bizden sektöre engel koymamızı beklemesin kimse. 
Amacımız çevreyi gözeterek, yapıcı yönlendirmeler ile firmaların 
sağlıklı bir madencilik faaliyeti yürütmesini sağlamak.

(MT): ÇED yönetmeliği revize edilirken veya ilk 
yönetmelik hazırlanırken sadece AB mevzuatları mı 
dikkate alındı yoksa dünyadaki diğer örnekler de 
incelenerek bir değerlendirme yapılarak mı bizim 
yönetmeliğimiz oluşturuldu?

(AÇD): ÇED’in tarihcesine bakarsak, ABD’de 1970 yılında yü-
rürlüğe giren Ulusal Çevre Politikası Kanunu (National Environ-
mental Policy Act - NEPA) ile ÇED, federal projeler için zorunlu 
hale getirilmiştir. Bu uygulama kapsamında özel sektöre ait 
projelerden, federal mülkiyet ve finansman söz konusu oldu-
ğunda, ÇED raporu hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.

72’de Stockholm’de yapılan Dünya Sürekli Kalkınma 
Konferansı’nda bu konu gündeme gelmiş ve “ÇED sürdürüle-
bilir kalkınmanın aracıdır” denilmiştir. Ülkemizde ise ÇED kav-
ramı ilk olarak 1983 yılında yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre 
Kanunu’nun 10. Maddesi ile yasal statüye oturtulmuştur.

Çevre Kanunu’nun 10. Maddesi ‘’Gerçekleştirmeyi planladıkları 
faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine yol açabilecek kurum, ku-
ruluş ve işletmeler bir Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 
hazırlarlar.’’ demektedir.

Çevre Bakanlığının kuruluşunu müteakip oluşturulan ÇED ve 
Planlama Genel Müdürlüğünce Yönetmelik hazırlama çalışma-
larına hız verilmiş olup çalışmalar sırasında Avrupa Topluluğu, 
Avrupa Ekonomik Komisyonu ile ABD ve gelişmiş bazı ülkelerin 
ÇED mevzuatı incelenmiş, mevcut mevzuat ve ülkemizin şart-
ları göz önüne alınarak Taslak Yönetmelik hazırlanmıştır. Daha 
sonra 400’e yakın kurum kuruluş, üniversite, meslek odası, sa-
nayi odası ve uzman kişilerin görüşlerine başvurulmuştur.

Gelen görüşlerde dikkate alınarak, gerekli düzenlemeler yapıl-
mış ve ÇED Yönetmeliği 07.02.1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Uygulamada orta-
ya çıkan sorunların giderilmesi, etkin ve verimli bir uygulama-
nın sağlanması amacıyla, yatırım ortamının iyileştirilmesi çalış-
maları ve AB mevzuatı da göz önüne alınarak ÇED Yönetmeliği; 
birkaç kez revize edilmiştir. 

03.10.2013 tarihli mevcut ÇED Yönetmeliği kapsamında Halkın 
Katılımı esasları, Tanımlar, Kapasite artışları ve Ek listeler AB 
ÇED Direktifi’nin öngördüğü şekilde ÇED Yönetmeliğine uygu-
lanmış ve halkın katılımı süreci daha da güçlendirilerek Yönet-
melik sınır-aşan hususlar hariç, AB ÇED Direktifi ile tam uyumlu 
hale getirilmiştir.

Burada bir kopyalama veya benzeri bir durum söz konusu değil 
ancak AB’ye giriş sürecimiz devam ettiği için her alanda mev-
zuatlarımızı AB mevzuatına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. 
AB’ye baktığımız zaman ilk kez ÇED Yönetmeliği 1985 yılında 
yayınlanmış ve madencilik faaliyetleri çok sınırlı. Bizde ise çok 
çeşitli madencilik faaliyetleri var. AB’nin direktifinde ÇED yapıl-
ması gereken 16-17 tane faaliyet konusu var. Bizim şuandaki 
listelerimizde sadece Ek 2’ye tabi 62 adet sektör yer alıyor. 

Ülke olarak şartlarımıza en uygun ÇED yönetmeliğini hazırla-
dık ve uyguluyoruz. Yönetmeliğimiz bugüne kadar 20 senede 
6 kere değişmiş ama bu değişiklikler de öyle çok ciddi değişik-
likler değil yani ana yapı hep korunmuş. Son olarak da günün 
şartlarında göre elektronik ortama geçiş çalışmalarıyla alakalı 
bir değişiklik söz konusu.

(MT): Son olarak eklemek istediklerinizi öğrenebilir 
miyiz?

(AÇD): Son olarak ekonominin barometresi konusu var. Sade-
ce madencilikte değil genel olarak ÇED başvurularına baktığı-
mız zaman ÇED, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 10. maddesiyle 
tanımlanmıştır. Orada “Listelerde yer alan faaliyetler için ÇED 
olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı alınmadan izin, 
onay, ruhsat verilemez” diyor. Sistem artık öyle bir oturmuş ki 
kurumlar diyorlar ki, örneğin MİGEM diyor ki “ÇED kararını getir 
ondan sonra seni işletmeye açayım, işletme ruhsatını vereyim” 
diyor. Hazine diyor ki “Teşvikten yararlanmak istiyorsun, önce 
ÇED’ini getir, ondan sonra teşvikten yararlanabilirsin”. Böyle 
olunca herkes burada bir şekilde önce gelip çevresel değerlen-
dirmesini yaptırmak durumunda.

ÇED’den geçtikten sonra işler belli bir yola giriyor, herkes di-
ğer izinlerini alarak bir şekilde işini kuruyor. Buradan hareket-
ler ÇED sayılarına bakarak ülkedeki yatırım ortamının durumu 
hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Önümüzdeki 2 yılda ya da 5 
yılda Türkiye’de durum ne olacak diye ÇED olumlu kararlarına 
bakabilirsiniz. Çünkü buradan karar aldıktan sonra yatırımı 
yapılabiliyor. Bu yüzden de biz ÇED, ekonominin barometresi 
diyoruz. ÇED sayılarında artış oluyorsa ekonomide de pozitif 
bir durum vardır diyebiliriz.

MT): Barometre benzetmesi gerçekten de çok yerin-
de bir benzetme oldu. Bize zaman ayırdığınız ve oku-
yucularımızı bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz.

(AÇD): Ben de size teşekkür ederim. 
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Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

Cevher Yatağı Modelleme ve Ocak Tasarım Ekibi 
(MODEST), madenciliğin farklı alanlarında uzman-
lıklara sahip, Hacettepe Üniveristesi Maden Mü-
hendisliği Bölümü Maden İşletme Anabilim Dalı 

öğretim elemanları Prof. Dr. Bahtiyar Ünver, Prof. Dr. A. Erhan 
Tercan, Doç. Dr. Mehmet Ali Hindistan, Dr. Güneş Ertunç, Araş. 
Gör. M. Suphi Ünal, Araş. Gör. Fırat Atalay ve Araş. Gör. S.Yasin 
Kıllıoğlu’ndan oluşan bir ekip. Ülkemiz yer altı kaynaklarının 
madencilik faaliyetlerine dönüştürülmesi amacıyla aramadan 
işletmeye kadar olan tüm süreçlerlerle (kaynak belirleme, 
modelleme, jeoistatistiksel analiz, işletme modeli, ocak tasa-
rımı vb) ilgili uluslararası standartta çalışmalar yapabilecek 
deneyime ve bilgi birikimine sahip olan MODEST, bugüne 

kadar 20’nin üzerinde yurt içi ve 5 adet yurt dışı projede, kö-
mür ve metal madenciliği konularında çalışma gerçekleştir-
miş durumda. Ekip şu anda, ülkemiz madenciliği için önem 
arz eden yeni işletme projelerinin geliştirilmesi amacıyla, ilgili 
kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütüyor. 

Bu çalışmalardan biri; ruhsatı Eti Maden İşletmeleri Genel Mü-
dürlüğü uhdesinde olan ve Sivrihisar - Kızılcaören civarında 
bulunan kompleks cevher yatağı Nadir Toprak Elementleri’ne 
(NTE) ilişkin saha araştırmasına ve analizlere dayalı işletme 
projesinin geliştirilmesi çalışmasıdır. Saha ilk kez, MTA tara-
fından 1959 yılında gerçekleştirilen havadan prospeksiyonlar 
sırasında radyoaktif anomali alınmasıyla dikkat çeken bir sa-

MODEST, Yeni Projelerin
Geliştirilmesine Katkı Koymaya
Devam Ediyor
Cevher Yatağı Modelleme ve Ocak Tasarım Ekibi (MODEST), her 
biri madenciliğin farklı alanlarında uzmanlıklara sahip, Hacettepe 
Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletme Anabilim 
Dalı öğretim elemanlarından oluşuyor. Ülkemiz yer altı kaynaklarının 
madencilik faaliyetlerine dönüştürülmesi amacıyla aramadan 
işletmeye kadar olan tüm süreçlerle uluslararası standartta çalışmalar 
gerçekleştiren MODEST, şu anda ülkemizdeki çok önemli projelerden 
olan Eskişehir - Sivrihisar - NTE ve Konya - Karapınar - Linyit projelerinde 
çalışmalarını sürdürüyor. 

HÜ-MODEST üyeleri (Soldan sağa: Araş. Gör. S.Yasin Kıllıoğlu, Araş. Gör. Fırat Atalay, Prof. Dr. A.Erhan Ter-
can, Prof. Dr. Bahtiyar Ünver, Doç. Dr. Mehmet Ali Hindistan, Dr. Güneş Ertunç, Araş. Gör. M.Suphi Ünal)



1 Aralık 2013 79

hadır. Bunun üzerine saha radyoaktif mineral aramaları prog-
ramına dahil edilerek, ilk araştırmalar toryum ağırlıklı olarak 
yürütülmüştür. Benzer bilgilere Melih Tokay ve Cahit Erentöz 
tarafından kaleme alınan “Türkiye’de Muhtemel Uranyum ve 
Toryum Bölgeleri” başlıklı 1959 yılına ait bir MTA raporunda 
da rastlanmaktadır. 

Sahada ilk kapsamlı etüd çalışmaları yine MTA tarafın-
dan 1974 yılında başlatılmıştır. 1974 - 77 yıllarında toplam 
12.900 metre uzunluğunda 72 adet sondaj tamamlanmış ve 
bu sondajlardan alınan örnekler üzerinde çok sayıda analiz 
yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda; florit, barit, NTE ve 
toryum içeren bir “Kompleks Cevher Yatağı”nın varlığı orta-
ya konmuştur. Elde edilen jeolojik ve minerolojik bulgular, 
“Kaplan, H. (1977); Eskişehir - Sivrihisar, Kızılcaören Köyü 
Bastnasit Barit Florit Kompleks Cevher Yatağı Nihai Etüd 
Raporu”nda açıklanmıştır. Bir süre ara verilen çalışmalar bu 
defa maden etüd ve arama programı çerçevesinde 1980 yı-
lında başlatılmış, 1980 - 1984 döneminde başlangıçta florit 
ve barit, daha sonra da NTE’leri kapsayacak şekilde; detay 
jeolojik etüdler, rezerv tespiti ve numunelendirme çalışma-
larıyla sürdürülmüştür. Çalışmaların başlangıcında cevher 
tenörü, cevherin konumu vb özellikler dikkate alınarak ve 
yöresel isimler kullanılarak saha 7 ana sektöre ayrılmştır. Re-
zerv beklentisi ve diğer makroskobik bulgulara göre tespit 
edilen öncelikli sektörlerden başlanarak, detay jeolojik ha-

rita alımı, galeri-yarma ve sondaj destekli cevher boyutlan-
dırma ve numunelendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Bu kapsamda, 1980 - 84 çalışma döneminde, 1.940 metre 
uzunluğunda toplam 24 adet sondaj, 627 metre uzunluğun-
da 8 adet galeri açma, 2.750 m3 işçi ve 10.050 m3 makine 
marifetiyle olmak üzere toplam 12.800 m3 yarma ve most-
ra temizleme faaliyetleri yapılmıştır. Bu çalışmalardan elde 
edilen sonuçlar Jeoloji Yüksek Mühendisi İsrafil Kayabalı 
tarafından 1986 yılında hazırlanan “Kızılcaören Köyü (Sivri-
hisar - Eskişehir) Civarındaki Kompleks Cevher Yatağına Ait 
(Florit + Barit + Nadir Toprak Elementleri) Maden Jeoloji So-
nuç Raporu”nda ayrıntılı olarak yer almaktadır. 

1990 yılında sahayı devralan ETİBANK (şimdiki Eti Maden İş-
letmeleri Genel Müdürlüğü) ileride sahayı ekonomik olarak 
işletebilmek amacıyla NTE potansiyelinin belirlenerek çeşitli 
cevher zenginleştirme yöntemleri uygulanması ile NTE kon-
santresi eldesi, bunu takiben metalurjik işlemlerle bu ele-
mentlerin kazanılması, NTE yanında florit, barit ve toryumun 
da değerlendirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmıştır. 
Eti Maden sahanın bir işletme projesine dönüştürülmesi için 
öncelikle NTE yönünden daha zengin bulunan Devebağır-
tan sektörü ile ilgili daha ayrıntılı veri almak amacıyla 2010 
yılında bu sektörde ilave araştırmaların yapılmasına karar al-
mıştır. Bu karar doğrultusunda 2012 yılında başlatılmış olan 
programlı sondaj faaliyetleri kapsamında bugüne kadar  
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toplam 7.033 metre uzunluğunda 31 adet sondaj tamam-
lanmış, 24 adet 10.000 metre sondajın da 2013 yılı sonuna 
kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Daha önceki örnek 
analizleri özellikle La, Ce ve Ne elementleri için yapılırken 
yeni sondaj örneklerinde Yi, Se, Eu gibi diğer nadir toprak 
elementleri için de analizler yapılmaktadır.

Ülkemizin yer altı kaynakları bakımından son derece önem 
ve değer arz eden bu sahada herhangi bir üretim faaliyeti-
ne başlanmadan önce tüm arama ve analiz çalışmalarından 
elde edilen bulgular ışığında, sahadaki kaynağın çeşitliliği-
ni, miktarlarını ve kalitelerini belirlemek amacıyla üç boyut-
lu (3B) katı ve blok modelleme yapılmasının gerekliliğine 
önem veren Eti Maden yönetimi, bu konuda MODEST ekibi 
ile işbirliği içerisinde bir çalışma başlatılmasına karar almış 
ve Temmuz ayında imzalanan sözleşme ile çalışmalar baş-
latılmıştır.

MODEST ekibi tarafından Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ge-
nel Müdürlüğü (EÜAŞ) adına yürütülmekte olan diğer bir ça-
lışma da yine Temmuz ayı sonunda imzalanan bir protokol ile 
başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında, ruhsat hukuku EÜAŞ 
uhdesinde olan Konya - Karapınar ve Tekirdağ - Trakya’da bu-
lunan toplam 17 adet ruhsat sahasındaki linyit kaynağı mik-
tarlarının ve özelliklerinin 3B sayısal modelleme marifetiyle 
tespiti yapılacaktır. Buna bağlı olarak özellikleri (miktar, tenör, 
derinlik, vb), teknoloji ve ekonomi yönünden enerji üretimi-
ne uygunluklarının değerlendirilmesi sonrasında üretilebilir 
bulunan sahaların işletme projeleri yapılacaktır. İşbirliği an-
laşması çerçevesinde ayrıca, EÜAŞ tarafından bu çalışmalar 
içerisinde yer alması için görevlendirilen personelin bilgi ve 

becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla MODEST ekibi tarafın-
dan beş günlük uygulamalı bir eğitim de verilecektir.

Bilindiği üzere Konya - Karapınar linyit sahası son yıllarda MTA 
tarafından yapılan arama faaliyetleri sonucunda yaklaşık 1,8 
milyar ton jeolojik kaynak miktarı tespiti ile ülkemizin Afşin - 
Elbistan havzasından sonra en büyük ikinci linyit sahası olma 
özelliğini kazanmıştır. 9 adet arama ruhsatı ile tanımlı saha 
yaklaşık 180 km2’lik bir alanı kapsamaktadır. MTA, sahadaki 
linyit varlığının geometrisini ve özelliklerini çıkartmak ama-
cıyla 2007 - 2012 yılları arasında toplam uzunluğu 104,76 
km’yi bulan 407 adet sondaj (ortalama sondaj derinliği 256 
m) yapmıştır. Sondajlardan alınan çok sayıda numune üzerin-
de yapılan tam kömür analizleri sonucunda saha genelindeki 
alt ısıl değer dağılımının 1.200 kCal/kg ile 1.440 kCal/kg ara-
sında değiştiği belirlenmiştir.

EÜAŞ uhdesinde olan diğer ruhsat alanları Tekirdağ - Çer-
kezköy ve İstanbul - Çatalca civarındadır. 8 adet ruhsatla 
tanımlı sahaların toplam alanı 69 km2’dir. Bu sahalarda MTA 
tarafından 2005 - 2009 yılları arasında toplam uzunluğu 
57.767 metreyi bulan 124 adet sondaj yapılmıştır. Bu son-
dajlar sonucunda alt ısıl değeri ortalama 2.000 kCal/kg olan 
toplam 490 milyon ton (Görünür+Muhtemel) jeolojik kay-
nak tespit edilmiştir. MODEST tarafından bu sahalarla ilgili 
yapılacak olan çalışmada mevcut sondaj ve analiz verileri 
kullanılarak kömür varlığının üç boyutlu modelleri çıkarıla-
caktır. Bu modeller ile jeolojik kaynak miktarı ve kalitesi her 
saha için ayrı ayrı belirlendikten sonra proje, işletilebilirlik 
yönünden değerlendirilecektir. 

HÜ-MODEST üyeleri yerinde incelemeler yapmak amacıyla Sivrihisar NTE sahasında. 
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Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

Laval Üniversitesi, Kanada’da cevher hazırlama alanında 
Fransızca eğitim veren tek üniversitedir. Bölüm bünye-
sinde cevher hazırlamanın birçok farklı alanında çalışma 
ve araştırma konuları bulmak mümkün olmakla beraber 

sanayi - üniversite işbirliği de oldukça fazladır. Bir eğitim - öğre-
tim yılının 3 dönemden oluştuğu Kanada’da, özellikle mühen-
dislik alanlarındaki öğrenciler, güz (Eylül - Aralık) ve kış (Ocak 
- Nisan) dönemlerinde bölümlerde öğrenim görürken, yaz dö-
nemlerinde (Mayıs - Ağustos) şirketlerde stajlarını yapmaktadır-
lar. Lisans döneminde öğrenciler dört aylık stajlarını işletmelerde 
birer çalışan gibi gerçekleştirmekte ve böylece mezun oldukala-
rında iş bulabilme konusunda büyük avantaj sağlamaktadırlar. 

Üniversite, sıkça gerçekleştir-
diği maden işletmesi gezileri 
ile de öğrencilerini endüstri-
ye hazırlamaktadır. Ayda en 
az bir kez, endüstride hizmet 
veren kuruluşlardan biri üni-
versiteye gelerek öğrencilere 
sunum yapmaktadır (Örne-
ğin bu ay FLSmidth bölümü-
müzü ziyaret etmiştir.). Ayrı-
ca, CIM (Canadian Institute of 
Mining Metallurgy and Pet-
roleum) ve MetSOC yetkilileri 
üniversiteye sıkça ziyarette 
bulunmaktadırlar. 

Laval Üniversitesi’nde bir çok öğretim görevlisinin uzun dö-
nemli çeşitli projeleri olduğundan bölümde, dünyanın çok 
farklı ülkelerinden yüksek lisans ve doktora öğrencileri görmek 
de mümkündür. Edindiğim izlenim kadarıyla, ilgili öğretim 
üyeleriyle irtibata geçerek bu projelerde yer bulabilmek olduk-
ça kolay olmaktadır.

