
Maden teknolojileri:  LCC-M

 

Maden teknolojileri:  LCC-M

Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi

Fiyat 8 TL | 15 Ocak 2014 | Yıl 5 | Sayı 36 | www.madencilik-turkiye.com 

IS
SN

 1
30

9 
- 1

67
0 

Metalurjiye 
Adanmış Bir Hayat:

Fathi Habashi

Türkiye’de Linyit Kömürüne 
Genel Bir Bakış

Altın Fiyatları
Maden Kapattırıyor



CASTROL_SPHEEROL_19.5x27.5 1/7/14 1:04 PM Page 1 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

“Castrol’ün gelifltirdi¤i Spheerol HD gresi ile mevsim koflullar›ndan
etkilenmeden, tüm ekipmanlar›m›z›n ya¤lama periyodunu 6 kat uzatt›k.
Çok daha kaliteli bir ürün kullanmakla birlikte her bir ifl makinemize
yapt›¤›m›z harcamalardan y›lda yaklafl›k ¨30.000 tasarruf sa¤lad›k.
Daha yüksek kaliteyle daha kârl› olunabilece¤ini kan›tlad›¤› için
Castrol’e teflekkür ederim.”

Engin Kayac›k
Y›lmazlar Madencilik
  Makine Bak›m fiefi

SPHEEROL HD ‹LE
B‹R EKSKAVATÖRDE SENEDE
¨30.000 TASARRUF!

6 KAT
DAHA UZUN
GRESLEME
ARALI⁄I
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Bu Ay
140 yılı aşkın bir süredir 
pompa ve vana üreticisi 

olan KSB, Güney Afrika 
ve Amerika’da yeralan 

üretim tesislerinde, cevher 
zenginleştirme prosesinin her 

aşamasında ihtiyaç duyulan 
KSB-GIW santrifüj çamur 

pompalarının üretimini 
gerçekleştirmektedir. Bu 
pompalar katran kumları 

ve kompleks fosfatların 
transferinde veya krom, altın, 

bakır gibi metal cevherlerin 
emniyetli bir şekilde

transferinde kullanılmaktadır.

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 çözünürlükte 
(minimum 300 dpi) jpg, bmp, tiff resim formatlarında gönderilecektir. Yazılar e-posta 
aracılığı ile info@madencilik-turkiye.com adresine veya CD ile yayın idare merkezi adresine 
gönderilebilir. Gerekli görüldüğü takdirde yazılarda düzeltme istenebilir. Bu durumda yazar 
ile iletişime geçilecektir. Posta ile gönderilen yazılar dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın 
yazarına iade edilmez. 

Dergimiz Basın ve Meslek İlkelerine uymayı taahhüt eder.
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Ülkemiz 17 Aralık 2013’de tarihi bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile çalkalandı. 
Kaçakçılık, rüşvet, kara para aklama, evrakta sahtecilik ve daha pek çok suçlamanın 
yöneltildiği zanlılara yapılan operasyonların ardından girilen siyasi buhran dönemi 
madencilik dahil pek çok sektörü etkiledi. Her geçen gün yeni operasyonlardan bah-
sediliyor. Hemen her gün nefes kesici gelişmelere şahit oluyoruz. Yaşanan gelişmeler 
ve belirsiz süreçten dolayı ülkemizde şu an maalesef başta ekonomi olmak üzere her 
alanda bir karamsarlık, bir moral bozukluğu hakim. 

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonları ile başlayan siyasi gerginlik ise yerel seçimlerin de 
yaklaşması ile her geçen gün daha da büyüyor. Siyasi gerginliğin nasıl son bulacağı 
ise kestirilemiyor. Ekonomist dergisinin CEO anketine göre, ankete yanıt veren 132 
CEO’nun % 71’i, 17 Aralık’ta başlayan tarihi operasyonların, ülke ekonomisinin gele-
ceğini olumsuz etkileyeceğine inanıyor. Bu tür anket sonuçlarının ve beklentilerin 
genellikle tuttuğunu geçmiş yıllarda gördüğümüz için karamsarlığa kapılmamak 
elde değil maalesef.

17 Aralık operasyonunun dışında, yaşanan diğer gelişmeler ışığında, önemli bir 
üretici şirketin bir madeninde faaliyetlerin nasıl durdurulduğunu da hepimiz yaşa-
yarak gördük. İlgili şirketin yasal altyapısının tam olması, yaşanan sıkıntıyı kısa süre 
içerisinde atlatmasını ve üretime yeniden başlayabilmesini sağladı. İlgili şirketin 
madeninin hukuksuz bir şekilde kapatıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurması ve 
mahkemenin şirketin lehine sonuçlanması düşündürücüydü. 

Ayırca bazı maden şirketlerinin bağlı bulundukları holdinglerin patronlarının, çeşitli 
ithamlar ile operasyonlarda bir şekilde adlarının geçmesi, yine gözlerin sektörümüze 
çevrilmesine neden oldu. 

17 Aralık operasyonları, içinde bulunduğumuz çağda hiçbir şeyin gizli kalmayacağını, 
er ya da geç her şeyin ortaya çıkacağını hepimize bir kez daha gösterdi. Madencilik 
Türkiye dergisi yayına başladığından beri üzerinde durduğumuz en önemli konular-
dan birisi hep şeffaflık oldu. Maden şirketlerinin her alanda şeffaf olması gerektiğini 
vurguladık hep. Artık şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik madencilik sektörü 
gibi önemli sektörlerde gitgide daha da önem kazanıyor. Çünkü en ufak çalkantıda, 
maden işletmelerinin kapısına kilit vurulabildiğini hepimiz gördük. Bu tür durum-
larda şirketleri kurtaracak tek şey, faaliyetleri boyunca tüm yasal gerekliliklerin yerine 
getirilmiş olmasıdır. İşletmelerin faaliyetleri boyunca eksik izin ve belgelerinin bulun-
maması, faaliyetlerini şeffaf bir şekilde sürdürüyor olmaları, gerektiğinde her konuda 
hesap verebilir olmaları, yaşanacak her türlü sıkıntıda şirketleri ayakta tutacaktır. 

Ayrıca şeffaf ve dürüst bir şekilde çalışan şirketler kamuoyu desteğini de kolaylıkla 
arkasına alabilmektedir. Bu şekilde çalışan şirketlerin hem ülke ekonomisine katkısı 
daha fazla olmakta hem de yaşanabilecek sıkıntıları atlatması kolaylaşmaktadır.

Tabi şirketler kadar hükümetlere de iş düşüyor. Hukukun ve adaletin egemen olduğu 
şeffaf ve demokratik ülkeler, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için her zaman 
ilgi odağı olmaktadırlar. Ülkemizin de artık hızla bu ölçütleri yakalamayı ilke edinmesi 
gerekmektedir. Hükümetlerin partisinden, siyasi görüşünden öte adaleti sağlamaktaki 
çabaları daha önemlidir. Günümüzde kalıcı yatırımlar ve sürdürülebilir bir madencilik 
sektörü oluşturabilmek için vergi, ssk gibi teşvikler vermenin yanında sağlıklı ve ada-
letli bir hukuk sisteminin oluşturulabilmesi daha önemlidir. Bu sadece madencilik için 
değil tüm sektörler için geçerlidir. Ülkemiz ancak bu şekilde daha ilerilere gidebilir. 
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Çinkom, Meksikalı Zinc National ile 
Aliağa’ya Konsantre Tesisi Kuracak
Kayserili Çinkom, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
tarafından gerçekleştirilen Türkiye - Meksika İş Konseyi 
Toplantısı’nda, Meksikalı şirket Zinc National ile ülkemizde bir 
çinko konsantre tesisi kurulması amacıyla iş anlaşması imza-
ladı. Yapılan anlaşmaya göre 2014’te başlaması hedeflenen 
inşaat ile İzmir - Aliağa’da 100 milyon dolar yatırımla çinko 
konsantresi üretim tesisi inşa edilecek. Tesisin 2015’te faaliyete 
geçirilmesi planlanıyor.
İki ülke için de bir ilk olan anlaşma, İpek Şirketler Grubu 
kuruluşu Çinkom adına Çinkom AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 

Saffet Arslan ile Zinc National firmasının CEO’so Eduardo 
Alverde tarafından imzalandı. Ortaklık anlaşmasının imza-
landığı Türkiye – Meksika İş Konseyi toplantısına iş ve siyaset 
dünyasının üst düzey isimleri katılırken, toplantıda Meksika 
Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto da bir konuşma gerçek-
leştirdi. DEİK Türkiye – Meksika İş Konseyi Başkanı Albert 
Saydam, Jorge Lopez Morton, TOBB-DEİK Başkanı M. Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün de konuşmaları ile toplantıda yer alan diğer isimler ara-
sındaydı. 