Casa Berardi Altın Madeni (Hecla Mining Company)
Gezinin ilk günü olan 15 Eylül Pazar günü, Quebec City şehrinden 
hareket ettik ve molalarla beraber yaklaşık 10 saatlik bir araba yol-
culuğundan sonra La Sarre şehrine ulaştık. Pazartesi sabahı erken 
saatlerde Casa Berardi altın madeninde teknik geziye başladık. 

Öncelikle bizleri toplantı odasında misafir edip, maden ve tesis 
hakkında detaylı bir sunum yaptılar ve bizlerden gelen sorularla 
beraber güzel bir sohbet ortamı oluştu. Casa Berardi Altın Ma-
deni, 2013 yılına kadar Mines Aurizon şirketi tarafından işleti-
lirken, şu an Hecla Mining bünyesinde faaliyet göstermektedir. 

İş sağlığı ve işçi güvenliği konularında oldukça hassas ve titiz 
olan şirket bünyesinde yaklaşık 600 işçi çalışmaktadır. Maden 
ömrünün yaklaşık 10 yıl olduğu ancak yeni rezerv arama ve 
genişletme çalışmaları ile bu sürenin artacağı belirtilmiştir. 
Madende üretilen altının ortalama tenörü 8 g/ton’dur. 2012 yılı 
içerisinde 133.000 ons altın üretimi gerçekleştirilmiştir.

Kanada Altın Madenlerine 
Teknik Gezi ve 25. CMPNOQ

Ahmet Deniz BAŞ
Araştırma Görevlisi,
KTÜ, Maden Müh. Bölümü.
Doktora Öğrencisi,
Kanada Laval Üniversitesi - 
Maden - Metalurji Bölümü
ahmet-deniz.bas.1@ulaval.ca

Bir çok tesiste 
atıkların 

değerlendi-
rilmesinde 

macun dolgu 
teknolojisinin 

giderek 
yaygınlaşmakta 

olduğunu gördük

Geçtiğimiz Eylül ayında (2013), Kanada’nın Quebec eyaletinde bulunan 
Laval Üniversitesi, Maden, Cevher Hazırlama ve Metalurji bölümlerinde 
okuyan lisans öğrencilerinin ve bir öğretim üyesinin katılımıyla bir hafta 
süren teknik bir gezi düzenledi. Gezi kapsamında, yer altı kaynaklarınca 
zengin Abitibi Bölgesi yakınlarında yer alan farklı altın madenleri ziya-
ret edilip ayrıca 18-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 25th. Ca-
nadian Mineral Processors section Nord-Ouest Québécois (CMPNOQ) 
organizasyonuna katılım sağlandı. Bu gezi ile yörede faaliyet gösteren 
ve dünya altın üretiminde önemli rol oynayan firmaları ve Noranda Bakır 
Ergitme Tesisi’ni ziyaret etme fırsatı sağlandı. 

Şekil 1. Casa Berardi altın madeni ziyaretinden
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Kırma devresinden gelen malzeme, yarı otojen ve bilyalı de-
ğirmenlerden oluşan öğütme devresinden sonra tikinerde katı 
yoğunluğu % 45’e ayarlanarak liç devresinde beslenmektedir. 
Cevher içerisinde grafit mineralinin varlığı, yüklü çözeltiden al-
tının adsorplanmasına (preg-robbing), dolayısıyla liç işleminde 
sorunlara yol açmaktadır. CIP (pulp içinde karbon) ve CIL (liç 
içinde karbon) yöntemleriyle kazanılan altın ZADRA sıyırma 
devresine gönderilmekte ve ardından elektrokazanım ünite-
sinde altın kazanımı gerçekleşmektedir.

Horne (La Fonderie Horne) Bakır İzabe Tesisi 
(GlencoreXstrata) 
16 Eylül Pazartesi günü Casa Berardi tesisinden ayrılarak, yak-
laşık iki buçuk saatlik bir yolculuk sonrasında La Fonderie Hor-
ne tesisine ulaştık. Horne Bakır İzabe Tesisi, Quebec eyaletinin 
Rouyn - Noranda bölgesinde bulunmakta olup Kanada’daki tek 
özerk bakır izabe tesisidir. Xstrata şirketi tarafından işletilmekte 
olan tesis, yakın geçmişte Glencore firması bünyesine geçmiştir. 
Tesiste, bakır konsantresi ve geri kazanılabilir hurda malzemeleri 
(E-atıklar) kullanılarak % 99,1 oranında bakır anot (Şekil 2) üretimi 
gerçekleştirmektedir. Üretilen anotlar kamyonlarla Montreal’de 
bulunan CCR rafine tesisine gönderilmekte ve burada elektroliz 
işlemi sonucu % 99,9 bakır katotlar (Şekil 3) üretilmektedir. Şekil 
4’te Horne izabe tesisinden bir görünüm aktarılmıştır. 

Devasa büyüklükteki Noranda reaktörü, isminden de anlaşıla-
cağı gibi, Noranda bölgesinin mühendisleri tarafından tasar-
lanmış ve üretilmiştir. Şu an bu alanda Belçika’nın kendilerini 
geçtiğini belirten tesis sorumlusu, birinciliği geri almak için 
çalıştıklarını ifade etmektedir. Tesis sorumlusu ile yaptığım gö-
rüşmede E-atık malzemesini büyük ölçüde Avrupa’dan temin 
ettiklerini şaşırarak öğrendim.

Doyon Konsantratörü (IAMGOLD)
La Sarre şehrindeki konaklamamızın ertesi, 17 Eylül Salı günü 
yeni bir tesis ziyareti için yola koyulduk. Sıradaki ziyaret yeri-
miz, Quebec Eyaleti’nin kuzey doğusundaki, Rouyn Noranda 
şehrinin 40 kilometre doğusunda, Val d’Or şehrinin 80 kilomet-
re batısında bulunan IAMGOLD firması tarafından işletilmekte 
olan Doyon Altın Madeni. Doyon altın yatağında temel gang 
mineralleri olarak kuvars, pirit ve kalkopirit mineralleri bulun-
maktadır. Yapılan ön testler sonucu, Westwood zonundaki al-
tının direkt siyanür liçine uygun olduğu tespit edilmiştir. Altın 
kazanımı % 90-97 arasında değişmekte olup siyanür tüketimi 
0,3 - 0,6 kg NaCN/ton’dur. 

Öğütme devresinde yarı otojen değirmen ve 1.000HP bilyalı 
değirmen kapalı devre çalışmaktadır. Kaba çinko konsantresi 
tekrar öğütülmek üzere 350HP bilyalı değirmene gönderilir. 
Malzeme, yarı otojen değirmende öğütüldükten (%80’i ≤ 74 
mikron) sonra siyanür liçine tabi tutulmaktadır. Günlük 3.500 
ton malzeme işleyen tesiste aktif karbon adsorpsiyonu yön-
temiyle altın kazanılmaktadır. Atık malzemenin, macun dolgu 
teknolojisi ile yer altı üretiminde dayanım amaçlı olarak kulla-
nımı planlanmaktadır.

LaRonde ve Lapa Altın Madenleri (Agnico Eagle)
IAMGOLD tesis ziyaretinden hemen sonra, öğle saatlerinde 
Agnico Eagle firmasını ziyaret için hareket ettik. Birbirlerine nis-
peten yakın mesafede (11 km) bulunan LaRonde ve Lapa altın 
madenleri, Agnico Eagle şirketi tarafından işletilmektedir. 2026 
yılına kadar üretimi sürecek olan LaRonde altın madeni günlük 
ortalama 7.200 ton malzeme işlemektedir. Tesiste bugüne kadar 
4,3 milyon ons altın üretimi gerçekleştirilmiştir ve tesis hazırda 
üretilmeyi bekleyen 4,2 milyon ons altın rezervine sahiptir. 

2012 yılında Merrill-Crowe yöntemini terk edilip yerine CIL 
tesisi devreye alınmıştır. 2013 yılı içerisinde 177.000 ons altın 
üretimi hedeflemekte olan şirket, 2014 - 2015 yıllarında ise 
232.000 ons altın üretimi hedefindedir. Altın (tenör 2,5 g/ton) 
ile beraber ayrıca flotasyon yöntemi ile bakır (% 0,28) ve çinko 
konsantreleri de kazanılmaktadır. 

Lapa Madeni ise, LaRonde Madeni’nin 11 kilometre ilerisinde, 
yer altı üretim yöntemi ile madenciliğin yapıldığı, Agnico Eagle 
şirketi tarafından işletilen diğer bir madendir. Yaklaşık 700.000 
ons altın rezervine sahip olan madende üretim 2009 yılında 
başlamış ve tesiste yaklaşık 200 işçi çalışmaktadır. 

Lapa Madeni yaklaşık 0,4 milyon ons altın rezervine sahiptir 
ve altın tenörü 6 g/ton’dur. Yıllık üretim hedefi 125.000 ons   Şekil 4. Horne tesisi ziyaretinden

Şekil 2. Horne tesisinde üretilen anot Şekil 3. CCR tesisinde elde edilen katotlar
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olup ilk çalışmalar sonucu maden ömrünün 2016 yılına ka-
dar süreceği ifade edilmiştir. 2013 yılında 97.000 ons altın 
üretimi hedeflenen madenin ömrü, sondaj çalışmaları ile 
genişletilmeye çalışılmaktadır. Cevher içerisinde arsenik ve 
antimon minerallerinin varlığı liç işleminde bazı sorunlara 
yol açmakta ve refrakter yapıda bir altın cevheri olduğunu 
göstermektedir.

Goldex Altın Madeni (Agnico Eagle)
Bir diğer ziyaretimiz, yine Agnico Eagle tarafından işletilmek-
te olan, LaRonde madeninden yaklaşık 50 km uzakta yer alan 
Goldex Altın Madeni’dir (Şekil 5). Goldex, geniş bir maden 
alanına sahip düşük tenörlü bir altın yatağıdır. Altın genellikle 
pirit ile beraber mikroskopik boyutta ve geri kalanı iri boyutlu 
doğal altın taneleri halinde bulunmaktadır. 0,3 milyon ons-
tan fazla rezerve sahip olan madende, altın tenörü 1,6 ile 1,8 
g/ton arasında değişmektedir. 2013 yılında 15.000 ons altın 
üretimi hedefleyen şirket, 2014 ve 2015 yıllarında ise üretimi 
artırarak sırasıyla 49.000 ve 85.000 ons altın üretimi hedefle-
mektedir. Kapalı işletme ile üretim yapılan madende çıkarılan 
cevher yer altında kırma devresinden geçirilerek, yeryüzün-
deki öğütme ünitesine taşınmakta ve altının bir kısmı gravite 

yöntemi ile kazanılmaktadır. Ayrıca sülfür flotasyonu da üre-
tim aşamalarından bir tanesidir. Şekil 6’da yorucu bir günün 
ardından akşam yemeğinden bir görüntü görülmektedir.

25th Canadian Mineral Processors Section Nord-
Ouest Québécois (CMPNOQ)
18 Eylül günü ise CMPNOQ’a katıldık. CMP Quebec temsilcil-
ğinin organize ettiği iki günlük bu organizasyon cevher hazır-
lama, madencilik, metalurji, kimya gibi birçok alanda hizmet 
veren kuruluşların sponsorluğunda gerçekleşti. Etkinlikte 
Metso, Sandvik, BBA, FLSmidth Minerals, SGS gibi dünyaca ta-
nınan birçok firmanın stantlarını gezmek mümkün oldu. Sergi 
alanında ayrıca Laval ve UQAT üniversitelerinin de stantları bu-
lunmaktaydı. Standları gezerken, şans eseri baba - oğul iki Türk 
ile tanıştım. Uzun yıllardır Montreal’de yaşadıklarını ve Intersac 
adında kimyasal reaktif satan bir firmayı işlettiklerini, maden-
cilik alanında da hizmet vermeyi amaçladıklarından tanıtım 
amacıyla CMPNOQ’a katıldıklarını öğrendim. 

İlk gün kayıt ve açılış konuşmalarının ardından ilk sözü önceki 
dönem CMP başkanı aldı. CMP’nin oluşum sürecini, ileriye dö-
nük hedeflerini ve etkinliklerinden bilgiler verdi. Sonrasında, 
Glencore, Osisko, Agnico Eagle, IamGold gibi firmalar tarafın-
dan, günümüzdeki ve geleceğe dönük üretim aşamasındaki 
hedefleri içeren oldukça ilginç ve etkili sunumlar yapıldı (Şekil 
7). 300’den fazla katılımcının bulunduğu organizasyonda ilk 
günün sonunda bir kokteylde buluşuldu. Oldukça renkli ve 
eğlenceli bir ortamda geçen kokteyl ve yemek sonrası, ünlü 
şovmen Martin Rozon sahne aldı. Fransız asıllı olan Rozon, Ka-
nada genelinde oldukça popüler ve bir keresinde kendisine 
“Montreal Magic” ünvanı takdim edilmiştir. İp, kağıt gösterileri 
ve kendine özgü birçok figürle katılımcıları mest eden şovmen, 
sahneye aldığı gönüllü katılımcılarla da yaptığı oyunlarla her-
kesi kahkahaya boğarak, uzun süre ayakta alkışlandı.

CMPNOQ’da ikinci gün öğleden önceki oturumda Agnico Eag-
le, Osisko, COREM, MISA gibi şirket ve araştırma birimlerinin su-
numları dinlendi. COREM tarafından sunulan, “preg-robbing” 
türü altın cevherlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışma         Şekil 5. Goldex tesisinden bir görünüm

Şekil 6. Yorucu bir gün sonrası yemekte Şekil 7. Sunumlardan bir görünüm (CMPNOQ)
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izleyenler tarafından oldukça dikkat çekti. Çevre dostu ve düşük 
maliyetli yöntemlerin uygulanabilirliğinin araştırılması ilgi gö-
ren başlıca diğer konular arasında sıralanabilir. Öğleden sonraki 
oturumda ise CMP’de geleneksel olan lisans öğrencilerinin su-
numları vardı. Laval, McGill ve UQAT üniversitelerinden birer öğ-
rencinin sunumları, belirlenmiş jüri tarafından değerlendirilerek, 
en iyi proje olarak değerlendirildi. Birinci seçilen öğrenci 1.600 
dolar ödül alırken diğer iki öğrenci ise 600’er dolar ödül kazandı. 

İkinci günün sonunda tüm katılımcılar gala yemeğinde buluş-
tular. Güzel ve çok nezih bir ortamda gerçekleştirilen gala ye-
meği sırasında birbirinden farklı ve eğlenceli şovlar katılımcılar 
tarafından beğeniyle izlendi. Sonrasında ise Quebec eyaletinin 
ünlü bir müzik grubu sahne aldı, geçmişten günümüze popu-
ler, yeni bir çok parça okudular ve katılımcıların da sahneye çık-
masıyla eğlence gece boyunca devam etti (Şekil 8).

Canadian Malartic Madeni (Osisko Mining Corp.) 
2 günlük CMP sonrasında, Osisko Mining Corp. tarafından iş-
letilmekte olan Canadian Malartic Madeni’ni ziyaret ettik. Bu 
maden oldukça geniş alana yayılmış büyük bir altın madenidir 
ve açık işletme (Şekil 9) yöntemiyle çıkarılan cevher, öğütme 
devresini (Şekil 10) takiben gerçekleştirilen aktif karbon ad-
sorpsiyonu yöntemiyle altın kazanılmaktadır. 

Canadian Malartic verimli Abitibi altın bölgesinde yer almakta 
ve % 100 Osisko şirketi tarafından işletilmektedir. 2005 yılında 
başlayan prospeksiyon çalışmaları sonucunda ilk altın dökümü 
2011 yılında gerçekleşmiştir. Yıllık ortalama 500.000 ila 600.000 
ons altın üretimi ile yaklaşık 16 yıl maden ömrü hesaplanmıştır. 
Düşük tenörlü altın yatağı olup ortalama tenörü 1 g/ton’dur. 
Tesis sorumlusu ile yaptığım konuşmada, madenin şehir mer-
kezine yakın olması ve özellikle kışın ki zor hava şartlarından 
dolayı yığın liçi yöntemini hayata geçiremediklerini öğrendim.

Bu organizasyon sayesinde, dünyada madencilik ve ekstrak-
tif metalurji alanlarında söz sahibi ülkelerin başında gelen 
Kanada’da serbest ve refrakter tip altın cevherlerini işleten te-
sisleri gezmek oldukça öğretici ve zevkli oldu. Ziyaret ettiğimiz 

her tesiste öncelikle toplantı salonlarında, mühendis ve insan 
kaynakları departmanından yetkililerin sunumlarını izledik. İş 
sağlığı ve işçi güvenliği konularında hat safhada titiz olduklarını 
kesinlikle belirtmem gerekir. Ayrıca, ziyaret ettiğimiz bütün te-
sislerde verilen çeşitli küçük hediyeler ziyaretçileri memnun etti. 

Bir çok tesiste yarı otojen değirmenler kullanılmakta olduğunu 
ve atıkların macun dolgu teknolojisi yöntemiyle değerlendiril-
mesi çalışmalarının giderek yaygınlaşmakta olduğunu gördük. 
Ziyaret ettiğimiz hemen hemen bütün tesislerde, mühendis-
lerin yanı sıra, o sırada orada staj yapan öğrenciler de bizlere 
sunum yaptılar. Burada şunu da belirtmeden geçemeyeceğim, 
öğrenciler staj yaptıkları yerde birer görevli gibi kabul görmek-
teler. Kanada’da minimum 4’er aylık gerçekleştirilen stajlarda 
öğrenciler, işletmelerde birer çalışan gibi hizmet vermekteler. 
Bu da onların mezun olduktan hemen sonra endüstriye kolay-
lıkla giriş yapmalarını sağlamaktadır. Ayrıca, stajyerlere saatlik 
yaklaşık 20 - 23 dolar arasında değişen bir ücret de ödenmekte. 
Bu da stajyerlerin daha verimli çalışmasına neden olmaktadır.

Bir haftalık teknik gezi ve CMP esnasında edindiğim izlenimleri 
aktarmaya çalıştığım bu yazının, Kanada’daki altın madenciliği 
ve Üniversite eğitimi hakkında okuyuculara bir fikir verebilece-
ği kanaatindeyim. 

Şekil 8. CMPNOQ Gala’dan bir görünüm

Şekil 9. Osisko altın madeni açık işletmeden bir görünüm

Şekil 10. Tesisten bir görünüm (OSİSKO)
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Makale
www.madencilik-turkiye.com

100 yıl önce yayınlanan “Altın Yataklarının Bitkiler ile 
Ayrıştırılması” isimli makalede, Guyana’da yetişen Ba-
romalli ağacının (Catostemma fragrans) altın içerdiği 
bildirilmiştir. Bu makale ile ağaçlardaki altın içeriği 

analizinin, toprak veya diğer örtü ile gizlenmiş mineralizasyon 
bölgelerinin tespit edilmesinde yardımcı olabileceği ilk kez or-
taya atılmıştır. Takip eden 80 yılda, bitkilerde bulunan altın ile 
ilgili yeni veriler içeren bir kaç yayın daha yapılmıştır. Bu veri-
lerden biri de Çekoslovakya’da Atkuyruğu (Equisetum) külün-
de bulunan şaşırtıcı derecede yüksek altın oranıdır (640 ppm 
Au). Bu kadar yüksek bir konsantrasyon, atkuyruğu bitkisinin 
sadece yetiştirilip toplanmasından ve külünden altın ayrıştırıl-
ması ile altın madenciliği yapılabileceği anlamına gelmektedir! 

Ancak bu şekilde yapılacak 
olası altın ‘fitomadenciliği’nin 
aslında yetersiz analitik tek-
niğin yol açtığı bir hatadan 
başka birşey olmadığı ispat-
lanmıştır. Alüvyon madenci-
liğinde kullanılan sedimanın 
ağırlığa bağlı ayrıştırılma-
sından başka hiçbir yöntem, 
altın barındıran kayaların 
zeminden fiziken alınıp tipik 
olarak ‘zengin’ bile olmayan 
altın yatağındaki iz miktar-
daki altını ayrıştırmak için 
işlenmesi yönteminin yerini 
dolduramamaktadır.