Aralık 2013

Muğlalı Krom Üreticisine Çinli Ortak
Muğla’nın çeşitli bölgelerinde maden sahaları bulunan maden 
işletmecisi Mehmet Pekmez, Ula’da yer alan bir sahasında Çinli 
bir firma ile krom üretimine başlamak için anlaştı. Yaklaşık iki 
yıldan bu yana Çinli firma ile temaslarını sürdürdüğü öğre-
nilen Pekmez konuyla ilgili olarak “Bundan böyle krom Çin’e 
ham olarak gitmeyecek. Ula’da Çinlilerle birlikte kuracağımız 
tesis ile kromu işlenmiş olarak ülke dışına göndereceğiz.“ dedi. 
Çinli firmanın yetkilisi Jıntong Zhang konuyla ilgili olarak: “İki 
yıldır Türkiye’ye yatırım yapmak için uğraşıyoruz. Sonunda 
kararımızı verdik ve Mehmet Pekmez ile anlaştık. Bundan 
böyle Ula’da krom üretimini beraber yürüteceğiz. Türkiye 

ekonomik olarak gelişen bir bölge, Türkiye ekonomisi güçlü 
ve kararlı yapısıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor.” dedi. 
İşletmeci Mehmet Pekmez ise şunları söyledi: “Yatırım için yak-
laşık iki yıldır Çinli Henan Yukuang Group firmasıyla görüşüyo-
ruz. Onlar da yaptıkları fizibilite çalışması sonucu yatırımlarını 
krom işletmesi üzerine yapmaya karar verdiler. Bizim de 22 
yıllık işletmecilik deneyimimiz var. Bundan sonra Çinli ortağı-
mız ile birlikte bu işi yapacağız. Çinli iş adamlarının yatırım için 
ülkemizi tercih etmeleri büyük kazanç. Bundan böyle Çin ile 
daha yakın ilişkiler kurmamız kolay olacak.” 

Aralık 2013

Çayeli Bakır Maden Aramalarını Sürdürüyor
Çayeli Bakır İşletmeleri’nin (ÇBİ) maden arama çalışmalarına 
ara vermeden devam ettiği açıklandı. ÇBİ Genel Müdürü Iain 
Anderson tarafından yapılan açıklamada, Rize - Çayeli’de bulu-
nan yeraltı bakır madeninin 2019 yılında ömrünün tamamlan-
masını ve madenin kapanmasını öngördüklerini, ancak yeni 
maden rezervleri bulmak için de maden arama çalışmalarını 
sürdürdüklerini ifade ederek şunları kaydetti:

“Gerek çalışanlarımız gerekse firmamız için yeni imkanlar 
bularak faaliyetlerimizi devam ettirmek istiyoruz. Bu kap-
samda yürüttüğümüz maden arama çalışmalarımızı daha 
da hızlandırdık. Faaliyetlerimizi yaklaşık 33 köyü kapsayan 
ruhsat alanımızda yürütüyoruz. Şimdiye kadar bu çalışmamızı 
anlatmak için ziyaret ettiğimiz bütün komşularımız bizlerden 
desteklerini esirgemedi. Bu vesileyle kendilerine tek tek şük-
ranlarımı sunuyorum.” 

Aralık 2013

1994’de İş Bankası tarafından devralınan ve Fora Zeytin mar-
kasının sahibi olan Ant Gıda AŞ, Mermerler Şirketler Grubu 
bünyesinde faaliyet göstermekte olan Merkür Maden ve 
Merpa Metal şirketlerine devrediliyor. Bankacılık Denetleme 
ve Düzenleme Kurulu (BDDK)’nun bankalara finans ile ilgili 
olmayan sektörlerdeki varlıklarını satma yönünde düzenleme-
ler getirmesi nedeniyle İş Bankası tarafından satışı planlanan 
Ant Gıda’nın, yapılan ön anlaşma sonrasında bu iki şirkete 
devredilmesi için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı. 

Ant Gıda Genel Müdürü Muammer Güngör satın almaya ilgili 
olarak: “İş Yatırım vasıtasıyla 5 yıldır alıcılarla görüşülüyor. Satışın 
şirketimizin performansıyla alakası yok. BDDK düzenlemesi son-
rasında Ant Gıda’nın, İş Bankası’nın portföyüne uygun olmadığı 
için satışın gerçekleştirildiğini düşünüyorum.” dedi. 
Merkür ve Merpa şirketleri, krom ve manganez üretimi konu-
sunda ve gerek kendi üretimleri gerekse yurt içi piyasadan 
temin edilen maden ürünlerinin ticareti konusunda faaliyet 
gösteriyor. 