Bitkilerde bulunan altın gözlemleri, araştırmacıların ve madenci-
lerin hayalgücünü teşvik etmiş, geçen 40 yıl içinde analitik kimya 
dalındaki önemli gelişmeler sayesinde bitkilerdeki altın içeriği 
hakkında oldukça kapsamlı bir veritabanı oluşturulmuştur.

Altın Aramasında Bitkilerin Kullanılmasında 
Dikkate Alınacak Etkenler
Sibiryalı keşif biyojeokimyageri Alexander Kovalevski, farklı 
bitki türleri tarafından metallerin emilimi ile ilgili çok kapsamlı 
çalışmalar yürütmüş ve her bitkinin metal alımında gösterdiği 
direnç derecesine göre bitkileri dört grupta sınıflandırmıştır. 
Bu direnç, kök sisteminin toprağa temas ettiği arayüzde veya 
bitkinin başka dokuları arasında olabilir. Örneğin, Kara Ladin’de 
(Picea mariana) uranyum ince dallarda toplanırken, ibrelerdeki 
konsantrasyon çok daha düşüktür. Bu koşulda dallar “neredey-
se dirençsiz” olarak değerlendirilir ve ibreler de daha düşük 
dirençli bir sonraki sınıfta kabul edilir. Tam olarak ‘dirençsiz’ bir 
bitki bulunamaz çünkü tüm bitkilerin bir elementi daha fazla 
ememeyecekleri bir eşikleri vardır. Ancak, bazı bitki dokuları 
neredeyse dirençsizdir.

Altın Aramacılığında
Bitkilerin Gücü

Colin E. Dunn
PhD, P.Geo, Consulting Geochemist
British Columbia - Canada

Türkiye’de 
kaydedilmiş 

9.000’den 
fazla bitki 

türünün birkaçı, 
biyojeokimyasal 

keşif için olası 
araç olarak 

değerlendirile-
bilmektedir.

Şekil 1: Bitkilerin kimyasal gücü. Kuzey Vancouver Adası’nda oksidize olmamış til 
üzerindeki oksidize olmuş til. Kökler oksidize olmamış maddeye kadar ilerlemiş (ka-
lem ölçektir) ve köklerden salınan organik asitler sedimanın yerel olarak oksidize 
olmasına yol açmış.



Her saha jeoloğu büyük ihtimalle sıradışı fiziki gücü olan bit-
kilerle karşılaşmıştır. Kökler kaya çatlaklarını çatlatabilir ve bü-
yümekte olan bitkiye sağlam bir destek sağlamak ve hayatta 
kalmaları için gerekli su ve besinlere erişmek amacıyla yerel 
olarak yüzeyin çok derinlerine inebilir.

Köklerin bu büyük fiziki gücünün yanı sıra hemen çevrelerin-
de de güçlü bir kimyasal mikrokozmos bulunur. Bitki-substrat 
arayüzünün yüksek derecede aşındırıcı doğası, köklerin oksit-
lenmemiş maddeye doğru ilerlerken sediman oksidasyon du-
rumunu nasıl değiştirdiği Şekil 1’de görülebilir.

Bu arayüzde kökler çok seçici olabilir, bitkinin hayatta kalması 
ve genel sağlığı için gerekli elementleri emerek, zararlı olabile-
cekleri dışarda bırakabilir ve diğerlerini de tolere edebilir. Ele-
mentler, kökler tarafından emildiğinde bitkinin büyüme gerek-
sinimlerine göre dağılır. ‘Tolere edilen’ elementler çoğunlukla 
bitkinin uç bölgelerine taşınarak zarar riski düşürülür. Altın da 
bu ‘tolere edilen’ elementlerden biridir. Birçok türde altının en 
yüksek konsantrasyonda görüldüğü yerler ağaç kabuğu, ince 
dallar ve yaprak uçlarıdır. Avustralya’da CSIRO’da yapılan hid-
roponik çalışmalar da altının, ince dalların kabuk kısımlarında 
yoğunlaştığını göstermiştir. Altın arama perspektifiyle bakıl-
dığında bu ‘akropetal’ eğilim iyi bir tesadüftür çünkü ağaç ve 
çalıların dış kısımları, toplanması en kolay parçalarıdır.

Altın, bitkilere çeşitli bileşikler içinde girebilir; 
 • Klorürlü bileşikler, örneğin Au2Cl6
 • Bromürlü bileşikler, örneğin oksidan olarak sulfat iyonu eşliğinde Au2Br6
 • Bazı iyot bileşikler
 • Tiyosulfat
 • Organik bileşikler 

Şekil 2: Ağaç kabuğundaki altın (çizgi ölçek 1 mikrondur). Vancouver Adası Wash-
ington Dağı’nda bir dağ sugası (Tsuga mertensiana) dış kabuğunun iç yüzeyinde 
gelişmemiş altın görünümü. Şekil 2a’da görülen ok, Şekil 2b’de büyütülüp geri 
saçılım modunda görüntülendiğinde bitki dokularında çözünmüş altının bir 
merkezde toplanarak bitki yapısı içinde oluşturduğu minik altın kristali gösteriyor.
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Son gruplarda yer alan siyanojenik glikozitler 1000’den fazla 
bitki türü tarafından üretilmektedir. Bitkiler bu bileşikleri dört 
aminoasitten birini kullanarak yaparlar. Siyanürlü bileşiklerin 
bulunduğu ortamlarda altının çözünürlüğü yüksek olduğu için 
bu bileşikler altının bitki yapılarına girmesi için harika yollardır. 
Prunus cinsindeki bazı bitkiler ile gülgiller familyasından bazı 
bitkilerde siyanojenik glikozitler bulunur.

Elementlerin bir bitki içinde nerede toplandığını gözlemlemek 
için taramalı elektron mikroskopu (SEM) kullanılabilir. Jeolojide 
bilinmeyenler dahil, bazı sıradan mineral fazların varlığıyla ilgili 
sadece birkaç çalışma yapılmış olsa da varlıklarıyla ilgili kanıt-
lar mevcuttur. Örneğin, SEM’i geri saçılım ayarına getirip ‘parlak 
noktalar’ı (atomik sayısı yüksek elementler) bir X-ışını floresans 
eki ile analiz ederek özgün fazlar (ör. kayalarda görülmeyen Au-
Ni) gözlenmiştir. Bitki yapılarında oluşan ağır metal fazlarının ço-
ğunun çapı 2 μm’den küçük olarak ortaya çıkmaktadır. Şekil 2’de 
Vancouver Adası’nda bir altın yatağında yetişen bir ağacın ka-
buğundaki kristal yapıdaki altın görülmekte ve şekil, organik ile 
inorganik dünyalar arasındaki yakın ilişkiyi göstermektedir. Şekil 
2’deki altın kristali sadece 1’e 0,5μm’dir. Şunu da belirtmek gere-
kir ki; bitkiler toprak ve kayalar üzerinde büyüse de, bu bileşikler 
eriyik haline gelip, zarlardan bitki dokularına geçtikten sonra tek-
rar amorf mineral fazlara ve mineral kristallerine dönüşebilirler.

Bitkilerdeki Altın İle Toprak Ve Kayalardaki 
Altının İlişkisi
Topraklardaki ve bu topraklarda yetişen ağaçlardaki altın 
içeriğinin arasında güçlü bir ilişki olması beklenebilir. Gerçek 
dünya nadiren bu derece basittir. Toprak ile ağaç veya çalının 
kimyasını karşılaştırmak amacıyla uygulanan alışıldık prose-
dür, küçük bir torba toprak örneği ve nispeten daha büyük bir 
torba bitki dokusu toplamaktır. Ancak, bu yöntemde şu gibi 
temel sorunlar vardır:
 • Hangi toprak katmanı toplanmalıdır?
 • Toprağın, hangi tane boyutu analiz edilmelidir?
 • Hangi ağaç, doku tipi (ve ağacın hangi kısmından; tepe veya dip, 

kuzey veya güney) toplanıp altındaki toprak ile karşılaştırılmalıdır?
 • Bitki kimyasında mevsimsel varyasyonlar olduğuna göre bu kar-

şılaştırma yılın hangi zamanı yapılmalıdır?

Tipik olarak, her toprak katmanının ve o toprağın her tane 
boyutunun farklı altın içeriği vardır. Benzer şekilde, her bitki 
doku tipinin farklı altın toplama ve depolama becerisi vardır ve 
canlı doku içindeki konsantrasyonlar mevsimlere bağlı olarak 
değişir. Toprak örneğinin genellikle tek bir tabakadan alınan 
bir avuç materyalden fazla olmaması, ve büyük bir ağacın kö-
künün ulaşabildiği tüm toprak tabakalarından metreküplerce 
toprağın yanında çok küçük bir kısmını temsil etmesi de prob-
lemi büyütmektedir. Güney British Columbia’daki Nickel Plate 
madeni yakınlarındaki altın içeren topraklarda, toprak profi-
linde derine inildikçe ağaçlardaki (Douglas göknarı ve Engel-
mann ladini kabuğundaki) altın ve arsenik içeriği ile toprağın 
altın içeriği giderek daha yakın ilişkili hale gelmektedir (Tablo 
1). Buradan çıkarılacak sonuç şudur; ağaçların bulunduğu çev-
rede ayrıştırdığı altının çoğunun kaynağı, toprak profilinin C 
horizonu ve kısmen daha az miktarda yüzey tabakasıdır.

Toprak ve bitkilerin altın içerikleri arasında neden her zaman 
güçlü bir ilişki olması beklenmezse aynı nedenlerden dolayı, 
kayaların altın örneği için analiz edilmesi ile o kayada yetişen 
bitkinin altın içeriği arasında iyi bir korelasyon beklenemez. Ti-
pik olarak kayalardaki altın heterojen olarak dağılmış olduğu 
için tek bir örnekte bulunacak birkaç altın parçacığı (ki belki 
de iyi bir prospect olarak değerlendirilecektir) olabilir ancak 
birkaç santimetre ötedeki bir başka kaya parçasında altın tes-
pit edilemeyebilir. Bu substrata kök salmış bir bitki, bu kayanın 
önemli büyüklükte bir kısmının jeokimyasal özellikleriyle kar-
şılaşmış, bu nedenle de, alanın altın potansiyelini el ile toplan-
mış birkaç örnekten elde edilen litojeokimyasal özelliklerinden 
daha gerçekçi şekilde ortaya koyabilir (Tablo 2).

Bitki Dokularının Toplanması
Her bitki türünün periyodik tablo dolusu kimyasal elementle-
re karşı farklı gereksinimleri ve toleransları vardır. Artık litera-
türde, hangi bitkinin hangi parçasının altın aramada daha bilgi 
verici olacağı yönünde faydalı kılavuzlar olsa da, araştırmaya 
bir ön çalışmayla başlamak genellikle işe yarar. Bu sayede, öne-
rilen arama bölgesinde hangi türün daha yaygın olduğu   

Alan Kayalar
Göknar dalları

kül
Göknar dalları

kuru

Au ppb Au ppb Au ppb

A 684 845 17

B 553 258 5

C 165 456 9

D 84 634 13

E 7 512 10

F <2 540 11

G <2 1.820 36

Tablo 2. Güney British Columbia’da bir altın yatağı çevresinde Pasifik gümüşi 
göknar (Abies amabilis) dalları ve kayalardaki altın konsantrasyonlarının 
karşılaştırılması. Kaya örneklerinin her biri, alan içindeki her göknar ağacı 
köklerinin sardığı kayalardan toplanmıştır. Farklılıkların, kayalardaki altın 
dağılımının ve kayalardaki altın içeriğinin ağaçların yaygın kök sistemleri 
tarafından emiliminin heterojen olmasıyla açıklanabilir.

Douglas göknarı 
kabuğu (n=12)

Engelmann ladini 
kabuğu (n+13)

Au (ppb) As (ppm) Au (ppb) As (ppm)

Orman ölü örtüsü .13 .10 .48 .58

A Horizonu .63 .63 .65 .65

B Horizonu .60 .55 .79 .80

C Horizonu .76 .64 .90 .88

Tablo 1. Douglas göknarı (Pseudotsuga menziesii) ve Engelmann ladini 
(Picea engelmannii) kabuğundaki altın ve arsenik içeriği ile çeşitli toprak 
horizonlarındaki değerleri arasındaki korelasyon katsayısıları (r). Katsayıların, 
derine inildikçe (orman ölü örtüsünden A, B, C horizonlarına) artması ağaçların 
kök sistemlerinin bu elementlerin çoğunu en alttaki toprak horizonundan (C) 
emdiğine işaret etmektedir. Ağaçlar adeta ‘madencilik’ yaparak madenleri 
derinlerden çıkarmaktadır.
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tespit edilip (çok sayıda türü karıştırmak iyi bir fikir değildir 
çünkü türlerin metalleri depolamaları değişkenlik göstere-
bilir), bazı stratejik alanlarda -ör. bilinen veya şüphelenilen 
mineralizasyon bölgelerinde ve ayrıca mineralizasyondan 
uzaktaki seviyeleri belirlemek için arkaplandaki bölgelerde 
çok tür ve çok doku içeren küçük bir örneklem yapma fırsatı 
değerlendirilebilir. Ancak, zaman ve/veya lojistik kısıtlamalar 
bu aşamaya engel olursa örneklem seçimi yayınlanmış (litera-
tür) verilere dayandırılmalıdır.

Tüm dünyada kuzey (boreal) ormanlarında ibreli ağaçlar bas-
kındır. Bazı ibreli türler (ör. Pinus brutia; Türk çamı) güney 
ve batı Türkiye’ye dağılmış bir şekilde oldukça yaygın olarak 
bulunur. İbreli türler, 350 milyon yıldan uzun süredir evril-
mektedir ve bu süre içinde metaller ve diğer elementler ile 
ilgili gelişmiş seçicilik ve tolerans özelliklerine sahip hale gel-
mişlerdir. Hem fiziksel hem de kimyasal olarak aşırı uçlardaki 
çevre özelliklerine dayanıklıdırlar. Pul pul tarzında kabukları 
olan türlerde altın, dış kabuğun pulsu kısımlarında yoğunla-
şıp, kabuğun iç kısımlarında ve gövde içinde önemli oranda 
daha düşük olma eğilimindedir.

İnce dallar, özellikle son birkaç yılda gelişmiş olanlar da arsenik 
ve antimon gibi altınla yakından ilişkili ‘rehber’ {pathfinder} ele-
mentlerin yanısıra altın depolar. Her ince dal örneklemi benzer 
yıllarda büyümüş dalları içermelidir çünkü dal kimyası, uzun-
luğu boyunca değişkenlik gösterir. Çoğu ağır metal ve toksik 
metaller uçlara yakın bulunurlar çünkü dal çapı küçüldükçe 
metallerin daha yoğun bulunduğu dal kabuğunun dal gövde-
sine oranı artar. Bu nedenle, örneklemde dal çapı (ve benzer 
yıllık büyüme) konusunda tutarlı olunması ve dal gövdesinin 
dal kabuğuna oranının sabit tutulması önemlidir.

Altın aramalarında biyojeokimyasal örnekler toplamak ama-
cıyla helikopterden faydalanılan bir teknik geliştirilmiştir (Şekil 

3). Bu teknik özellikle ulaşılması zor, engebeli ve yoğun orman 
örtüsü olan alanlarda kullanıma uygundur.

Araştırma Sonuçları
Amazon havzasında birçok ‘garimpo’ altın madenciliği ope-
rasyonunda altının ayrıştırılması amacıyla kuyular kazılır veya 
yumuşak lateritik yüzey materyali hidrolik yıkama işleminden 
geçirilir. Bu operasyonlar çevreye zarar verir, fakat bitki örtü-
sü tekrar hızla büyüdüğü için açılmış yaralar kısa sürede sili-
nir. Boş görünen araziye hemen kök salan öncü türlerden biri 
Vassoura de Botão (Borreria verticillata) çalısıdır. Bu türdeki 
altının altyapı konsantrasyonu kuru dokuda <0,2 ppb Au’dur. 
Ancak, bazı garimpoların yakınlarında konstrasyonlar önemli 
derecede yüksek olabilir, ölçülmüş en yüksek değer 542 ppb 
Au’dur. Eşdeğer kül konstantrasyonu >10,000 ppb Au veya 
10h/ton altındır - yeterli biyokütle yetiştirilebilse neredeyse 
madenciliği yapılabilir.

Birleşik Devletlerin batısındaki kurak ve yarı-kurak bölgelerde al-
tın aramalarında Amerikan çalısı (Artemisia tridentata Nutt) kul-
lanılmaktadır. Yapılan çalışmalar, bu çalıda altın izini haritalama-
nın hem dağınık hem damar olarak bulunan altın için yapılacak 
sondaj hedeflerini belirlemede uygun maliyetli bir rehber oldu-
ğu sonucuna varmışlardır, çünkü arama bölgesinde asıl önemli 
faktör kesin konsantrasyon değil altının kısmi zenginliğidir.

Avustralya’da altın aramasında çeşitli ökaliptus ve akasya türle-
ri kullanılmaktadır ve son zamanlarda çok derin kök sistemleri 
olan dayanıklı spinifeks çimen çalıları Tanami çölünde başarıy-
la kullanılmaktadır.

Dünya üzerindeki kuzey ve ılıman ormanlarda altınca zengin 
çok sayıda ağaç ve çalı vardır. Bu raporların bazıları maden-
lere yakın yetişen bitki örtüsüyle yapılmıştır ve hava yoluyla 
kontaminasyon olasılığı gözardı edilmemelidir. Kanada’da  

Şekil 3: Helikopter ile ağaç tepelerinin toplanması. Helikopter yavaşlayıp bir ağacın tepesinde durduğunda, örnek alacak kişi (emniyet kemeri sıkı tutturulmuş şekilde) helikopterin 
kızak ayağına geçip ağacın tepe veya tepeye yakın dallarına ulaşabilecek bir pozisyon alır. Bahçe budama makasıyla (veya el ile kırarak) örneği alması yeterlidir. Bu teknik, geniş 
alanları kısa sürede taramak için hızlı ve verimli bir yöntemdir. Genellikle bir ağaç tepesinde harcanan zaman sadece birkaç saniyedir. Her 500 metrede bir örneklem konumu alınacak 
bir araştırma gridi üzerinde saatte 50 konumluk bir verimlilik hızına ulaşılabilir. Ağaç tepelerinin altın içeriği genellikle külde <5 ppb Au (<0.2 ppb kuru ağırlık) olsa da henüz el 
değmemiş altın yatakları yakınlarında 700 ppb Au (14 ppb kuru ağırlık) ve üzeri konsantrasyonlar da tespit edilmiştir.
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kuzey Saskatchewan’ın La Ronge altın kuşağında çok sayıda 
yerde altın bulunur ve bunlardan birkaçında küçük maden-
ler açılmıştır. Bu madenler açılmadan önce, 1984’te, oldukça 
yoğun bir kara ladin (Picea mariana) ormanında altın içeren 
bir kuvars damarı keşfedilmişti. Keşif jeoloğu damarın yö-
nünü belirleyebilmiş olsa da, damarın hangi kısmının altın 
içerdiği belirlemesinin kolay bir yolu yoktu çünkü damarın 
bataklık alanın altında uzandığı öngörüldü ve bataklığın al-
tında da anakaya üzerinde bir metre veya daha fazla buzul 
tili bulunmaktaydı. Kara ladin bu gibi bataklık şartlarına daya-
nıklı olduğu için kuvars damarının öngörülen hattının 1 km’si 
boyunca birkaç noktada ağaç dış kabuğu örnekleri toplandı. 
Tablo 3’te anormal örneklerden elde edilen analitik veriler ve 
biojeokimyasal altın anomalilerinde açılan kuyulardan daha 
sonra edinilen bilgiler özetlenmektedir. Bu bölgeye daha 
sonra Jolu altın madeni kurulmuştur.