Merkür Maden ve Merpa 
Metal, Zeytin Sektörüne Girdi Aralık 2013
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Altın Fiyatları Altın
Madenleri İçin Risk Oluşturuyor
Altın fiyatlarındaki düşük seyir, dünya genelinde yer alan 
pek çok altın madeninin kapanması konusunu gündeme 
getirdi. Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Ümit Akdur’un Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamalara göre 
ayrıca, başta altın olmak üzere bakır, çinko, gümüş, kurşun 
madenlerinde arama faaliyetlerinde son bir yılda % 50 azalma 
gerçekleşti.
Akdur, geçtiğimiz yıl Türkiye’deki madenlerde 29,5 ton altın 
üretildiğini, 2013 yılı altın üretiminin ise 33 ton olmasını bek-
lediklerini; Kasım 2013 sonunda ülkemizin 271 ton altın ithal 
ettiğini, yıl sonu altın ithalatı faturasının ise 12 milyar dolar 
olarak tahmin edildiğini aktardı. Son dönemlerde altın fiyat-
larında yaşanan düşüşün altına olan ilgiyi azalttığını ifade 
eden Akdur, bu düşüş nedeniyle Avustralya, Kanada, Afrika ve 
ABD’deki bazı altın madenlerinin kapanma tehlikesiyle karşı 
karşıya kaldığını söyledi.
Altınla beraber bakır, kurşun, çinko ve gümüş aramalarında da 

yaşanan azalmaya, maden fonlarında % 56, maden aramala-
rında % 55 ve yeni altın rezervlerinde % 45 oranındaki düşüşün 
neden olduğunu vurgulayan Akdur, önümüzdeki dönemlerde 
altın fiyatlarının yükselmemesi halinde altın madenciliğini 
sıkıntılı günlerin beklediğini ifade etti. 
Akdur ayrıca şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’de de bazı 
projeler, fiyatların düşmesi nedeniyle ekonomik olmadığı için 
askıya alındı. Yatırımcıların da ilgisi azaldı. Fiyatlardaki düşüş 
nedeniyle son 20 aydır altın madeni aramaları için harcanan fon-
larda önemli azalmalar yaşandı. Yeni arama bütçelerinde önemli 
düşüşler yaşanırken daha önce yatırım yapılabilir konumdaki 
bir çok proje de askıya alındı. Bunun da nedeni, fiyatlar yüksek 
iken 1 ton kayada bir gram altın olan kaynaklar ekonomik olarak 
işletilebilirken, fiyatların düşüşe geçmesiyle birlikte artık bunun 
ekonomik olarak mümkün olmamasıdır. Fiyat düşüşü aynı 
zamanda dünyada borsaya kayıtlı bazı altın şirketlerinin hisse 
senetlerinin değerlerinin düşmesine de yol açtı.” 

Aralık 2013

Çatalağzı Termik Santrali 
İçin Yerli Kaynak Önerisi
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Demir, 
Çatalağzı Termik Santralì nin yerli kömür kullanım şartı olmadan, 
varlık satışı yöntemiyle özelleştirilmesinin, bölgedeki kömür üre-
timini olumsuz etkileyeceğini söyledi.  Başkan Demir, özelleştirme 
ihalesine çıkarılan Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) konusundaki 
görüşlerini dile getirmek üzere yaptıkları Ankara temasları sırasında 
ÇATES’in bölge için ne anlama geldiğini izah ettiklerini söyledi. 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası olarak ÇATES’in özelleştiril-
mesi sürecinde, havzada madencilik faaliyetlerinin devamını sağ-
layacak bir yöntemle ilerlenmesi yönündeki görüşlerini ilgililerle 
ve kamuoyuyla paylaştıklarını anlatan Demir şunları söyledi: 
“Özelleştirme İdaresi`nce bugüne kadar gerçekleştirilen ve plan-
lanan Termik Santral ihalelerinin aksine ÇATES ìn yerli kömür 
üretimiyle herhangi bir şekilde ilişkilendirilmeden, Varlık Satışı 
yöntemiyle ihale edilmesinin, santralin tamamen ithal kömür kul-
lanan bir yapıya dönüşmesine sebep olabileceğini de yöre hal-
kının ve ilgililerin dikkatine sunduk. Taşkömürü havzasının eko-
nomik ve sosyal felaketi anlamına gelecek böylesi bir ihtimalin 
toplumca algılanması üzerine, ilk aşamada yerel yöneticilerimiz, 
Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve Meslek Örgütü yöneticilerin-
den oluşan bir heyetle Milletvekillerimizi ziyaret ettik.” 