Türkiye’de altın aramasında ağaç ve çalılardan faydalanıldığı-
na dair bir çalışma yok gibi görünmektedir. Zeynep Özdemir 
tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Mersin yakınlarındaki 
krom yataklarında demir ve çinko’yu tespit etmek amacıyla bi-
yojeokimyasal bir araç olarak Pinus brutia kullanımı değerlen-
dirilmiştir. Ayrıca, M. Akçay ve arkadaşları tarafından, Trabzon 
yakınlarında Kanköy Yatağı çevresinde Corylus avellana (fındık) 
ve Rhododendron luteum kullanarak yapılan ön çalışmada bu 
türlerin masif sulfit yataklarının keşfinde biyojeokimyasal araçlar 
olarak faydalı olabilecekleri sonucuna varılmıştır.

Türkiye’de kaydedilmiş 9000’den fazla bitki türü bulunmaktadır. 
Bunlardan sadece birkaçı biyojeokimyasal keşif için olası araç 
olarak değerlendirilmelidir çünkü teknik, bitkinin araştırma böl-
gesinde yeterince yoğun olarak dağılmış olmasını ve planlanan 
örneklem istasyonlarından her birinde (veya çoğunda) toplan-
maya müsait olmasını gerektirir. Zaten çalışılmış türlere ek ola-
rak, araştırılması faydalı olabilecek bir bitki de Türkiye’de yaygın 
bir cins olan Astragalus’tur (geven).

Gelecek Yönelimler
Altın mineralizasyonu, bitki dokularında çok düşük konsant-
rasyonlarda (genellikle <1 ppb Au) bulunması ve bu düşük 
seviyelerde kullanıma uygun ticari analitik metodların hassa-

siyetinin genellikle yetersiz 
olması nedeniyle, biyojeo-
kimyasal metodlarla bulun-
ması en zor ticari üründür. 
Ancak, altın aramasında bi-
yojeokimyasal metodların 
kullanımı 100 yıldır giderek 
daha da gelişmektedir. Bit-
ki materyalinin kimyasal 
analizi için uygun maliyetli 
metodlara olan ihtiyaç ka-
dar, araştırılması gereken 
çok sayıda başka problem 
bulunmaktadır. Son 30 yılda 
enstrümental nötron akti-

vasyon analizi (INAA) örnek başına birkaç dolarlık maliyetle 
satışa sunulmuştur. Kuru dokuda veya külde iz miktardaki al-
tın tespit edilmekle kalmaz, analitik paketlerde ayrıca, arsenik 
ve antimon gibi faydalı ‘rehber’ elementler dahil 30’dan fazla 
ek elementle ilgili yüksek kalitede veri bulunmaktadır. Daha 
yakın zamanda, endüktif eşleşmiş plazma kütle spektromet-
resi (ICP-MS) geliştirilerek kuru bitki materyali analizinde altın 
ve yaklaşık 60 diğer element için veri üretebilecek hale geti-
rilmiştir. Yüksek-çözünürlüklü ICP-MS daha da iyidir. Bu me-
todlar, altın mineralizasyonu alanlarına bir vektör sağlamaya 
yarayabilecek element dağılım şekillerini daha iyi anlama-
mızı sağlar. Gizli altın mineralizasyonunun yerini belirlemek 
için kilit nokta genellikle altın ve altınla ilişkili elementlerin 
dağılım şekillerinin mekansal ilişkisinin yorumlanmasıdır. Çok 
elementli dağılım şekillerine daha fazla ağırlık verilmelidir.

Altının bitkilerdeki kaderini kontrol eden birçok faktör vardır. 
Bitkiler karmaşık varlıklardır: 450 milyon yıllık evrim sonucunda 
metabolik işlevleri için ihtiyaç duydukları elementleri seçme be-
cerileri sıradışı şekilde gelişmiştir, diğer elementleri ise dışarda bı-
rakmak veya onları dokulara (genellikle uç kısımlara) yönlendirip 
zarar vermelerini engelleyerek tolere etmek yönünde dahice me-
todlar geliştirmişlerdir. Biyojeokimyasal verilerin makul biçimde 
değerlendirilmesi, kullanıma hazır diğer tüm jeolojik ve jeofiziki 
bilgiyle birleşerek keşif jeoloğunun sondaj hedeflerini seçmesine 
ve sonuç olarak altın keşfetmesine yardımcı olabilir. 
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Kara Ladinde Dış 
Kabuktaki altın (ppb) Örtü 

katmanı 
kalınlığı

Sondaj sonuçları

Külde
Kuru 

ağırlık

230 3.7 1 m Ana hendek yakınında

120 2.4 1 m Düzensiz mineralizasyon: 50 m derinlikte 1 m’lik 0.85 oz/t (29 ppm) Au.

690 14 2.5 m Mostra altı mineralizasyon: 60 cm üzerinde 0.11 oz/t (3.8 ppm) Au.

450 11.3 1 m İyi mineralize olmuş kesme zonu: 4 m üzerinde 0.3 ila 0.7 oz/t (10-24 ppm) Au.

200 3.5 3 m Mineralizasyon, az derinlikte yerel olarak locally 1 oz/t’den fazla (35 ppm).

Tablo 3. Kanada’da Saskatchewan’ın La Ronge altın kuşağında altın aramaları henüz erken keşif safhasındayken kara ladin 
(Picea mariana) dış kabuğunda bulunan altın. Kabuktaki altın değerleri tespit edildikten sonra bu bölgelere kuyular açılmış 
ve her bölgedeki örtü tabakası kalınlığı ile karşılaşılan altının tenörü ortaya çıkarılmıştır. Bu bölgeye daha sonra Jolu altın 
madeni kurulmuştur.

Bu makale; şirketimizin yayın organlarından biri 
olan Mining Turkey Magazine’ın Mart 2013 tarihli 4. 
sayısında yayınlanmış, daha sonra Türkçe’ye çevrilerek 
madencilik sektörümüz ile paylaşılmıştır.
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Makale
www.madencilik-turkiye.com

Günümüzde hızla artan insan nüfusu buna bağlı ola-
rak gelişen sanayi ve teknoloji, insanları gereksinim 
duyduğu hammaddeye ulaşmak konusunda alter-
natif yollar aramaya, yeni hammadde kaynakları 

keşfetmeye itiyor. Özellikle maden ürünlerinin sanayi ve tek-
nolojide kullanılan hammaddelerin en büyük kaynağı olması, 
maden ürünlerinin endüstriyel gelişimin lokomotifi olduğu-
nun ispatıdır.

Günümüzde artan tüketime 
paralel olarak gittikçe azalan 
yüksek tenörlü maden yatakla-
rı, düşük tenörlü maden yatak-
larının işletilmesi, madencilikte 
liç işlemlerinin daha yoğun 
kullanılması ihtiyacını ortaya 
çıkarmaktadır. Böylelikle artan 
maden talebine karşılık vere-
bilmek adına düşük tenörlü 
sahaların işletilebilmesi için liç 
madenciliğinin önemi de her 
geçen gün artmaktadır.

Maden üretiminde göz önünde bulundurulan en önemli pa-
rametrelerden biri de maliyetlerdir. Düşük tenörlü cevherlerin 
işletilmesi büyük maliyetler ortaya çıkartırken, bu maliyetleri 
en aza indirmenin yolu ise, şu anki teknoloji ile liç işlemlerinin 
uygulanmasından geçmektedir.

Liç işlemi önemli bir maden zenginleştirme yöntemidir. Bu 
yöntemde çözücü özellik gösteren sıvı kimyasallar kullanılarak 
ekonomik değer arz eden cevherler kazanılmaktadır. Zenginleş-
tirilmek istenilen cevher, kimyasallarla (genelde asit veya baz) 
çözündürülerek çözeltiye alınmakta, seçilen kimyasalların türü 
ve konsantresi, çözündürülmek istenilen cevherin özelliklerine 
göre değişim göstermektedir. Liç verimi; pH değişimi, sıcaklık, 
oksidasyon potansiyeli gibi değişkenlerden etkilenmektedir. (6)

Liç yöntemleri uygulanma şekillerine göre 4’e ayrılır. Yerinde liç 
(In-Situ Leaching), yığın liçi (Heap or Dump Leaching), süzülme 
liçi (Percolation or Vat Leaching) ve karıştırma/tank liçi (Agita-
tion Leaching).

Bu yöntemlerin her birisi kendi içinde ayrıntılı birer konu 
olduğu için, bu sayımızda liç tekniğine giriş yapılarak, liç 
yöntemleri hakkında kısa bilgiler verilecektir. Madencilik 
Türkiye’nin ilerleyen sayılarında ise her bir yöntemle ilgili bi-
raz daha detaya girilecek, dünyadan ve ülkemizden örnekler 
irdelenecektir. Konuyla ilgili hedeflenen yazı planı aşağıdaki 
şekildedir:

• Yerinde Liç (In-Situ Leaching) ve Uygulamaları
• Yığın Liçi (Heap Leaching) ve Uygulamaları
• Süzülme Liçi (Percolation or at Leaching) ve Uygulamaları
• Karıştırma/Tank Liçi (Agitation Leaching) ve Uygulamaları

Liç Yöntemleri
Yerinde Liç (In-Situ Leaching) 
Bu yöntem, maden yatağında cevher gövdesine açılacak bir 
sondaj kuyusu ile başlatılır. Delik açma işlemi için patlayıcılar 
ya da hidrolik çatlatıcı yöntemler de kullanılabilir. Maden yata-
ğı içine açılan deliklere yüzeyden verilen kimyasal sıvılar, başka 
bir kuyudan yeryüzüne çekilir ve bu sıvılar yardımıyla çözül-
müş olan cevher yeryüzüne çıkartılmış olur. (12)

Çözelti, gözenek ve çatlakları dolaşarak sistem içinde temas 
ettiği kıymetli malzemeyi çözerek bünyesine katar.(1) Yatağın 
alt seviyelerinde biriken bu çözelti de yeryüzüne basılarak, yer-
yüzündeki tesislerde zenginleştirme işlemine tabi tutulmaya 
devam edilir.

Tenördeki azalmaya karşılık tonajdaki artış ve bunun bir so-
nucu olarak ortaya çıkan düşük tenörlü büyük rezervler, klasik 
madencilik yöntemleri ile ekonomik olarak değerlendirileme-
mektedir. Bu tür yatakların değerlendirilmesinde toplam net 
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kar ve yatırımın geri dönüşü bakımından en uygun yöntemler-
den biri, yerinde liç uygulaması olmaktadır. (2)

Yerinde liç yönteminin uygulama kriterlerinden birincisi, cev-

her yatağının geçirgen olmayan tabakayla çevrelenmiş olma-
sıdır. Çünkü geçirgen tabakayla çevrili bir cevher yatağında ye-
rinde liç yöntemi uygulanırsa çözücü reaktif bu geçirgen taba-
kadan sızabilir ve bu durumda önemli sonuçlar doğurabilir. Bu 
sonuçlardan bir tanesi, çözücü reaktifin tüketimi yüksek olması 
sonucu reaktif maliyetinin artması, ikincisi ise geçirgen tabaka-
dan sızan reaktifin yer altı sularına karışması sonucu oluşacak 
çevresel problemlerdir.

Yerinde liç yönteminin uygulama kriterlerinden ikincisi de cev-
herin liç çözeltisini geçirme durumudur. Eğer cevher, reaktifi 
geçiremeyecek durumda ise malzemeye ulaşıp onu çözemez. 
Yerinde liç, altın, gümüş, uranyum, okside bakır, trona, tuz vb. 

sınırlı sayıda ve genellikle de klasik yöntemlerle ekonomik ola-
rak kazanılamayan düşük tenörlü yataklara uygulanmaktadır. 
Yerinde liç işleminin dünyadaki en önemli örnekleri uranyum 
madenciliğinde kullanılmaktadır. Bu şekilde uranyum üretimi 
ilk kez 1960’ların başında Wyoming - ABD’de deneysel olarak 
gerçekleştiriliş, ilk ticari üretim ise 1974 yılında yapılmıştır. Bu-
gün dünyadaki önemli uranyum yataklarıyla bilinen Kazakis-
tan ve Özbekistan’da, uranyum üretiminin tümünün, ABD’de 

üretilen uranyumun ise büyük çoğunun yerinde liç ile gerçek-
leştirildiği bilinmektedir. (11)

Yerinde liç işlemi yağmurlama ve enjeksiyon yöntemi olmak 
üzere iki farklı şekilde uygulanır. Yağmurlama yöntemi yüzeye 
yakın cevherlere yüzeyden liç çözeltisi verilerek gerçekleştiri-
lir. Verilen liç çözeltisi ile açılan üretim (toplama) kuyularından 
cevherler yüklü liç çözeltisi elde edilir. Kuyulardan elde edilen 
yüklü çözelti yeryüzündeki zenginleştirme tesislerine beslene-
rek zenginleştirme işlemine tabi tutulur.

Enjeksiyon yönteminde ise genellikle yüzeye yakın olmayan, 
derin cevherlere uygulanır. Öncelikle cevher yatağına enjeksi-
yon kuyuları ve üretim (toplama) kuyuları açılır. Enjeksiyon ku-
yularından çözücü reaktif verilerek, üretim kuyularından yüklü 
liç çözeltisi yüzeye çekilir. Kuyulardan elde edilen yüklü çözelti 
yeryüzündeki zenginleştirme tesisine beslenerek zenginleştir-
me işlemine devam edilir.

Her iki yöntemde de zenginleştirme tesislerine gelen yüklü 
çözelti, sementasyon işlemine tabi tutulmaktadır. Yani yüklü 
çözelti içindeki değerli malzeme (sıvı faz) değişik yöntemlerle 
katı faza alınır. Sıyrılmış çözelti ise liç çözeltisi hazırlama tankına 
gönderilerek yağmurlama yönteminde yağmurlama sistemine, 
enjeksiyon sisteminde ise enjeksiyon kuyularına geri beslenir. (3,4)

Ülkemizde Ciner Grubuna ait Ankara - Beypazarı’nda yer alan 
Eti Soda İşletmeleri’nde, yerinde liç uygulaması ile trona üre-
timi gerçekleştirilmekte, yine aynı grubun Ankara - Kazan 
İlçesinde yer alan bir diğer trona madeninde tesis kurma ça-
lışmaları devam ederken, bu işletmede de yerinde liç işlemi ile 
üretim planlanmaktadır.

Yığın Liçi (Heap or Dump Leaching)
Yığın liçi, yapay geçirimsiz bir zemin üzerindeki malzemeye çö-
zücü gönderilerek kazanılmak istenen bileşenin, seçimli olarak 
çözeltiye alınması işlemidir. Bu işlem, hazırlıklı yığın liçi (heap 
leaching) ve doğrudan yığın liçi (dump leaching) olmak üzere 
başlıca iki biçimde uygulanmaktadır.
Yığın liçi uygulamalarının önemi, alışılagelmiş yöntemlerle 

değerlendirilemeyen düşük tenörlü cevher ve artıkların eko-
nomik olarak değerlendirilebilmesine olanak vermesidir. Bu 
uygulamalar, özellikle alışılagelmiş yöntemlerle üretim yapılan 
tesislere oldukça uzak mesafelerdeki, düşük tenörlü ve küçük 
rezervli yatakların değerlendirilmesinde her geçen gün artan 
bir önem kazanmaktadır. Bunun yanında, çoğu kez yüksek 

Avustralya Beverley Uranyum Madeni

Enjeksiyon yöntemiyle yeraltındaki cevhere çözücü reaktif gönderiliyor

Madenlerde liç işlemi
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tenörlü ve küçük rezervli yataklar için de uygulamalar yapıl-
maktadır. Halen, özellikle altın ve gümüş, bakır ve uranyum 
cevherleri olmak üzere bu konudaki araştırma ve uygulamalar 
başarıyla sürdürülmektedir. (5)

Yığın liçi uygulaması için önce liç işleminin yapılacağı alan ha-
zırlanır. Bu alan genellikle maden sahalarına yakın bölgelerde 
hazırlanırken, önce geçirimsiz bir zemin oluşturulmaktadır. Ze-
min geçirimli olur ise liç çözeltisi cevhere temas etmeden liç 
alanından uzaklaşır.

Cevher, ocaktan liç yapılacak alana taşınır. Genellikle -15 cm 
boyutunda ufaltılmış cevher, geçirimsiz tabakanın üstüne yı-
ğılır ve üst kısmı düzleştirilir. Kaçak çözeltilerin engellenmesi, 
liç çözeltisinin değerli metalle teması için bu yığınların üzerine 
drenaj kanalları açılır. Çözücü, pompalar yardımıyla yığının üst 
kısmına sulama veya yağmurlama biçiminde verilir ve drenaj 
yoluyla toplanan çözelti yine pompalar yardımıyla yığının üze-
rine tekrar beslenir.

Liç alanına yığılan cevherin tane boyut aralığı geniş ve cevher 
yığıldığı alanda homojen değil ise yığına beslenen liç çözeltisi 
iri tanelerin aralarında ki boş-
luklardan akarak yığını terk 
eder. Liç çözeltisi yığının ta-
mamına temas etmemiş yani 
‘’kısa devre’’ yapmış olur. Bu 
durumu engellemek içinde 
aglomerasyon işlemi uygu-
lanmaktadır. (3,4)

Yığın liçi uygulamalarından 
iyi sonuç alınabilmesi için, 
üzerinde işlem yapılacak 
malzeme, kullanılacak çözü-
cü ve diğer reaktifler, yığının 
hazırlanması vb. başta olmak üzere çok çeşitli etkenlerin göz 
önüne alınması gereklidir.

Yığın liçi uygulamalarında cevherin mineralojik yapısı da çok 
önemli olup çözeltiye alınacak mineralin kolay çözünür olması 
tercih edilmektedir. Çözünmeyi kolaylaştırmak için yığın hazırla-
ma öncesi malzemenin tane boyunu küçültmek gerekebilir. Tane 
büyüklüğünü, cevherin yapısına bağlı olmakla birlikte genellikle 
1 cm dolayına indirmek çoğu kez yeterli olmaktadır. En önemli 
noktalardan birisi ortamda kil türünde malzeme bulunmamasıdır. 
Yığında çözelti akışının düzenli olmasını sağlamak için killi malze-
menin bir ön işlemle uzaklaştırılması gerekmektedir. Malzemenin 
kendisinin ince taneli olması durumunda ise topaklandırma işle-
mi ile tanelerin iri boyutlu hale getirilmesi yoluna gidilmektedir. 

Asit liçi uygulamalarında ortamda önemli ölçüde asit tüketimine 
neden olan safsızlıklar (karbonatlar vb.) bulunması istenmeyen 
bir durumdur. Bunun tersi, yani asit oluşturucu mineraller (pirit, 
pirotin, markasit vb.) bulunması ise asit tüketiminde önemli öl-
çülerde azalma sağlayabilmektedir. Bazı durumlarda, örneğin al-

tının siyanür liçinde olduğu gibi, asit oluşturan mineraller, ortam 
pH’ının düşmesine ve sonuçta HCN gibi zehirli gazların çıkışına 
ya da en azından ortam pH’ının istenen değerde tutulabilmesi 
için fazladan reaktif tüketimine neden olmaktadır. 

Önemli noktalardan bir diğeri de çözücü tüketimine neden 
olan safsızlıkların, örneğin siyanür tüketicisi kısmen okside an-
timon, çinko, demir, bakır ve arsenik sülfürler gibi, seçimliliği 
bozmalarından ötürü ortamda istenmemeleridir. Ayrıca, liç çö-
zeltisindeki değerli metal iyonlarını etkileyecek safsızlıklar da 
(altın ve gümüş siyanürleri soğuran karbonlu bileşikler gibi) 
ortamda bulunmamalıdır. 

Bilindiği gibi bazı minerallerin çözünmeleri yükseltgeyici bir liç or-
tamı gerektirmektedir. Böyle bir ortam ise cevherdeki safsızlıklar 
ve/ya da dışarıdan yükseltgeyici reaktif eklenmesiyle sağlanmak-
tadır. Örneğin, altın ve gümüş cevherlerinin liçinde yığına oksijen 
enjeksiyonu; uranyum ve bakır cevherlerinin liçinde de ortamdaki 
demir içeren minerallerin çözünmeleri sonucu oluşan Fe+3 iyonları 
ile asidik demir (III) tuzu liçi koşulları oluşturma yoluna gidilmekte-
dir. Doğal olarak bakterilerin de doğrudan ya da dolaylı bir etkileş-
me ile yükseltgeme yaptıkları bilinmektedir. (5)

Yığın Liçinin Diğer Yöntemlere Göre Avantajları
Yığın liçi uygulamalarında ilk yatırım giderleri, diğer yöntem-
lere göre çok daha azdır. Ancak, çözeltiye alma süresinin ol-
dukça uzun ve metal kazanma veriminin de diğer alışılagelen 
yöntemlere göre oldukça düşük olmasının, toplam maliyeti 
önemli ölçüde etkileyeceği açıktır.

Derişimi yüksek bir liç çözeltisi elde etmek, yığının iyi hazırlan-
mış olmasına bağlı olduğu için bu tür uygulamalarda hem çö-
zücü hem de çözelti kaçaklarının en aza indirilmesi gerekmek-
tedir. Malzemenin bir ön hazırlık işleminden geçirilmesinden 
sonra hazırlanmış yığın ile doğrudan hazırlanmış yığınlardan 
elde edilecek metal kazanma verimlerinin farklı olacağı açıktır. 
Ancak, en uygun koşullarda bile veriminin % 50’nin çok üzeri-
ne çıkmadığı bildirilmektedir. 

Yığın liçi uygulamalarının en önemli yanlarından birisi, te-
nörün kısıtlayıcı bir parametre olmamasıdır. Bu durum ise, 
alışılagelmiş yöntemlerle ekonomik olarak değerlendirileme-
yen düşük tenörlü cevher ve artıkların ekonomik olarak  

Tüprag Kışladağ Altın İşletmesi - Yığın Liçi(16)
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değerlendirilebilmesine olanak vermektedir.

Bazı durumlarda, örneğin soğuk hava koşullarında, çözeltile-
rin donması ve sıcak hava koşullarında da buharlaşma kayıp-
larının yüksek olması gibi coğrafik etkenlerin uygulamalarda 
olumsuz etkileri olabilmektedir.

Yığın liçi, düşük tenörlü cevhere, yüksek tenörlü cevher çıkarı-
lırken yatakta bırakılmış düşük tenörlü malzemelere ya da pro-
ses artıklarına uygulanabilmektedir.

En düşük ilk yatırım ve işçilik maliyetleri ile yüksek tonajda mal-
zeme işlenebildiği için çözeltiye alma işlemi çok ucuz olmakta-
dır. Cevher ya da artık malzemeye bulunduğu yerde uygulama 
yapıldığı için ve doygun liç çözeltisinin istenen yere borularla 
kolaylıkla taşınabilmesinden ötürü, alışılagelmiş yöntemlere 
göre taşıma giderleri de oldukça az olmaktadır.(5)

Süzülme Liçi (Percolation or Vat Leaching)
Süzülme liçi işlemi, cevher tane boyutunun çözelti dolaşımını 
etkilemeyecek kadar iri olması durumunda uygulanmaktadır. 
Tane boyu aralığı 9 - 12,5 mm arasında olması istenir. Süzül-
me liçi işlemi, cevher tanklara doldurulduktan sonra çözücü ile 
temasa geçirilerek başlar. Çözücü ya tankın altından verilerek, 
çözelti üstten taşma halinde alınır ya da üstten verilerek çözelti 
alttan alınır.

İşlem, seri devre halinde uygulanmaktadır. Ters akım prensi-
bine göre çalışır. İlk çözücü genellikle seyreltiktir veya metali 
alınmış artık çözeltisidir. Son çözücü ise liçin tam gerçekleşme-
si için yüksek konsantrasyonludur. 

Çözeltme işlemi sonunda tanklardaki cevher su ile yıkanır ve 
taneler arasındaki çözelti alınır. İşlem sırasında koyulaştırıcı ve 
filtre kullanılmaz. Yalancı taban, filtre görevi görür. 

Liç süresi yaklaşık 24 saattir. Genellikle altın, bakır, uranyum ve 
kalsin (ZnO) için kullanılır. Reaktif tüketimi oldukça düşüktür ve 
metal konsantrasyonu yüksek çözeltiler elde edilir. 

Süzülme liçinde kullanılan tanklar genellikle betondan yapıl-
makta, tankların içi korozyonu önlemek için asfalt, kauçuk ve 
kurşun gibi malzemeler ile kaplanmaktadır.(3,4)

Karıştırma/Tank Liçi (Agitation Leaching)
Genellikle yüksek tenörlü cevherlere ve konsantrelere uygu-
lanmaktadır. Cevherin liç öncesi -0,5 mm boyutuna ufaltılmış 
olması gerekmektedir. Katı tanelerin çökmesini engellemek, liç 
çözeltisinin değerli metalle temasını arttırmak, ortamdaki iyon 
transferini ve ortama gaz transferini kolaylaştırmak için karış-
tırma yapılmaktadır.

Metalin tamamına yakını yaklaşık 1 - 10 saat arasında çözeltiye 
alınabildiği için çok tercih edilen bir yöntemdir. Tank liçi işlem-
leri normal basınçta yapılan liç ve yüksek basınçta yapılan liç 
olmak üzere iki sınıfta incelenmektedir.

Bazı Önemli Madenlerin Liç Yöntemleri İle 
Zenginleştirilmesi
Altın Madenciliğinde Liç İşlemi
Son yıllarda altın fiyatlarında görülen artışlar, gerek Amerika’da, 
gerekse bütün dünyada altın madenlerine olan ilgiyi arttırmış-
tır. Eski altın madenleri yeniden işletmeye açılmış, yeni yatakla-
rın keşfi için de yoğun çalışmalara girişilmiştir. Bilhassa eskiden 
işletilmesi ekonomik olmayan düşük tenörlü cevherler, bugün 
önem kazanmışlardır.

Altın cevherleri, çok değişik bir tenör dağılımı göstermektedir-
ler. İşletilebilir cevher tenörü, altının satış fiyatı ve işletme mas-
raflarına bağlı olarak değişmektedir.

Altın zenginleştirme işlemleri aşağıdaki yöntemler kullanılarak 
yapılabilir:

• Gravite
• Amalgamasyon
• Flotasyon
• Siyanür
• Doğrudan Doğruya Ergitme

Ancak günümüzde yeryüzünde tespit edilen altın yataklarının 
tenörleri çok düşük olduğundan, bu yöntemlerden en çok si-
yanürle (siyanür liçi) altın kazanımı yapılmaktadır.

Siyanür, altını seçimli olarak çözen ender kimyasallardan 
birisidir. Gözle görülemeyecek kadar küçük taneli altınların 
eldesine yani seyreltik siyanür çözeltisi ile katı haldeki altın 
zerreciklerinin çözünerek sıvı hale getirilmesi işlemine siyanür 
liçi denir. Dünya altın üretiminin % 85’i siyanür liçi yöntemi ile 
gerçekleştirilmektedir.

Altını siyanürle çözüp sıvı hale getirme işlemi genellikle yığın 
veya çelik tanklar içinde gerçekleştirilmektedir.

Yığın Liçi
Yığın liçi 1970’li yıllardan beri Amerika, Kanada, Avustralya gibi 
ülkeler başta olmak üzere dünyada altın ve bakır üretimi için 
yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Şayet düşük tenörlü 
bir cevher yatağı söz konusu ise (örneğin tonda 3 gramdan 
daha az altın varsa) bu tip cevherlerdeki altını kazanmak için 
yığın liçi yöntemi uygulanır. Yığın liçi uygulamasında; kırma 
eleme işleminden sonra cevhere, tabanı kil ve jeomembran 
ile kaplanarak geçirimsizliği sağlanan yaklaşık 10 metre 
yüksekliğindeki % 3 - 5 eğimli alanlarda, damla damla seyreltik 
siyanür çözeltisi (on binde 2 veya on binde 4 sodyum siyanür) 
verilir, cevher içindeki altın zerreciklerinin çözünmesi ve sıvı hale 
gelmesi sağlanır.

Ülkemizdeki Uşak - Kışladağ ve Erzincan - Çöpler altın madenle-
rinde çözündürülme işlemi yığın liçi yöntemi ile yapılmaktadır.

Tank Liçi
Yüksek tenörlü cevherlerdeki altının kazanılmasında kullanılır.  
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Tank liçinde cevher kırma işleminden sonra değirmenlerde 
öğütülerek un haline getirildikten sonra siyanürle altının çö-
zündürülmesi işlemi, yığın yerine çelik tanklarda yapılır. (7)

Bergama - Ovacık Altın Madeni ve Gümüşhane - Mastra Altın 
Madeni’nde altının çözündürülmesi tank liçi yöntemi ile 
yapılmaktadır.

Bakır Madenciliğinde Liç İşlemi
1900 - 1910 yıllarında % 2 civarında olan endüstriyel minimal 
bakır tenörü günümüzde % 0,3’e kadar düşmüştür. Bu tenör-
deki işletilebilir bakır yatakları büyük rezervli ve çok ince mi-
neral taneli cevherlerdir. İşletilebilen bakır cevherleri zenginle-
şebilirlikleri yönünden aşağıdaki gibi dört guruba ayrılabilirler:

• Sülfürlü Cevherler (Çok kolay zenginleşirler) 
• Karbonatlı Cevherler (Güç zenginleşirler) 
• Oksitli - Sülfürlü Karışık Cevherler (Güç zenginleşirler) 
• Bakır Silikatlar (Ekonomik olarak zenginleşebilmeleri olanaksızdır)

Bakır cevherleri zenginleştirilmesinde 1930’lu yıllara kadar yaygın 
olarak kullanılan tavuklama, jig, sallantılı masalarla zenginleştirme 
yöntemleri, günümüzdeki ince tanede serbestleşen cevherlerin 
işlendiği büyük kapasiteli tesislerde kullanılmaz olmuştur. Bakır 
mineralleri, birlikte bulundukları diğer minerallerden ancak yo-
ğunluklarının farklılığı ve fiziko - kimyasal özelliklerinin farklılığı 
prensiplerinden yararlanılarak zenginleştirilebilmektedir. Bakır 
mineralleri ile beraber bulunan metal minerallerinin birçoğu ba-
kır minerallerine yakın yoğunluğa sahiptirler. Bunların bakır kon-
santrelerine karışmaları bakır konsantresinin kalitesini bozar. İza-
behaneler, yüksek kaliteli konsantreleri tercih ederler. Bu nedenle 
önceleri bakır zenginleştirilmesinde önemli yer tutan gravite 
zenginleştirilmesi yerine artık flotasyon işlemleri tercih edilmeye 
başlanmıştır. Bakır cevherleri zenginleştirilmesinde önem sırasına 
göre flotasyon, liç ve gravite yöntemleri uygulanmaktadır.

Bakır cevherlerine uygulanan liç işlemlerini; çözündürme iş-
lemlerine göre; sülfürik asit liçi, kavurma + sülfürik asit liçi, 
amonyak liçi, kostik soda liçi, bakteri liçi olarak sıralayabiliriz. 
Ayrıca bakır konsantrelerine uygulanan, basınçlı sülfürik asit 
liçi, basınçlı ferik sülfat liçi, ferik klorür liçi, bakır üretim yön-
temlerinin önemli uygulamalarındandır.(8)

Nikel Madenciliğinde Liç İşlemi
Nikel üretiminin gerçekleştirilmesi için nikeli birlikte bulundu-
ğu demir, magnezyum gibi metallerden ve topraktan ayırmak 
gerekir. Günümüzde bu amaca yönelik, olarak uygulanan 4 
farklı yöntem bulunmaktadır.

• Ergitme Yöntemi
• Caron Yöntemi
• Yüksek Basınç - Sıcaklıkta Asit Liçi
• Yığın Liçi

Bu yöntemlerden ülkemizde de kullanılan iki tanesini yakından 
inceleyecek olursak;

Yüksek Basınç - Sıcaklıkta Asit Liçi
Bu yöntemde ocaktan çıkarılan cevher, otoklav olarak adlandı-
rılan büyük tanklarda yüksek sıcaklık (250 OC) ve yüksek basınç 
altında (40 bar) sülfürik asit içerisinde çözünür. Burada yapılan 
işlem sonucunda çıkan bulamaç, ayrı bir tesisteki açık tanklara 
alınır ve kireçtaşı ilavesiyle içerisindeki demir çöktürülerek ayrı-
lır. Kalan çözeltiye hidrojen sülfit ilavesiyle nikel ve kobalt elde 
edilir. Nikel alındıktan sonra bulamaç halindeki ağır metaller 
içeren işlenmiş cevher atık barajına gönderilir. 

Bu yöntemin uygulandığı tesislerin ilk yatırım maliyeti 3 mil-
yar doları bulabilmektedir ve bu tür tesislerin yüksek sıcaklık 
ve basınç nedeniyle çok yüksek enerji tüketimi vardır. Dün-
yada bu yöntemle nikel üreten en yeni tesis olan Avustralya 
- Ravensthorpe tesisi 2,2 milyar dolarlık bir yatırımla işletmeye 
alınmış, ancak düşük nikel fiyatlarına karşın yüksek işletme gi-
derleri nedeniyle Mart 2009 tarihinde tesis kapatılmak zorun-
da kalınmıştır.

Bu yöntem ülkemizde Manisa’nın Gördes ilçesinde yer alan 
Meta Nikel Kobalt şirketinin maden ocağına ait cevher hazır-
lama tesislerinde uygulanmaktadır. Çin’de imal edilen, 32,5 
metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 580 ton 
ağırlığındaki yüksek basınç liç işlemi gerçekleştiren otoklav, ül-
kemizde kullanılan ilk otoklav olma özelliğini taşımaktadır.

Avantajları:
 • Kısa cevher işleme süresi
 • Yüksek verim (% 90’ın üzerinde)
 • Cevherdeki kil oranının işlemi olumsuz yönde etkilememesi 

Manisa - Gördes’te faaliyet gösteren Meta Nikel 
Kobalt firmasının Çin’de yaptırdığı devasa otoklav
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Dezavantajları: 
 • 1,5 - 3 milyar dolarlık yüksek ilk yatırım maliyeti
 • Çok yüksek enerji tüketimi 
 • Düşük nikel içeren madenlerde kullanılmasının mümkün olmaması
 • Yüksek işletme arızaları ve karmaşık işletme 
 • İşlenmiş cevherin çamur halde olmasının getirdiği çevresel risk-

ler ve depolama güçlüğü 
 • İşlenmiş cevherin rehabilitasyonunun zorluğu 
 • Yüksek karbondioksit ve kükürt dioksit salınımı

Yığın Liçi
Nikel üretmek için kullanılan yöntemin ana prensibi geçirim-
siz tabakalar üzerine istiflenen cevherin üzerinden damlama 
yöntemi ile verilen seyreltik (% 5) sülfürik asit çözeltisinin top-
lanarak, içerisinden metallerin alınmasıdır. Damlama yöntemi 
tarımda kullanılan yöntemin benzeri olup, çözeltinin yığınlara 
püskürtülmesi söz konusu değildir. 

Yığın liçi yönteminde yığınlara damlatılacak çözelti sülfürik asit 
ilave edilerek hazırlanmakta daha sonra bu çözelti damlama 
borularıyla yığınlara damlatılmaktadır. Açık havada yapılan bu 
işlem esnasında sıcak yaz günlerinde dahi sadece çözeltinin 
içerisindeki suyun buharlaşması mümkündür.

Yığın liçinde işlenmiş cevher katı halde olduğundan, yıkanıp 
asitliği giderildikten sonra doğaya geri kazandırılması çok 
daha kolay olmaktadır. Yine düşük enerji ihtiyacı nedeniyle 
atmosfere salınan karbondioksit miktarı diğer yöntemlere 
göre çok düşük seviyelerdedir. Bu nedenledir ki yığın liçi, diğer 
yöntemlerle karşılaştırıldığında çevresel ve ekonomik olarak 
önemli üstünlüklere sahiptir.

Bu yöntemin teknolojisinin nikel üretimine uygulanması ise ilk 
olarak Manisa - Çaldağ Nikel Madeni’nde TÜBİTAK desteğiyle 
başarıyla test edilmiştir. 

Avantajları:
 • Düşük ilk yatırım maliyeti (1 milyar dolardan az) 
 • Düşük enerji tüketimi 
 • Düşük nikel içeren madenlerde kullanılabilmesi 
 • Daha az karmaşık işletme 
 • Düşük işletme arızaları
 • İşlenmiş cevherin katı ve stabil halde olması
 • İşlenmiş cevherin rehabilitasyon kolaylığı
 • Çok düşük karbondioksit ve kükürtdioksit salınımı

Dezavantajları:
 • Uzun zaman alan cevher işleme süresi (18 ay) 
 • Nispeten düşük verim (% 75) 
 • Cevherdeki kil oranının üretimi olumsuz etkilemesi (9)

Çaldağ Nikel Madeni Proje Uygulaması: 
Manisa’nın Turgutlu İlçesine bağlı Çaldağ’da, ülkemizdeki en bü-
yük nikel rezervine sahip sahanın işletme hakkını elini bulundu-
ran VTG Holding, bölgede yatırımlarına devam etmektedir. Şirket, 
Çaldağ’da düşük tenörlü nikel cevherini atmosferik liç tekniği ile 

zenginleştirerek ekonomik bir değer elde etmeyi amaçlamaktadır.
Tesiste, tek aşamalı atmosferik liç işlemi uygulanması planla-
nırken, liç süresi 6 saat olarak belirlenmiştir. Su ve öğütülmüş 
cevher bir tank içerisinde ağırlık bakımından % 25 - 30 katı içe-
riği olan çamur haline getirilerek, pompa yardımıyla liç tankla-
rına gönderilecek ve asit ilavesi yapılacaktır. Çamur hazırlarken 
kullanılacak su ihtiyacı, işlenmiş cevherin yıkama ünitesinden 
çıkacak yıkama suyu ile sağlanması planlanmıştır. Liç tankları 
seri bağlı şekilde yerleştirilerek, bu tanklarda suyun buharlaş-
masını engellemek amacıyla yoğunlaştırma sistemleri buluna-
caktır.(10) (Önemli Not: Çaldağ Madeni’nde, projenin eski sahibi 
European Nickel şirketi tarafından yapılan çalışmaların ardın-
dan 2006 yılında, halen geçerliliği devam eden ÇED olumlu 
kararı alınmıştı. Projenin 2011 yılında VTG Holding tarafından 
satın alınmasından sonra geçen süreçte, proje detayları üzerin-
de yapılan çalışmalar sonucunda projenin yıllık kapasitesinde, 
uygulama şekli ve proses birimlerinin yerleşim yerlerinde, iyi-
leştirme amaçlı bazı değişikliklerin yapılması ihtiyacı doğmuş-
tur. Bu amaçla hazırlanan revizyon projesinin ÇED süreci de 25 
Temmuz 2013 tarihinde başlamıştır. (11))

Sonuç
Her geçen gün azalan rezervlerle birlikte düşük tenörlü cev-
herlerin de üretilmeye başlanması, madencilik faaliyetlerin-
de liç yöntemlerinin daha sık kullanılmaya başlanmasına, liç 
yöntemleri ile cevher zenginleştirmenin ise maliyetler ve gü-
nümüz teknolojisinin geldiği boyut açısından nerdeyse alter-
natifsiz bir zenginleştirme yöntemi olduğu gerçeğini ortaya 
çıkarmaktadır. 