Havzada yapılan yıllık 2,5 milyon tonluk taşkömürü üretiminin 
ancak ÇATES ìn yerli kömür kullanmaya devam etmesiyle sür-
dürülebileceğine dikkat çeken Demir ”Bu üretim üzerinden 15 
yılda 200 milyon dolar rödovans bedeli ödeneceği, dolaylı ver-
giler olarak da en az 150 milyon doların devletimizin kasasına 
gireceği, Milletvekillerimizle paylaşıldı.” dedi. 
Santralde kullanılacak kömürün ithal edilmesi halinde 
Türkiye`nin en önemli ekonomik handikapı olarak gösterilen 
cari açık rakamına yıllık 250 milyon liranın eklenmesi anlamına 
geleceğini vurgulayan Salih Demir şöyle konuştu: 
“Bu ve benzeri hususlar, milletvekillerimizce Maliye Bakanımız 
Mehmet Şimşek’e aktarıldı. Ulusal Enerji Politikamızın önce-
likleri olan; yerli kaynak kullanım oranının yükseltilmesi, arz 
güvenliği, tüm kömür kaynaklarımızın harekete geçirilmesi 
ilkeleriyle mevcut ihale yönteminin uyuşmadığı gerçeği millet-
vekillerimizce de teyit edildi. Enerji piyasasının serbestleştiril-
mesi strateji belgelerine de aykırı olarak; sadece satış gelirine 
odaklanan mevcut özelleştirme yönteminin, bölgeyi felakete 
sürüklemenin yanı sıra milli ekonomimize de ciddi zararlar 
vereceği gerçeğini Bakanımızın dikkatine sunduğumuz gibi, 
kamuoyunun bilgisine de arz ediyoruz.” 

Aralık 2013

Ariana, Kızıltepe için ÇED Onayını Aldı
Ariana Resources, Red Rabbit Altın-Gümüş Projesi’nin Kızıltepe 
Sektörü için hazırlanan ÇED raporunun, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından onaylandığını duyurdu. Şirket hazırlanan 
raporu Eylül ayında Bakanlığa teslim etmişti.

Yıllık 21.000 ons altın eşdeğeri cevher üretim hedefli Kızıltepe 
Projesi’nde inşaat çalışmalarının, gerekli izinlerin alınması ile 
birlikte altı ay içinde başlaması hedefleniyor. İnşaat çalışmalarını, 
projenin ortağı Proccea İnşaat finanse edip yönetecek. 

Aralık 2013
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Maden İhracatı % 20 Arttı,
5 Milyar Dolar ile Rekor Kırıldı
Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden madencilik sek-
törü, 2013 yılında ihracatını % 20,67 oranında artırarak 5 milyar 
43 milyon dolarlık rekor ihracata imza attı. Dünya ekonomile-
rini etkisi altına alan tüm olumsuzluklara rağmen, madencilik 
sektörü 2013 yılı için belirlenen 4,5 milyar dolarlık hedefini 
aşarak, ihracatını en çok artıran üçüncü sektör oldu. İstanbul 
Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) verilerine göre 2013 yılında 
Türkiye’nin maden ihracatı, değer bazında geçen yıla oranla 
% 20,67 artışla 5 milyar 43 milyon dolar, miktar bazında ise % 
9,18 artışla 22 milyon 326 bin ton olarak gerçekleşti. 2014 yılına 
başarılı bir giriş yapan madencilik sektörünün en fazla ihra-
cat yaptığı ilk beş ülke; Çin, ABD, Irak, Belçika ve İtalya olarak 
sıralandı. 
Türk madencilik sektörü yılın son ayında da ihracattaki artış 
trendini korudu. Aralık ayında 425 milyon 832 bin dolarlık ihra-
cat yapan sektör, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ihracatını % 
7,20 oranında artırdı. 
Sektörün en büyük pazarı Çin, 2013’de de konumunu korudu. 
Çin’e yapılan ihracat, 2012 yılına göre % 35,69 oranında artışla 
2 milyar 467 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde 
Çin’e en çok ihraç edilen madenler: doğal taşlar, krom cev-
herleri, bakır cevherleri, kıymetli metal cevherleri ve kurşun 
cevherleri olarak sıralandı. 
Sektörün 2013 yılında en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında: 
Bulgaristan, Güney Kore Cumhuriyeti, Hollanda, Libya ve 
Azerbaycan - Nahçıvan ihracat artışlarıyla dikkat çekti. 2012 
yılı ile kıyaslandığında Bulgaristan’a % 171,94 artışla 99 milyon 
507 bin dolar, Hollanda’ya % 98,10 artışla 80 milyon 959 bin 
dolar, Azerbaycan-Nahçıvan’a % 58,39 artışla 54 milyon 129 
bin dolar, Güney Kore’ye % 128,69 artışla 45 milyon 233 bin 
dolar ve Libya’ya ise % 80,25 artışla 37 milyon 100 bin dolar 
maden ihracatı gerçekleştirildi. 
Maden sektörü ihracatında, 2013 yılında ürün grupları bazında 
1 milyar 141 milyon dolarla ilk sırada blok doğal taşlar geldi. 
1 milyar 83 milyon dolarla ikinci sırada yer alan işlenmiş 