Liç işlemleriyle, cevher kazanımı konusunda elde edilen yük-
sek verim ve az maliyet, maden üreticilerini kendisine çeker-
ken, alınacak önemli çevresel tedbirlerle sorunsuz bir maden 
işletimi gerçekleştirilebilmektedir.

Liç madenciliğinde unutulmaması gereken en önemli kural çev-
re güvenliğidir. Liç işlemi sırasında kullanılan çözücü kimyasalla-
rın, yanlış kullanımda çevreye zarar verebileceği unutulmadan, 
doğru şekilde ve kurallara uyarak, çevresel anlamda başarılı 
cevher zenginleştirme işlemleri yapılmakta, ülkemizde ve tüm 
dünyada bu çalışmaların başarılı örneklerini görebilmekteyiz. 
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Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Yönetmeliği
25.10.2013 tarihinde 4857 sayılı İş Kanununun 71’inci mad-
desine dayanılarak “Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yayınlanmış olup, bu yönet-
melik ile çocuk ve genç işçilerin sağlık ve güvenlikleri ile öğ-
renimlerini tehlikeye atmadan çalışabileceği işler ve çalışma 
esasları belirlenmiştir. Genç işçi, 15 yaşını tamamlamış ama 
18 yaşını tamamlamamış kişi; çocuk işçi ise 14 yaşını bitirmiş 
ama 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi 
olarak tanımlanır.

Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmasında dikkat edilecek nokta, 
okula devam edenlerin okuldaki durumlarına engel teşkil et-
meyecek ve mesleki eğitimlere katılmalarına engel olmayacak 
işlerde çalıştırılmalarıdır. 

Çocuk işçiler; düşme ve yaralanmaya sebep olacaklar dışında 
meyve, sebze, çiçek toplama işlerinde, kümes hayvanları besi-
ciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işlerinde, esnaf ve sa-
natkarların yanında satış işlerinde, büro hizmetlerine yardımcı 
işlerde, satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işle-
rinde, çiçek satışı, düzenlenmesi işleri gibi işlerde çalıştırılabilir. 
Genç işçiler ise meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu, sal-
ça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları imalatı işleri, meyve 
ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri, helva, bulama, ağda, 
pekmez imalatı işleri, kasaplarda yardımcı işler, çay işlemesi iş-
leri, toptan ve perakende satış mağaza ve dükkanlarında satış, 
etiketleme ve paketleme işleri gibi işlerde çalıştırılabilirler. 

Çocuk işçiler ve genç işçilerin çalıştırılabileceği işler yönet-
meliğin eklerinde maddeler halinde belirtilmiştir. Mesleki 
ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olan meslek 
sahibi 16 yaşını doldurmuş genç işçiler; sağlık ve güvenlik 
şartlarının güvenceye alınması şartıyla bu eklerde belirtilen 

işler dışında ihtisas ve mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabi-
lirler. Ancak alkol, sigara gibi bağımlılığa yol açan maddelerin 
üretimi, toptan satışında, aşırı soğuk ya da sıcak ortamlarda, 
gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu işlerde, sürekli 
ayakta durulacak işlerde, para taşıma ve tahsilat işlerinde, 
işyeri hekimi raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin 
üzerinde olan işler ile gece işlerinde 18 yaşını doldurmayan 
işçiler kesinlikle çalıştırılamaz.

Günlük çalışma sürelerine bakılacak olursa; çocuk işçiler günde 
yedi ve haftada otuz beş saatten fazla; genç işçiler ise günde 
sekiz ve haftada kırk saatten fazla çalıştırılmaz. Okula devam 
eden çocuklarda ise eğitim saatleri dışında en fazla günde iki 
saat ve haftada on saat çalışabilirler. Günlük dinlenme sürele-
rinde ise; iki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz da-
kika, dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma 
süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi veril-
mesi zorunludur.

Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten 
az olmamalı; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çocuk ve 
genç işçiler çalıştırılmamalıdır. Yıllık izin süreleri ise 20 gündür 
ve kesintisiz kullandırılır. İstek üzerine en fazla ikiye bölünebilir.

Çocuk ve genç işçileri çalıştıracak olan işverenler; çocuklara 
karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen, yüz kızartıcı suçlardan 
hüküm giymiş olan kişiler olamaz.  Ayrıca işveren çocuk ve 
genç işçinin velisine, çocuk ve genç işçinin çalıştırılacağı iş, kar-
şılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi vermeli 
ve velisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmalıdır. Çocuk ve genç işçile-
rin özlük dosyasında ise öğrenci olduğuna dair belge olmalıdır. 
İşveren, çocuk ve genç işçilere, çalıştırmaya başlamadan önce 
işyerindeki riskler, işe uyum ve kanuni hakları ile işin niteliğine 
göre gerekli iş başı eğitimlerini vermelidir.

Maden İşyerlerinde 
İş Sağlığı ve Güvenliği

Ebru Şimşek
İnsan Kaynakları Yöneticisi
İş Güvenliği Uzmanı
ebrusimsek@outlook.com

İş Güvenliği
www.madencilik-turkiye.com
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İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlu-
luk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
11.10.2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanan bu yönet-
melik ile resmi gazetede 29.12.2012 tarihinden yayınlanan 
“İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eği-
timleri Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır. Genel 
olarak bu yönetmelik ile iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, 
eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve 
esasları düzenlenmektedir. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
ile içerik olarak aynı kalmakla birlikte bazı konularda değişik-
likler yapılmıştır.

Önceki yönetmelikle, iş güvenliği uzmanı, bakanlıkça yetki-
lendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, 
mimar veya teknik eleman olarak tanımlanmakta iken, bu ta-
nıma iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip bakanlık ve ilgili 
kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişlerde dahil 
edilmiştir. Teknik eleman tanımında ise fizikçi, kimyager unva-
nına sahip olanlar, üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş 
sağlığı ve güvenliği programı mezunlarının yanı sıra biyolog 
unvanına sahip kişiler de bu tanım kapsamı içerisine dahil edil-
miştir. İş güvenliği uzmanının görev tanımı içerisine bakanlıkça 
belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili 
bilgileri, İSG KATİP’ e bildirmek eklenmiştir.

Yeni yönetmelik ile iş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri 
de kısaltılmıştır. Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başı-
na ayda en az 6 dakika; tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan 
başına ayda en az 8 dakika; çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda 
ise, çalışan başına ayda en az 12 dakika olarak görev süreleri 
kısaltılmıştır. 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer 
alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakikaya göre 
çalışma saati ayarlanmıştır.

İş güvenliği uzmanlarının tam süreli olarak görevlendirilme sü-
releri de kısaltılarak; az tehlikeli sınıfta 2000 kişi, tehlikeli sınıfta 
yer alan bir işyeri için 1500 kişi ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerleri de 1000 kişi için tam süreli görevlendirme yapılmalıdır. 

Ayrıca yönetmelik ile iş güvenliği uzmanlarına sınıflar arası 
yükseltme olanağı sağlanmıştır.

Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması 
Hakkında Yönetmelik
11.10.2013 tarihli Resmi Gazete ile yayınlanan “Toplu İş Söz-
leşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik” 
kapsamında toplu iş sözleşmesi yetki tespit süreci ile grev oy-
lamasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir. 

Bir işçi sendikasının toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olması 
için, o işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde üçünün ve işye-
rinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasının, işletmede ise yüzde 
kırkının kendi üyesi olması gerekmektedir. 

İşletmede birden çok sendika var ise ve bu sendikalar yüzde 
kırk veya fazla üyesi bulunması durumunda ise en çok üyeye 

sahip sendikaya olumlu tespit yetkisi verilir. Yüzde hesaplarının 
belirlenmesinde Bakanlığın her yıl ocak ve temmuz aylarında 
yaptığı işkolu istatistikleri baz alınır ve bu istatistikler resmi ga-
zetede yayınlanır. İtiraz edilmesi durumunda Ankara İş Mahke-
mesine on beş gün içerisinden itiraz edilmesi gerekmektedir. 
Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası, Bakanlığa 
yazılı olarak başvurarak yetkili sendika olduğunun tespitini is-
ter. Bakanlık tarafından bu sendikanın yetki şartlarına sahip ol-
duğu tespit edildiğinde, yetki tespiti verilir ve yetki tespit yazısı 
gönderilir. Olumlu yetki tespit yazısı, ilgili kurumlara başvuru 
tarihinden itibaren altı iş günü içinde bildirilir. Olumsuz yetki 
tespiti verilmesi halinde ise bildirim sadece başvuruyu yapan 
sendikaya yapılır. 

Grev oylaması yapılması durumunda, grev kararının işyerinde 
ilan edildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde işyerinin bağlı 
bulunduğu görevli makama yazılı olarak yapılmalıdır. Bu talep 
işyerinde çalışan her bir işçi tarafından ayrı ayrı ya da tek bir 
dilekçe ile topluca da yapılabilir. İşyeri veya işletmede çalışan 
işçilerin en az dörtte birinin başvurusu olmalıdır. Talepten iti-
baren altı iş günü içinde görevli makam tarafından işyerinde 
grev oylaması yapılır. Grev oylaması, serbest, eşit, gizli oy, açık 
tasnif ve döküm esasına göre yapılır. Oy sayımı sırasında işçi 
ve işveren ile işveren sendikası temsilcisi gözlemci olarak bulu-
nabilir. Grev uygulamasında oylamaya katılanların çoğunluğu 
grev yapılmasını istemiyorsa grev kararı uygulanmayacaktır. 
Grev oylamasına yapılacak itirazlar ise oylama günü itibariyle 
üç iş günü içerisinde mahkemeye yapılır. 
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Maden endüstrisi, diğer birçok sektöre göre iş gü-
cünün daha yavaş yenilendiği bir sektördür. Ya-
pılan işin teknik olması ve emniyet ve üretkenlik 
nedenleriyle sektörde çalışanlar uzun yıllar aynı 

pozisyonda devam edebilmektedirler. Bu durum, çalışanların 
işlerinin başında oldukları zaman diliminde iyi gibi görünse 
de aslında ciddi sıkıntıları da içinde barındırmaktadır. Örne-
ğin bu tür teknik pozisyonda çalışan kimselerin izinli veya 
hasta oldukları dönemlerde bir sorun çıkması durumunda 
yeniden bu kimselere ulaşılması; ulaşılamaması durumunda 
ise işlerin aksaması ilk akla gelen sebeplerdendir. Ancak asıl 
sorun, bu kişilerin emekli olması veya bir şekilde işten ayrıl-
ması durumunda ortaya çıkmaktadır.

Çalışanların çalıştıkları pozisyonlarına hakim olacak seviyeye 
getirilmesi; zaman, maliyet ve emek gerektiren bir durumdur. 
Yeni işe başlayan bir kimse pozisyonunun gereksinimlerini 
bağımsız bir biçimde yerine getirebileceği sürece kadar di-
ğer çalışanlardan yardım almaya ihtiyaç duymaktadır. Bunun 
yanı sıra birçok defa kurumlar, çalışanlarının eğitimlere, kon-
feranslara ve benzeri etkinliklere katılmalarını sağlamaktadır-
lar. Bu durum hem çalışanların altyapısının gelişmesini, hem 
de pozisyonlarında daha başarılı olmalarını sağlamaktadır. 
Aynı zamanda bu tür katılımlar çalışanların motivasyonlarını 
da olumlu etkilemekte, özgeçmişlerine olumlu yansımaktadır. 
Çalıştıkları sürece bireyler, kendi tecrübeleri sonucunda da bir 
birikim elde etmektedirler. Birçok defa bu birikimler dışarıdan 
satın alınması en zor olan bilgi ve birikimlerdir. Örneğin istis-
nai bir arıza durumu ortaya çıktığında bu durumu yaşamış ve 
üstesinden gelmiş bir kimse, bu durum tekrarladığında olayı 
çok daha kısa süre içerisinde çözüme ulaştıracaktır. Birçok defa 
bu arıza süresinin uzaması operasyonların başarısını doğrudan 
etkileyebilmektedir.

Orta teknik düzeyde sayılacak bir iş için bir personelin yeterli 
seviyeye gelmesi ortalama 6 ay ile 2 yıl sürmektedir. Bu süre, 

işin teknik kısmı arttıkça uzamaktadır. Bazı kritik pozisyon-
larda başarılı olabilmek için aynı veya benzer bir pozisyonda 
beş yıldan daha fazla süreli bir tecrübe gerekebilmektedir. 
Örneğin bildiğim farklı bir kaç maden işletmesinde, cevher 
hazırlama tesisinde değirmenin ve diğer PLC’lerin proses veri 
tabanına aktarımını ve isimlendirmelerini yöneten ve yaklaşık 
25 yıl boyunca bu işi yapan kıdemli proses mühendisi emekli 
olduğunda şirket, bu kişiyi normal maaşının çok daha yukarı-
sında bir fiyatla danışman olarak tekrar işe almak durumunda 
kalmıştır. Buna benzer bir duruma birçok maden şirketinde 
çok yaygın bir biçimde rastlanabilmektedir. 

Bu tür durumlardaki stratejik hata, bilginin ve birikimin dökü-
münün yapılmamış olması ve bilginin aktarılmasının planlan-
mamış olmasıdır. Bir görevin, işletmede yalnızca bir kişi tarafın-
dan yerine getirilebiliyor olması çok büyük riskler taşımaktadır. 
Bu sebeple çalışanların yaptıkları işleri ve tecrübelerini birbirle-
rine ve muhtemelen kendilerinden sonraki çalışana aktarmala-
rı ve şirketin kendisine, Wikipedia tarzı bir birikim ansiklopedi-
sini oluşturmasında çok büyük yararlar bulunmaktadır. Bu tür 
bilgi paylaşımlarını şirkete özel olarak koruyabilmek içinse, in-
ternette yer alan birçok ücretsiz veya düşük ücretli servis veya 
program kullanılabilir. 

Bir işletmede her pozisyonda yalnızca bir kişinin yeterli bilgiye 
ve tecrübeye sahip olması, birçok defa o personelin -çok ba-
şarılı olsa dahi- terfi ettirilmesinin önünde engel teşkil edebil-
mektedir. Uzun yıllar ayni pozisyonda çalışmak her ne kadar o 
kişinin tecrübesini arttırsa da belli bir noktadan sonra öğren-
me eğrisi (learning curve) maksimuma ulaşacak ve birikimine 
daha fazla ekleyemeyecektir. Bu sebeple orta vadede yapılacak 
olarak yenilenmeler hem personel, hem de pozisyon açısından 
daha verimli olmaktadır. Bunun yanı sıra bir diğer risk olarak 
vazgeçilmezliğinin farkına varan bir personelin bu durumu 
kendi lehine kullanma potansiyeli eklenebilir.
Bu risklerin farkında olan birçok maden şirketi, genç çalışanlarını 



belli rotasyonlara tabii tutmaktadır. Farklı görev ve pozisyonda-
ki çalışanlarını ortalama her 2-3 yılda bir farklı bir departmanda 
görevlendirmektedirler. Bu sayede yapılan işler ve görevler ça-
lışanlardan bağımsız bir biçimde devam etmekte ve her çalışa-
nın kendi birikimlerini kayıt altına alması ve sonraki çalışanlara 
aktarmış olması sağlanmaktadır. Bir diğer örnek de, bazı küresel 
ölçekteki şirketlerin yeni mezun mühendislere veya stajyerlere 
sağlamış oldukları, hem onların tecrübelerini hem de birikimle-
rini arttırma amacı olan, farklı bölümlerdeki 6 ay veya bir yıl gibi 
rotasyonlardır. Bu periyotlarda yeni mühendisler kısa vadeli üre-
tim planlaması, bakım onarım, üretim/operasyon, uzun vadeli 
planlama gibi farklı departmanlarda çalışmaktadırlar. Böyle bir 
rotasyon tecrübenin yanı sıra, çalışanların kendi çalıştıkları de-
partmanları tanımasını ve empati yapmasını mümkün kılmakta-
dır. Bu sayede bir çok maden veya işletmede planlama ve üretim 
arasındaki sıklıkla karşılaşılan çatışmalar da (personellerin em-
pati yapabilecek kadar bilgi sahibi olmaları halinde) azalacaktır.

Bilgi ve birikim her zaman parayla elde edilememektedir. Şirketle-
rin uzun yıllar sonunda harcadıkları emekler ve harcamalarla çalı-
şanlarına edindirdikleri tecrübeler aslında kişilerden çok kurumlara 
ait birikimlerdir. Bu birikimlerin ve tecrübelerin en doğru şekilde 
kayıt altına alınması ve gerektiği gibi kullanılması yerinde bir yak-
laşımdır. Bunun için şirketlerin çalışanlarının bilgi ve birikimlerinin 
korunması konusunda bir politikasının olması gerekmektedir. Yeni 
başlayan bir çalışanın yeniden buz dağını keşfetmesi kabul edile-
mez bir durumdur. Sürdürülebilir bir başarı için şirketlerin:

 • Bilgi aktarım politikasına sahip olmaları
 • Çalışanlarının görevlerinin ve tecrübelerinin kayıt altına alınması 

ve paylaşılması
 • Bu birikimlere kolay ulaşımın sağlanacağı bir ortamı oluşturma-

ları gerekmektedir.

Madencilik tecrübe ve üretim maliyetlerinin çok önemli oldu-
ğu bir sektördür. Bir personeli yetiştirmek için harcanan za-
man ve yapılan masraflar kurumun başarısı ve verimlilik için 
elbette ki gerekmektedir. Ancak bunun sonucunda edinilen 
tecrübe, bilgi ve birikimler somut olarak gözle görülmeseler 
de şirketteki en kıymetli varlıklardan sayılmalıdır. Bu sebeple 
herhangi diğer varlıkların olduğu gibi birikim ve tecrübe gibi 
somut olmayan varlıkların da doğru yönetilmesi, kurumların 
geleceği ve başarısı için kilit bir öneme sahiptir. 
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Maden Üretiminde
İdari Para Cezaları

Üretim ve sevkiyat, Maden Yasası’nın 12’nci Maddesinde kural 
altına alınmış, Uygulama Yönetmeliği’nin 51-57 Maddelerinde 
de işlemlerinin nasıl yapılacağı düzenleme konusu edilmiştir. 

Üretilen Madenin Sevk Fişsiz Nakli 
Uygulama Yönetmeliği’nin, 51. Maddesinde; “Madenin nakli 
esnasında sevk fişi olmaksızın maden sevk edildiğinin mülki 
idare amirlikleri veya il özel idareleri tarafından bir tutanakla 
tespit edilmesi halinde, sevk edilen madene el konulur. Bu tu-
tanakta üretimin yapıldığı yer, taşımada kullanılan araç plaka-
sı, aracı kullanan kişi, sevk edilen madenin cinsi ve tartılması 
mümkün ise miktarı veya tartılması mümkün değilse yaklaşık 
miktarı gibi bilgiler yer alır. Söz konusu madeni üreten veya 
sevkiyatını sağlayan özel veya tüzel kişiye, el konulan made-
nin ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para cezası 
verilir. El konulan madenler, mülki idare amirliklerince satılarak 
bedeli il özel idaresi hesabına aktarılır. Bu fiili işleyen ruhsat sa-
hibi ise madene el konulmaz, ruhsat sahibine verilir. 

Sevk fişi üzerinde yer alan bilgilerden madenin miktarı, sevkiyat 
tarihi, ruhsat numarası, madenin cinsi, güzergâh ve araç plaka-
sının eksik doldurulduğunun tespit edilmesi halinde geçersiz 
sayılarak sevk fişsiz sevkiyat olarak değerlendirilir.” denilmiştir.

Madenin sevk fişsiz nakledilmesinde öngörülen idari para ce-
zasında, nakli yapan kişinin ruhsatının olup olmaması fark et-
memekte, yalnız ruhsatlı sahadan yapılan sevk fişsiz nakilde el 
koyma durumu olmamaktadır. Nakil sevk fişi ile yapılmadıkça 
nakledilen madenin ocak başı satış bedelinden idari para ceza-
sı verilecektir. Buradaki fiil meşhut suç olup, sadece nakledilen 
madenle sınırlıdır. Sevk fişi bilgilerinin somut olaya uygun ol-
maması halinde de nakil sevk fişsiz yapılmış sayılır.

Maden Yasası’nın 12’nci Maddesinin 3. fıkrasında, nakli yapan 
kişinin maden ruhsatının olması ya da olmaması hali faklı dü-
zenlenmiş, Uygulama Yönetmeliği de bu konuyu açıklamıştır. 

I-Ruhsatsız ve sevk fişsiz nakliyat 

Ruhsatı olmadan ve sevk fişi düzenlenmeden yapılan maden 
naklinde, nakledilen madene el konulacak ve ocak başı satış be-
delinin beş katı idari para cezası verilecektir.

II-Ruhsatlı ve sevk fişsiz nakliyat
Ruhsatı olup sevk fişsiz maden nakleden ruhsat sahibine, nakle-
dilen madenin ocak başı satış bedelinin beş katı idari para cezası 
verilecek, ancak naklettiği madene el konulmayacaktır.  

Üretim ve Sevkiyatın Bildirilmemesi
Uygulama Yönetmeliği’nin 52. Maddesinde; “Genel Müdürlük-
çe yapılan denetim, inceleme ve ölçümler sonucunda, yaptı-
ğı üretim ve sevkiyatı bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit 
edilen ruhsat sahiplerine, ödenmesi gereken Devlet hakkına 
ilaveten bildirilmeyen miktar için hesaplanacak Devlet hak-
kının on katı tutarında, idari para cezası verilir. Ayrıca, bu fiil 
haksız yere hak iktisabı kapsamında yapılmış fiil sayılarak Ka-
nunun 10’uncu Maddesi kapsamında işlem tesis edilir. Ancak, 
bu kapsamda uygulanan idari para cezasına esas Devlet hakkı 
miktarının yıllık ruhsat harcından az olması halinde, üretilen 
miktar üzerinden 
hesaplanan Devlet 
hakkı tutarı esas 
alınır.” düzenlemesi 
getirilmiştir.

Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü tara-
fından yapılan de-
netimlerde; imalat 
haritaları ile yapılan 
sevkiyatların örtüş-
memesi halinde 
üretim ve sevkiyatın 
bildirilmediği gerek-
çesine dayanılarak 
idari para cezası ve-
rilmektedir. 

Hukuk Soru
Cevap Köşesi

Avukat Cemal Yeşilyurt, her sayıda Ma-
den Kanunu ve Uyglama Yönetmeliği 
ile ilgili olarak sizlerle paylaştığı görüş-
lerinin yanında, madencilik sektörüyle 
ilişkili olarak karşılaştığınız hukuksal 
sorunların çözümüne yol göstermek 
amacıyla bu sayfadan sorularınıza da 
cevap verecektir. İlgili sorularınızı 
hukuk@madencilik-turkiye.com 
adresine gönderebilirsiniz.

Maden Hukuku
www.madencilik-turkiye.com

Av. Cemal Yeşilyurt
hukuk@madencilik-turkiye.com
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Ruhsat sahibi Maden Yasası’nın 29’uncu Maddesi uyarınca, her 
yıl Nisan ayı sonuna kadar geçmiş yıllara ait üretim, bir yıl içinde 
yapılan üretim ile bir yıl sonrası planlanan üretimleri gösteren 
imalat haritasını Genel Müdürlüğe verecektir. Ancak burada göz 
ardı edilmemesi gereken önemli bir husus imalat haritalarının 
yapıldığı tarihtir. İmalat haritasının hangi tarihler arasında ya-
pılacağı konusunda bir kural bulunmamaktadır. Örneğin Ekim 
ayında yapılan imalat haritası bir sonraki yılın Nisan ayında Genel 
Müdürlüğe verildiğinde ve sahada faaliyet devam etti ise ölçü-
mün yapıldığı tarihten itibaren yaklaşık altı aylık imalat, Genel 
Müdürlüğe verilen imalat haritasında yer almayacaktır. Bu ne-
denle, yapılacak denetimlerde baz alınan imalat haritasının han-
gi tarihte yapıldığının tespiti zorunludur. Eğer imalat haritası üze-
rinde haritanın yapıldığı tarih yoksa Genel Müdürlük tarafından 
bu tarihin ruhsat sahibinden sorularak somutlaştırılması gerekli-
dir. Zira, imalat haritaları ölçümün yapıldığı andaki hali yansıtır. 

Konuyu örneklendirdiğimizde; ruhsat sahasının 2012 yılı Ekim 
ayında imalat haritasının yapıldığını, haritanın 2013 yılı Nisan 
ayında Genel Müdürlüğe verildiğini ve sahada 2012 yılı Ekim 
ayından sonrada üretim yapıldığını kabul ettiğimizde, satış ve 
stok miktarı ile imalat haritasının uyuşmayacağı açıktır. 

Denetimin Nisan ayı sonrasında yapılması halinde denetimden 
önceki Nisan ayı bildirimleri esas alınmalı, bir sonraki yıl Nisan 
ayı beyanının verilmesi beklenilmeden Maden Yasası 12/4’üncü 
Maddesine dayalı işlem tesis edilmemelidir. 

Burada çok önemli olan bir diğer husus ise Yönetmelik düzenle-
mesi ile Yasa hükmünün örtüşmemesidir. Yasanın 12’nci Madde-
si 4. fıkrasında, “Denetim ve inceleme sonucunda, yaptığı üretim 
ve sevkiyatı bildirmediği tespit edilen ruhsat sahiplerine, öden-
mesi gereken Devlet hakkına ilaveten bildirilmeyen miktar için 
hesaplanacak Devlet hakkının on katı tutarında idari para cezası 
verilir.” denilirken, Yönetmelik düzenlemesinde“ Ayrıca, bu fiil 
haksız yere hak iktisabı kapsamında yapılmış fiil sayılarak Kanu-
nun 10 uncu Maddesi kapsamında işlem tesis edilir.” denilmiştir. 
Açıkça Yasanın öngörmediği bir ceza Yönetmelikte düzenleme 
konusu edilmiş, tek fiile iki ceza getirilmiştir.

Bu konuyu örneklendirmemizde ortaya çıkan durum aşağıdaki 
gibidir.

Bir ruhsat sahibi sahasında 5.000 TL tutarında IV. Grup maden 
sevkiyatı gerçekleştirmiş ve bunu idareye bildirmemiştir.

Yasa’nın 12/4’üncü Maddesi somut olaya uygulandığında;
5000 x 2 / 100 =100 TL (Devlet hakkı) x 10 = 1.000 TL (idari para 
cezası) + 100 (Ödenmesi gereken Devlet hakkı) = 1.100 TL idari 
para cezası ödeyecektir. Uygulanan idari para cezasına esas Dev-
let hakkı miktarının yıllık ruhsat harcından az olması halinde de 
yıllık ruhsat harcı kadar idari para cezası verilecektir.

Yönetmelik düzenlemesini esas aldığımızda ve olaya Maden Ya-
sası 10’uncu Maddesini de uygulandığımızda, ruhsat sahası 10 
yıllık işletme ruhsatı ve alanı da 4.000 hektarsa ödenecek tutar;

46,57 x 4000 = 186.280 TL x 2 = 372.560 TL (teminat irad ceza-
sı) + 1.100 (idari para cezası) = 373.660 TL toplam para cezası 
bulunacaktır.

Bu kişi ruhsatı olmadan üretim yaptığında ise alacağı idari para 
cezası 15.000 TL’dir. Böyle bir cezalandırma şeklinin mantıki ve 
hukuki hiçbir açıklaması olamaz. 

Ruhsat Olmadan Üretim
Uygulama Yönetmeliği’nin 53/1’inci Maddesinde; “Ruhsatı ol-
madan veya başkasına ait ruhsat alanı içerisinde üretim yapıldı-
ğının Genel Müdürlükçe, il özel idaresince veya mülki amirlerin 
yetkilendirdiği kişiler tarafından tespit edilmesi halinde, durum 
bir tutanak ile tespit edilir. Bu tutanakta üretimin yapıldığı yer, 
üretimi yapanın adı ve adresi, maden cinsi ve miktarı gibi bilgiler 
yer alır. Üretilen madene mülki idare amirliğince el konulur. Bu 
kişilere, bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve/veya el 
konulma imkanı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı 
satış bedelinin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır. El ko-
nulan madenler, mülki idare amirliklerince satılarak bedeli il özel 
idaresi hesabına aktarılır.” düzenlemesi getirilmiştir. 

Ruhsat alanı dışında yapılan her türlü üretim Yasa’nın 12’nci 
Maddesi 5. fıkrasının uygulanmasını gerektirir. 

3213 sayılı Yasa’nın yürürlüğe ile ruhsat sınırlarına koordinat 
sistemi getirilmiştir. 6309 sayılı Maden Yasası’ndan 3213 sayılı 
Maden Yasası’na intibak eden ruhsat sahalarının; tepe, nirengi 
noktası, çeşme, cami gibi sınır noktalarına koordinat verilmiş, 
verilen koordinat değerleri bu noktaların 1/25000 ölçekli hari-
talar üzerinden okunması ile gerçekleştirilmiştir. Bir noktanın 
harita üzerine konulması 0,2 mm hassasiyetle gerçekleşmekte 
bu noktanın okunması da 0,2 mm hassasiyetle ancak mümkün 
olabilmektedir. Eğer hatalar aynı yönde olursa bir ruhsat saha-
sının sınır noktasında 10 metre hata olması normaldir. Özellikle 
Taşocakları Nizamnamesinden Maden Yasası kapsamına alınan 
çok küçük maden sahalarında, bu sahaların sınır noktalarının da 
sabit ve belirli olmamasından dolayı bu hatanın en az 10 metre 
hatalı olabileceği kabul edilmelidir. Bu nedenle, idarenin konuya 
çok dikkatli yaklaşması gerekecektir.

Ruhsat Alanında Grubu Dışında Üretim
Uygulama Yönetmeliğinin 53/2’nci Maddesinde; “Ruhsat ala-
nında ruhsat grubu dışında üretim yapıldığının Genel Müdür-
lük, il özel idaresi veya mülki idare amirliklerince tespiti halinde 
faaliyetler durdurularak üretilen madene mülkî idare amirlik-
lerince el konulur. Bu fiili işleyenlere, bu fıkra kapsamında 
üretilmiş olup el konulan ve/veya el konulma imkânı ortadan 
kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin iki katı tu-
tarında idari para cezası uygulanır. El konulan madenler, mülki 
idare amirliklerince satılarak bedeli il özel idaresi hesabına ak-
tarılır.”, denilmiştir. 

Düzenleme çok açık olmakla birlikte, Maden Yasası’nın 12/5’inci 
maddesi ile 10’uncu maddenin 8. fıkrası çelişmektedir.
Konuyla ilgili Maden Yasası 12/5’inci maddesi; 
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“…Ruhsat alanında ruhsat grubu dışında üretim yapıldığının 
tespiti halinde faaliyetler durdurularak üretilen madene mülki 
idare amirliklerince el konulur. Bu fiili işleyen kişilere, bu fıkra 
kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkanı or-
tadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin iki 
katı tutarında idari para cezası uygulanır. El konulan madenler, 
mülki idare amirliklerince satılarak bedeli il özel idaresi hesabına 
aktarılır.”.

10’uncu maddenin 8. fıkrası;” 
Bu Kanuna göre;
a-Ruhsatın ait olduğu grup dışında, üretim hakkı olmayan diğer 
grup madenin üretilmesi ve/veya sevk edilmesi, ...

Haksız yere hak iktisabı sayılır. Haksız yere hak iktisabına imkan 
veren bu hususlarla ilgili yapılmış beyanlar da gerçek dışı ve ya-
nıltıcı beyanlar olarak kabul edilir. 

10’uncu maddenin 7. fıkrasında da; Gerçek dışı veya yanıltıcı be-
yanda bulunmak suretiyle Kanun hükümlerinin uygulanmasını 
engelleyen ve haksız surette hak iktisap eden ruhsat sahiplerinin 
teminatları irad kaydedilerek iki katına çıkarılır. Bu fıkranın ikinci 
kez ihlali halinde bir önceki ceza katlanarak uygulanır. Üç yıl için-
de madde hükümlerinin üç kez ihlal edilmesi halinde teminat 
irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir.” şeklindedir.

Yukarıda aktarılan Yasa maddeleri dikkate alındığında, grubu dı-
şında diğer grup maden üretimine, yani aynı fiile Maden Yasası’nın 
10/8 ve 12/5’inci maddelerinde değişik ceza öngörülmektedir. 

Şöyle bir iddia ileri sürülebilir: Yasa’nın 12/5’inci maddesinde; 
“Ruhsat alanında ruhsat grubu dışında üretim yapıldığının tespi-
ti,” denildiği, 10/8 (a) maddesinde ise; “Ruhsatın ait olduğu grup 
dışında, üretim hakkı olmayan diğer grup madenin üretilmesi,” 
denildiği iki ifadenin farklı olduğu savunulabilir. Her iki kural ara-
sında hiçbir fark yoktur. Bir ruhsat grubu dışında diğer bir grup 
maden üretilmesi demek zaten üretim hakkı olmayan bir made-
nin üretilmesi anlamından başka bir anlama gelmez. 

Bu durumda uygulama nasıl olacaktır? Bir maden sahasında 
grubu dışında üretim ve sevkiyat tespit edildiğinde her iki mad-
deye göre de hesaplama yapılacak, ancak fiili işleyenin lehine 
olarak en az ceza gerektiren işlem tesis edilecektir. Ceza hukuku-
nun kabulü budur. Kanaatimizce yeni bir Yasa değişikliğinde bu 
karışık durumun giderilmesi gerekli ve zorunludur.

Bir diğer ve önemli husus ruhsat grubu dışında üretime uygula-
nan idari para cezası 5995 sayılı Yasa ile getirilmiştir. Daha önce 
Maden Yasası’nın 10’uncu maddesi 6. fıkrasında; “Gerçek dışı 
veya yanıltıcı beyanlar yönetmelikte tarif edilir. Tarif edilen bu 
fiiller dışındaki hallerde bu madde hükümleri uygulanmaz.”, de-
nilmiş, 03.02.2005 gün 25716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Maden Yasası Uygulama Yönetmeliği’nin 82. maddesi 4. fıkrası 
(a) bendinde de; “Ruhsatın ait olduğu grup dışında, üretim hakkı 
olmayan madenin üretilip sevk edilmesi,” gerçek dışı veya yanıl-
tıcı beyan sayılmıştır.

Anayasa Mahkemesi, 15.01.2009 gün E:2004/70,K:2009/7 sayı-
lı kararla 3213 sayılı Yasa’nın 5177 sayılı Yasa ile değişik 10’uncu 
maddesi 6. fıkrasını iptal etmiştir. Bu nedenle, grubu dışında üre-
time verilecek idari para cezaları 5995 sayılı Yasa’nın yürürlüğün-
den sonra bu fiili işleyenlere uygulanabilir. Türk Ceza Yasası’nın 
7’nci maddesi uyarınca, işlendiği zaman yürürlükte bulunan yasa-
ya göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı ceza verilemez, suçun iş-
lendiği zaman yürürlükte bulunan yasa ile sonradan yürürlüğe gi-
ren yasaların hükümleri farklı ise, failin lehine olan yasa uygulanır.

Üst Üste Verilen Ruhsatlarda Grubu Dışında Üretim
Farklı gruplarda üst üste verilen ruhsatlardan, grubu dışında ve/
veya faaliyette bulunulan ruhsata konu olmayan maden üretimi 
yapıldığının tespiti halinde de faaliyetler durdurularak üretilen 
madene mülki idare amirliklerince el konulacak, bu fiili işleyen-
lere üretilmiş olup el konulan ve/veya el konulma imkanı orta-
dan kalkmış olan tüm madenin ocak başı satış bedelinin iki katı 
tutarında idari para cezası verilecektir. Uygulama Yönetmeliği-
nin 53/3. fıkrasında açıklama konusu edilen bu fiile de yukarıda 
ruhsat alanında grubu dışında üretim konusunda yaptığımız 
açıklamalar aynen geçerlidir. 

Üretimin Zaruri Neticesi Olan Üretim
Aynı ve/veya farklı gruplarda üretimin zaruri neticesi sonucun-
da üretilen madenler için sevkiyatın yapılmaması haline grubu 
dışında üretim konusunda getirilen idari para cezası uygulan-
mayacaktır. Böylesi bir durumda ruhsat sahibi Maden Yasası’nın 
16’ncı maddesi 9. fıkrası uyarınca Genel Müdürlükten izin iste-
yecektir. Eğer sevkiyat yapılmış ise bu fiil, grubu dışında üretim 
olarak kabul edilecektir.

Sevkiyat yapıldı ise o zaman üst üste verilen ruhsatlarda grubu 
dışında üretim yapılması hakkında verdiğimiz açıklamalar bu 
durumda da geçerli olacaktır.

İzinsiz Üretim
Zorunlu kılınan mülkiyet, ÇED ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı 
alınmasını müteakip, arama ruhsatı döneminde arama üretim 
izin belgesi, işletme ruhsatı döneminde de işletme izni verilir. 
Zorunlu izinler alınmadan ruhsatın ait olduğu grupta maden 
üretimi yapıldığının tespit edilmesi durumunda gerekli izinler 
alınıncaya kadar ruhsat sahasındaki üretim faaliyetleri durdu-
rularak teminat irad kaydedilir. Bu kapsamda üretilen madenin 
beyan süresi geçmiş ise ödenmesi gereken Devlet hakkına ilave 
olarak bildirilmeyen miktar için hesaplanacak Devlet hakkının 
on katı tutarında idari para cezası verilecektir. Ayrıca bu fiil hak-
sız yere hak iktisabı kapsamında yapılmış fiil sayılacak Yasanın 
10’uncu maddesinin haksız yere hak iktisabı kapsamında işlem 
tesis edilecek, beyan süresinin bulunması halinde ise faaliyet 
durdurularak teminat irad kaydedilecektir.

Yukarıda aktarılan Uygulama Yönetmeliği’nin 53/5. fıkrasının 
çok ağır ve Yasa’nın bütününe uygun olmayan cezalar getirdiği 
görülmektedir. 

Maden Yasası’nın 12/7’nci maddesi çok açık olup, Ruhsatlı, ancak  
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üretim veya işletme izni olmadan aynı grupta üretim yapıldı-
ğının tespiti halinde, üretim faaliyeti durdurularak teminat irad 
kaydedilir, kuralı bulunmaktadır. Böylece, ruhsatlı bir sahada 
izinsiz faaliyetin cezası çok açık olarak faaliyetin durdurulması ve 
teminat iradıdır. 

Aynı fiille iki ceza kuralı Yönetmelik ile getirilmektedir. Zorunlu 
izinler alınmaksızın aynı grupta üretim ve sevkiyat yapılıp bildi-
rilmemiş ise bu duruma Yasanın 12/4’üncü fıkrası uygulanacaktır. 
Ayrıca Yasa’nın 10’uncu Maddesine göre işlem yapılması olanak-
sızdır. Bazı durumlarda Yasa’nın 10’uncu maddesi 12’nci Madde-
sinden daha fazla para cezası getirmektedir. Bilindiği üzere Yasa-
nın 10’uncu Maddesine göre teminat iratları iki kattır. Ruhsat alanı 
büyükse teminat iradının oldukça yüksek olacağı kaçınılmazdır. 

Açıklanan nedenlerle, Uygulama Yönetmeliği’nin 53. Maddesinin 
5.fıkrasında geçen, “Ayrıca bu fiil haksız yere hak iktisabı kapsa-
mında yapılmış fiil sayılarak Kanunun 10’uncu Maddesinin haksız 
yere hak iktisabı kapsamında işlem tesis edilir. Beyan etme süresi-
nin bulunması halinde ise faaliyet durdurularak teminat irad kay-
dedilir.” kısmının Yönetmelikten çıkarılması gerekir.