doğal taşları ise 508 milyon 749 bin dolarla bakır cevherleri, 
450 milyon 366 bin dolarla krom cevherleri, 235 milyon 913 
bin dolarla tabii boratlar ve konsantreleri, 202 milyon 208 bin 
dolarla çinko cevherleri izledi. 
Madencilik sektörünün önemli alt bileşenlerinden doğal taş 
sektörü ihracatı 2012 yılına oranla % 17 oranında artarak 2 
milyar 225 milyon dolar olarak gerçekleşti. Doğal taş ihraca-
tında ilk 5 ülke ise sırasıyla Çin, ABD, Irak, Suudi Arabistan ve 
Hindistan oldu. Ayrıca bu dönemde Azerbaycan-Nahçıvan, 
Rusya, Libya, Türkmenistan ve Katar’a yapılan doğal taş ihra-
catındaki artış da dikkat çekti.
2013 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Maden 
İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Özer, “2013 yılı içerisinde 
gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde küresel ekono-
miyi doğrudan etkileyecek pek çok sıcak gelişme yaşandı. 
Bu gelişmeler maalesef birçok sektör için olumsuzlukları da 
beraberinde getirdi. Ancak sektör olarak ihracatta yakaladı-
ğımız yükseliş ivmesini 2013 yılında da koruduk. 2013 yılı için 
ihracat hedefimizi 4,5 milyar dolar olarak belirlemiş olmamıza 
rağmen henüz Kasım ayında 4 milyar 617 milyon dolarlık ihra-
cat gerçekleştirerek hedefimizi geride bırakmıştık. Aralık ayı 
sonunda elde edilen toplam maden ihracat rakamları ile yılı 
5 milyar 43 milyon dolarlık ihracatla kapattık. Dünya ekono-
mileri için zorlu geçen bir yılı hedeflerimizin üzerinde ihracat 
yaparak tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi. 
İMİB olarak artık 2014 yılı ihracat hedefine kilitlendiklerini 
belirten Mehmet Özer, “Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisine 
önemli oranda katkı sağlayan sektör temsilcilerimiz yeni yıl 
için şimdiden kollarını sıvadı. 2014 yılı ihracat hedefimizi 5 
milyar 600 milyon dolar olarak belirledik. İMİB olarak hedefe 
ulaşmak için önceki yıllarda olduğu gibi gerek yurt içindeki 
gerekse yurt dışındaki çalışmalarımıza hiç ara vermeden 
devam edeceğiz. Üye firmalarımızın da belirlediğimiz hedefi 
yakalamak için var gücüyle çalışacağına yürekten inanıyoruz.” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

Ocak 2014

Stratex’in Öksüt Sahasının Satışı, 2013 
Yılındaki En İyi Küçük Ölçekli Satış Ödülünü Aldı
Ülkemizin yanı sıra Afrika kıtasında da projeleri bulunan 
Avustralya firması Stratex International Plc. yaptığı basın 
açıklamasında, 4 Aralık tarihinde düzenlenen “Mines 
and Money London 2013 Mining Journal Outstanding 
Achievements Awards” gecesinde, ülkemizdeki Öksüt 
Altın Projesinin satışından dolayı “Yılın Küçük Ölçekli Satışı 
Ödülü“nü (Small Cap Deal of the Year Award) aldığını 
duyurdu. Öksüt sahası, bu senenin başında ortaklık yürüt-
tüğü Centerra Gold’a satılmış, bu satış ülkemizde büyük ses 
getirmişti. Satışın 20 milyon dolar karşılığında yapıldığı, 
net izabe tesisi girdisinden gelir haklarından da gelecek 