Uygulama Yönetmeliğinin 53/6. Maddesindeki, “Arama dönemi 
üretim izni veya işletme izni dışında üretim faaliyetinde bulunul-
ması durumunda, izin dışındaki faaliyetler durdurularak teminat 
irad kaydedilir”, düzenlemesi gereksiz bir tekrardır. 

Yine 53/7. Maddedeki, anlatım bozukluğu ile kaleme alınan, 
“Kanunun 12’nci Maddesine göre ruhsatı olmadan faaliyette bu-
lunulduğu tespit edilen alanı kapsayacak şekilde yapılan tespit 
ve denetimlerden sonra alınan ruhsatlarda da idari para cezası 
uygulanır.” düzenlemesi oldukça hatalı ve Yönetmelikte yer al-
maması gereken bir durum olarak göze çarpmaktadır.

Esasen söylenmek istenen şudur. Ruhsatsız bir maden üretimi 
gerçekleştirilmekte, bu durum idare tarafından tespit edilmekte, 
bu tespitten sonra faaliyeti gerçekleştiren alana ruhsat aldığında 
ona da Yasanın 12/5’inci fıkrasının uygulanacağı anlatılmaktadır. 
Ruhsatsız bir alanda yapılan faaliyete zaten Yasanın 12/5. Mad-
desi uygulanacaktır. Ruhsatsız faaliyet yapılan alana daha sonra 
ruhsat alınması, ruhsatsız faaliyeti ruhsatlı faaliyete çevirmez ve 
bu faaliyeti yapan ruhsat almakla idari para cezasından kurtula-
maz. Bu nedenle, Uygulama Yönetmeliğinin, 53’üncü Maddesi 7. 
fıkrası Yönetmelikten çıkarılmalıdır.

Bir diğer tekrar Uygulama Yönetmeliği’nin 53. Maddesinin 4. ve 
8. fıkralarında vardır. Bu fıkralardan birinin sözü edilen madde-
den çıkarılması uygun olur.

Usulsüz Sevkiyat
Uygulama Yönetmeliği’nin 55. Maddesinde, madenlerin Maden 
İşleri Genel Müdürlüğünden alınacak sevk fişi ile nakledilmesinin 
zorunlu olduğu, yapılan sevkiyatın Vergi Usul Yasasına göre dü-
zenlenmiş sevk irsaliyesi ile yapılmış ve Devlet hakkının ödenmiş 
olması durumunda, ruhsat sahibinin yazılı olarak uyarılacağı, aynı 
işlemin tekrarında teminatın irad kaydedileceği, düzenlenmiştir. 

Uygulama Yönetmeliği’nin 55’inci Maddesi 4. fıkrasındaki, “Ge-
nel Müdürlükten alınmış sevk fişinin, kendisine ait olup üretim 
hakkı olmayan bir ruhsat sahasında kullanılmasının tespiti ha-
linde üretilen madene mülki idare amirliklerince el konulur. Bu 
kişilere bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan veya el 
konulma imkanı ortadan kalkmış olan madenin ocak başı satış 
bedelinin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. El konulan 
madenler, mülki idare amirliklerince satılarak bedeli özel idareye 
aktarılır.” düzenlemesi Maden Yasasına açıkça aykırıdır. 

Yasanın 12’nci Maddesi 7. fıkrasında, “Ruhsatlı, ancak üretim 
veya işletme izni olmadan aynı grupta üretim yapıldığının tespit 
edilmesi halinde, üretim faaliyetleri durdurularak teminat irad 
kaydedilir.” kuralı bulunmaktadır. Ruhsat sahibi üretim hakkı ol-
mayan aynı grup bir ruhsat sahasında başka bir ruhsata ait sevk 
fişini kullandığında faaliyeti durdurulup teminatı irad kaydedile-
bilir. Bunun dışında başkaca bir yaptırım yoktur. Uygulama Yö-
netmeliğinin 55. Maddesi 4. fıkrası ile Yasada olmayan bir ceza 
getirilmiş olmaktadır. 

Aynı maddenin son fıkrasında da, “Genel Müdürlükten alınmış 
sevk fişinin, ait olduğu ruhsat dışında başka kişiye ait bir ruhsat 
alanında kullanılması durumunda, sevk fişini kullanan ve kullan-
dıran ruhsat sahipleri yazılı olarak uyarılır. Aynı işlemin tekrarın-
da teminatları irad kaydedilir.” denilmiştir.

Uygulama Yönetmeliğinin 55’inci Maddesi 4. ve 5. fıkraları birlik-
te değerlendirildiğinde, garip bir durum ortaya çıkmaktadır. Bir 
ruhsat sahibinin iki ruhsatı bulunmakta bunun bir tanesine sevk 
fişi almakta, üretim hakkı bulunmayan diğer sahasında da bu fişi 
kullanmaktadır. Bu fiil iki kat idari para cezası gerektirirken, sevk 
fişini başka bir kişiye kullandırdığında her iki tarafta uyarılmakta 
ve idari para cezası verilmemektedir. Böyle bir düzenlemenin 
açıklaması olamaz.

İdari Para Cezalarında Yapılması Gerekli Düzenlemeler

Maden Yasasına göre verilen idari para cezalarında yeni yasal 
düzenlemeler yapılması gerekli ve zorunludur.

I - El konulma imkanı olan ile el konulma imkanı olmayan maden-
lere aynı cezanın uygulanması hakkaniyete aykırıdır. Bir ruhsat 
sahasında ya da ruhsat harici üretim yapılmış bir sahada üretilen 
madene el koyma imkanı varsa artık bu madenin el konulan mik-
tarının hesaplanarak genel toplamdan düşülmesi gereklidir. 

II - Maden Yasasına göre verilen idari para cezalarında görevli ve 
yetkili Mahkeme madenin bulunduğu yerin Sulh Ceza Mahkeme-
sidir. Bu mahkemelerin vermiş olduğu kararlarının temyizi kabil 
olmayıp, itiraz üzerine kararlar kesinleşmektedir. İtiraz makamı da 
Asliye Ceza Mahkemesidir. Kararlarının temyizi kabil olmadığından 
içtihat oluşmamakta aynı konuda farklı kararlar verilebilmekte ve 
kesinleşmektedir. Çevre Yasasında olduğu gibi Maden Yasasına, 
İdari para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün için-
de idare mahkemesinde dava açılabilir. Dava açmış olmak idarece 
verilen cezanın tahsilini durdurmaz, hükmü konulmalıdır.  
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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

TKİ

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

Kas. 2013 Keles krible +40 mm 130 KLİ 2.766

Kas. 2013 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 265 Kütahya - Tavşanlı (GLİ) 5.280

Eki. 2013 Ilgın Parça 110 ILİ 2.970

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

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

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

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

Kas. 2013 Yatağan krible +30 mm Fiyat Yok Muğla - Yatağan ( GELİ ) 2.701

Kas. 2013 Milas Parça Fiyat Yok Muğla - Yatağan ( GELİ ) 2.860

TÜRKİYE - TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat (TL/
Ton-KDV 

Hariç)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

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

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

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

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

Kas. 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

25.Kas.13 Altın 1244,70 -24,99 1659,30 USD / tr. oz

25.Kas.13 Gümüş 19,93 -33,61 30,02 USD / tr. oz

25.Kas.13 Platinyum 1389,00 -9,86 1541,00 USD / tr. oz

25.Kas.13 Rodyum 1050,00 -12,50 1200,00 USD / tr. oz

25.Kas.13 Palladyum 719,00 4,20 690,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

% 
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2012)
Birim

London M
etal Exchange

25.Kas.13 Aluminyum 1747,00 -14,57 2045,00 USD / ton

25.Kas.13 Bakır 7065,50 -9,16 7778,00 USD / ton

25.Kas.13 Çinko 1872,50 -8,84 2054,00 USD / ton

25.Kas.13 Kalay 22900,00 -1,27 23195,00 USD / ton

25.Kas.13 Kurşun 2083,00 -9,36 2298,00 USD / ton

25.Kas.13 Nikel 13440,00 -20,99 17010,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2012)
Birim

N
orthernM

iner

17.Eki.13 Antimuan 10200,00 -17,41 12350,00 USD / ton

17.Eki.13 Bizmut 9,10 5,20 8,65 USD / lb.

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

17.Eki.13 İridyum 510,87 -50,16 1025,00 USD / tr. oz

17.Eki.13 Kadmiyum 1,00 9,89 0,91 USD / lb.

17.Eki.13 Kobalt 14,25 31,94 10,80 USD / lb.

17.Eki.13 Antimuan 2900,00 -12,78 25750,00 USD / ton

LM
E

17.Eki.13 Manganez 2400,00 -9,94 2665,00 USD / ton

21.May.13 Magnezyum 25300,00 -1,75 3325,00 USD / ton

17.Eki.13 Rutenyum 57,00 -28,75 80,00 USD / tr. oz

17.Eki.13 Selenyum 30,00 -33,33 45,00 USD / lb.

27.Haz.13 Uranyum 125,00 0,00 43,50 USD / lb.

U
XC

17.Eki.13 Tungsten 390,00 16,42 335,00 USD / ton

14.Eki.13 Tantal 36,00 -17,24 125,00 USD / lb.

17.Eki.13 Vanadyum 5,90 12,38 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

İletişim
reklam@madencilik-turkiye.com

0 312 482 18 60
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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 22.11.2013

IHLAS 1,05 0,74 -29,52 İHLAS HOLDİNG AŞ

IHMAD 2,98 7,64 156,38 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET AŞ

IPEKE 3,39 4,73 39,53 İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.AŞ

IZMDC 5,24 2,63 -49,81 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ

IZOCM 40,10 33,4 -16,71 İZOCAM AŞ

KCHOL 6,02 9,76 62,13 KOÇ HOLDİNG AŞ

KONYA 322,00 292 -9,32 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

KOZAA 3,20 4,22 31,88 KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. AŞ

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

KRDMA 1,15 2,21 92,17 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMB 1,75 4,39 150,86 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMD 0,91 1,29 41,76 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KUTPO 2,28 2,23 -2,19 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ AŞ

METRO 0,57 0,72 26,32 METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.AŞ

MRDIN 6,26 4,36 -30,35 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET AŞ

NUHCM 10,06 11 9,34 NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ

PRKME 5,44 5,46 0,37 PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.AŞ

SARKY 5,00 3,04 -39,20 SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.AŞ

SISE 2,77 2,81 1,44 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI AŞ

SODA 3,17 2,77 -12,62 SODA SANAYİİ AŞ

TRKCM 2,39 2,57 7,53 TRAKYA CAM SANAYİİ AŞ

UNYEC 4,19 5,2 24,11 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

USAK 1,44 0,98 -31,94 UŞAK SERAMİK SANAYİİ AŞ

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31.12.2012 22.11.2013

ADANA 3,78 3,9 3,17 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADBGR 2,72 2,76 1,47 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADNAC 0,71 0,64 -9,86 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

AFYON 84,00 61,75 -26,49 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.AŞ

AKCNS 7,56 11,7 54,76 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.AŞ

ALKIM 6,50 15,2 133,85 ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ

ANACM 2,77 2,36 -14,80 ANADOLU CAM SANAYİİ AŞ

ASLAN 53,25 33,6 -36,90 ASLAN ÇİMENTO AŞ

BOLUC 1,42 2,56 80,28 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

BSOKE 1,43 1,42 -0,70 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

BTCIM 6,70 6,34 -5,37 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.AŞ

BUCIM 4,85 4,47 -7,84 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI AŞ

BURCE 7,28 4,3 -40,93 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.AŞ

CEMAS 1,31 0,9 -31,30 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ AŞ

CEMTS 1,20 1,26 5,00 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.AŞ

CIMSA 7,76 12,8 64,95 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

CMBTN 53,75 39,6 -26,33 ÇİMBET.H.BT.VE PRE.Y.ELEM.SAN.VE TİC.AŞ

CMENT 8,10 6,28 -22,47 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.AŞ

DENCM 9,58 7,22 -24,63 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

EGSER 1,77 2,89 63,28 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 2,11 2,68 27,01 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.AŞ

GOLTS 60,75 57 -6,17 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. AŞ

HZNDR 4,06 4,54 11,82 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ AŞ



Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

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

9-11 Aralık 2. Sondaj Sempozyumu, Ankara
www.jmo.org.tr/etkinlikler/etkinlik_detay.php?kod=6464&sube=0 

     2014
27 - 30 Ocak Turkey & Central Asia Mining Investment Summit, İstanbul 
www.tcamis.com

26 - 29 Mart Marble 2014 - 20. Uluslararası Doğal Taş & Teknolojileri Fu-
arı, İzmir, www.marble.izfas.com.tr

14 - 18 Nisan 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara www.jmo.org.tr

21 - 22 Nisan 3. Avrasya Mena Madencilik Zirvesi, İstanbul
www.ebysummits.com

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

21 - 25 Mayıs Ankomak 20. Uluslararası İş Makinaları Fuarı, İstanbul 
www.ite-turkey.com/ver3/fairs/ankomak

23 - 24 Mayıs Expo Geothermal 2014 Jeotermal Enerji Teknolojileri ve 
Ekipmanları Fuarı, Denizli www.maden.org.tr

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

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

24 - 27 Eylül 30th International Conference on Ore potential of Alkali-
ne, Kimberlite and Carbonatite Magmatism, Antalya, 
www.alkaline2014.com

15 - 17 Ekim 14. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu ve Sergi-
si, Kuşadası, www.imps2014.org

22 - 25 Ekim Globalstone 2014, Dünya Doğaltaş Kongresi, Antalya  
www.globalstone2014.org

27 - 30 Kasım Tüyap Maden Türkiye 2014, 6. Madencilik, Maden Makine 
ve Ekipmanları, İş Makineleri Fuarı, İstanbul www.tuyap.com.tr

5 Aralık Madencilikte Satış ve Pazarlama (Sales and Marketing 
Excellence in Mining) Gold Coast, Avustralya 
www.sales-marketing-mining.com.au

9 - 10 Aralık Küresel Kaynak Yatırımları Konferansı ‘13 (Global Resource 
Investment Conference) Shenzen, Çin www.griconference.com

   2014
20 Ocak Orta ve Doğu Afrika Madencilik Yatırımları Zirvesi (Central and 
East Africa Mining Investment Summit) Londra, Birleşik Krallık 
www.ceamis.com

29 - 30 Ocak Güney Afrika Kömür İhracatı Koferansı (South African 
Coal Exports Conference ‘14) Cape Town, Güney Afrika 
www.ihs.com/info/events/sa-coal-exports.aspx

03 - 06 Şubat African Mining Indiba ‘14 Cape Town, Güney Afrika 
www.miningindaba.com

9 - 12 Şubat 40. Patlayıcılar ve Patlatma Teknikleri Konferansı ‘14 (40th 
Annual Conference on Explosives and Blasting Technique) Denver, ABD 
www.isee.org

7 - 10 Nisan Ufalama 2014 (Comminution 2014) Cape Town,Güney Af-
rika www.min-eng.com/comminution14

28 - 30 Nisan Maden Kapama Çözümleri ‘14 (Mine Closure Solutions) 
Ouro Preto, Brezilya www.mineclosuresolutions.com

11 - 12 Mayıs Geominetech 14. Yıllık Sempozyum (Geominetech 14th 
Annual Symposium) Bhubaneswar, Hindistan 
www.geominetech.webs.com

24 - 31 Mayıs ALTA Nikel - Kobalt - Bakır, Uranyum - NTE ve Gold 
- Değerli Metaller Konferans ve Sergisi ‘14 (ALTA 2014 Nickel-Cobalt-
Copper, Uranium-REE and Gold-Precious Metals Conference & Expo) 
Perth, Avustralya www.altamet.com.au/conferences/alta-2014/

9 - 11 Haziran Biohidrometalurji 2014 (Biohydrometallurgy ‘14) Corn-
wall, İngiltere www.min-eng.com/biohydromet14

09 - 12 Haziran Paste 2014 Vancouver, Kanada paste2014.com

12 - 13 Haziran Kaynak Korunumu ve Geri Kazanımda Sürdürülebilirlik 
‘14 (Sustainability through Resource Conservation and Recycling ‘14) 
Cornwall, İngiltere www.min-eng.com/srcr14/

22 Haziran 2. Uluslararası Avrupa Metal ve Madencilik Yatırımcıları 
Forumu (2nd International European Investor Metals & Mining Forum) 
Londra, İngiltere www.sachsforum.com/eimm07.html

08 - 11 Eylül Jeosentetik Madencilik Çözümleri ‘14 (Geosynthetic Min-
ing Solutions) Vancouver, Kanada www.geosyntheticssolutions.com

21 - 25 Eylül Uluslararası Uranyum ve Hidrojeoloji Konferansı ‘14 (Ura-
nium Mining and Hydrogeology 2014 International Conference - UMH 
VII) Freiberg, Almanya tu-freiberg.de/umh-vii-2014 

13 - 14 Kasım Turkey Mining Investment & Finance, Brisbane 
www.ebysummits.com

17 - 19 Kasım Proses Mineralojisi ‘14 (Process Mineralogy) Cape Town, 
Güney Afrika www.min-eng.com/processmineralogy14/

20 - 21 Kasım 5. Uluslararası Değerli Metaller Sempozyumu ‘14 (Pre-
cious Metals ‘14)

Satış, Rödovans ve Ortaklıklar 
İçin Maden Sahaları

Tanıtım Bülteni
Satış, Rödovans ve Ortaklıklar İçin 

Maden Sahaları
Tanıtım Bülteni

Detaylar:
www.madencilik-turkiye.com/mtbulten





1 Aralık 2013120

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
89 Almina / alminaminerals.com

105 Altınbilek / abms.com.tr

65 Anişmak / anismak.com

103 Ant Group / antgroup.com.tr

67 Atalay Makine / atalaysondajmak.com

6 Atf Forvarderlik / atfturkey.com.tr

93 Atlas Copco / atlascopco.com.tr

115 Avustralya Madencilik Zirvesi / ebyintl.com

87 Ayıkband / ayik.com.tr

5, 9, 60, 61 Barkom / barkomltd.com

19 Bes Mühendislik / besmuhendislik.com.tr

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

79 Cantoni / cantonigroup.com

85 Çayeli Bakır / first-quantum.com

35 Cleanair Technology / cleanairfans.com

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

39 Draeger / draeger.com.tr

31 Eczacıbaşı Esan / esan.com.tr

59 Esit Elektronik / esit.com.tr

29 GMS / globalmagnetgroup.com

95 Ketmak / ketmak.com

77 KSB / ksb.com.tr

101 Labris / labris.com.tr

119 Avrasya Mena Zirvesi / ebyintl.com

A. Kapak Mapek / mapek.com

15 Maxam Anadolu / maxam.com.tr

91 MC Plastik Kalıp / mcfiltre.com

11 Metso / metso.com

27 Netcad / netcad.com.tr

Ön Kapak İçi Ortadoğu Sondaj / ortadogusondaj.com

81 Otkonsaş / otkonsas.com

Sayfa Firma
45 Pena Maden / penamaden.com

3 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

69 Putzmeister / putzmeister.com.tr

37 Sandvik / sandvik.com

23 Satlab Geosolutions/ satlab.com.tr

55 Seterm Teknik/ seterm.com

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

51 Soma Holding / somaholding.com

73 Süzerteks / suzerteks.com.tr

75 Teksomak / teksomak.com

113 Turkey & Central Asia Summit / tcamis.com

17 Vtg Holding / vtg.com.tr

33 Yavaşçalar / yavascalar.com.tr

21, 99 Zitron / zitron.com

7 Weir Minerals / weirminerals.com

109 New Wisdom / wisdom.hk

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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www.tsurumipompa.com 

                                                                                                                             

 

               