dönemde bir 20 milyon dolarlık daha gelir beklendiği 
duyurulmuştu.
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Christopher Hall, konu ile ilgili 
olarak yaptığı açıklamada bu ödülü almaktan dolayı şaşkın-
lığını ve mutluluğunu dile getirirken, bu satışın bugün şart-
larında yapılmasının pek mümkün olamayacağını belirtip, 
eski ortakları Centerra Gold’a iyi niyetleri ve dürüstlükleri 
nedeniyle teşekkürlerini sundu. Teşekkürlerinin sonunda 
Stratex’in Türkiye Müdürü Bahri Yıldız’ı da unutmayan Hall, 
bu önemli buluşun arkasında Bahri Yıldız ve ekibi olduğu-
nun altını çizerek, Yıldız ve ekibini de ayrıca onurlandırdı. 

Aralık 2013
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Turgay Ciner: Maden Sahalarındaki 
Devlet Tahakkümü Kaldırılmalı!
Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner 
Ankara’da, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 
12’nci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında gerçek-
leştirilen ‘Türkiye Enerji Piyasalarına Yönelik Stratejik Açılım 
ve Yeni Düzenleyici Perspektifler’ konulu programda kömür 
ve enerji üzerine bazı açıklamalarda bulundu. Türkiye’de 
kömürle elektrik üretiminin pek sevilmediğini söyleyen 
Ciner, “Yalnızca Elbistan Havzası’nda 8 milyar ton kömür 
var. Niye bu sahaların değerlendirilmesi engelleniyor, niye 
zorluklar çıkarılıyor?’’ diye sordu. Bu alanın gereken desteği 
görmediğini ve kömürle elektrik üretiminin önünün açıl-
masının önemine işaret eden Ciner, madenlerdeki devlet 
tahakkümünün de kaldırılması gerektiğini söyledi.
Ciner, “Tabii burada en son iş EPDK’ya geliyor. EPDK’ya gel-
meden önce bu sahaların üzerindeki devlet tahakkümünü 
kaldırmak lazım. Bugün Türkiye’deki maden ruhsatlarının % 
90’ı devlete ait durumda. Ne maden var, ne maden yok bilin-
miyor. Kömür mü var, demir mi var, bilinmiyor. Onlar öyle atıl 
bir şekilde kalıyor. Bunun önü açılırsa, bugünkü Türkiye’de 
yapılan bazı yanlış değerlendirmeler ortadan kaldırılırsa 60 - 
100 milyar dediğimiz cari açık da ortadan kalkar.” dedi.
EPDK’nin, son 10 yılda 100 bin megavatı aşkın elektrik üretim 
lisansı verdiğine dikkat çeken Ciner, “Yerli kömürle elektrik 
üretim lisansı herhalde 2 bin megavat civarındadır. Bunun 

da işleme giren kısmı bildiğim kadarıyla 3 - 4 yatırımcı tara-
fından yapılmaktadır. Küçük olarak biri de biziz. Bu çok sakat 
bir durum olarak gözüküyor.” dedi. Bunun yarattığı ‘hastalı-
ğın’ da görüldüğünü vurgulayan Ciner, “Biz doğalgaz ithal 
ederek elektrik üreteceğimize, kuzey ülkesinden elektrik 
ithal etseydik yaklaşık 3 sent verirdik. Şimdi, bir kilovatsaat 
elektriğe 9 - 10 sent veriyoruz. Çarpık bir durum var. Ondan 
sonra da ekonomide bazı zorluklar yaşıyoruz.” ifadelerini 
kullandı.
Ciner, Türkiye’deki kömür kapasitesinin bugünkü ihtiyaçlara 
yeterli derecede kaynak sağlanacak miktarda olduğunu 
belirtti. Bu sektörün önünün açılmasını isteyen Ciner şunları 
söyledi: Almanya % 50, Polonya % 90 civarında kömürle 
elektrik üretiyor. Ama bizim ülkemizde kömürle elektrik 
üretimine sıcak bakılmıyor. Yalnızca Elbistan havzasında 8 
milyar ton kömür bulunuyor. Bu da bugünkü değerlerle 250 
milyar dolarlık doğalgaza karşılık geliyor.”
Ciner, madencilik sektörüyle ilgili çıkarılan yönetmeliğe de 
dikkat çekerek, “Kömür madeninde sondaj için müracaat 
ediyoruz, yeni bir yönetmelikle Başbakanlığa gidiyor. Biraz 
komik durumlar oluşmaya başladı. Bunların bir an önce 
ortadan kaldırılması lazım. Şu anda sondaj yapamaz durum-
dayız. İthal kömürle santral yapacağım diyorsanız hiç kimse 
size kaynağınızı, sondajı sormuyor.” ifadesini kullandı. 

Aralık 2013

Maden Aramalarına Teşvik İsteniyor
Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Türk maden sek-
törünün düşen fiyatlardan kaynaklı durağanlık dönemini atla-
tabilmesi için arama yatırımlarının teşvik edilmesi gerektiğini 
söyledi. Menevşe tarafından Dünya Gazetesi’ne yapılan açık-
lamada maden üretiminin dünya ekonomisiyle paralel şekilde 
arttığı veya azaldığı kaydedilirken, Türkiye’nin ani yükselme-
lerde piyasaya hakim olabilmesi için dünya konjonktürünün 
durağan seviyelerinde dahi yatırıma devam etmesi gerektiği 
aktarıldı. Menevşe, durağan dönemlerde devletin maden 
sektörünü teşvik etmesi gerektiğine işaret ederek, “Maden 
sektöründe yatırım yapıp da kısa zamanda sonuç alamazsınız. 
5 - 10 seneyi bulan maden arama süresi vardır. Bu dönemde 
madencilerin teşvik edilmesi gerekiyor. Arama dönemi 
büyük ve riskli yatırım. Maden sektöründe aramadan sonraki 
süreçte teşvik var. Biz sektördeki teşviklerin arama dönemini 
de kapsamasını istiyoruz. Arama sürecine teşvik verildiği tak-
dirde Türkiye’nin maden varlığı ortaya çıkacak ve sektördeki 
yatırımlar hızlanarak üretim artacaktır.” şeklinde konuştu. 
Sektörün bürokrasiden kaynaklanan sıkıntılarına da değinen 
Menevşe, maden ruhsatlarının yenilenmesi, müracatların ruh-
sata bağlanması, arama ruhsatlarının alınması gibi işlemlerin 
doğrudan Başbakanlığın onayına tabi olması nedeniyle ciddi 
yığılmalar oluştuğunu söyledi.

Adana Ticaret Odası Maden Sektörü Meslek Komitesi 
Başkanı Serdar Özbek de konuyla ilgili yaptığı değerlen-
dirmede, son dönemlerde sektörde büyük yatırımlar yapıl-
dığını, ancak madencilik yatırımları için gerekli izinlerin 
Başbakanlığın onayına bağlanmasının sektöre büyük bir 
darbe vurduğunu ifade eti. Özbek, “Genelge ile yeni yatı-
rım yapmak daha da zorlaştı. Genelge çıkana kadar MİGEM 
yılda 1500 - 3000 arası ruhsat verirken 2013’te verilen ruhsat 
sayısı sadece 50. MİGEM ruhsat veriyor ancak Başbakanlığın 
onayına sunuyor. Buradaki bekleme süresi 8 - 9 ayı geçiyor. 
Esas sıkıntı ise onay çıkıp çıkmayacağı konusundaki belir-
sizlik. Belirsizlik olduğu müddetçe yatırım yapılma oranı da 
gittikçe azalıyor. 2012’de çıkan Genelge’ye kadar şirketler 
belli bir program yapmıştı ve bu program çerçevesinde 
2013’ü kapattılar. Aksamalar pek görülmedi. Ancak önü-
müzdeki yıllarda aksamalar daha fazla görülecek. Yeni izin-
ler gelmedi ve projeler yapılamadı. İhracatın 2023 yılında 15 
milyar dolara çıkması hedefleniyor. Ancak bu şartlar altında 
pek mümkün görünmüyor. Artmanın yanı sıra ihracatta 
düşüş yaşanacak. Eğer bu genelge olmasaydı bu hedefi 
aşardık. Yabancı sermaye girişi de azalıyor. Biz aramaya 
teşvik beklerken böyle bir genelge bizi iyice zora soktu.” 
şeklinde konuştu. 

Aralık 2013
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Karapınar Sahası İçin Suudi 
Şirketi İle Anlaşma İmzalandı
Suudi Acwa Power, Konya - Karapınar’da yer alan MTA’ya ait 
1,8 milyar ton rezerve sahip kömür sahası için Elektrik Üretim 
AŞ (EÜAŞ) ile iyi niyet anlaşması imzaladı. Sabah gazetesinin 
haberine göre, 7 - 8 milyar dolar yatırımla inşa edilmesi plan-
lanan tesisin 5 bin megavatlık elektrik santrali kapasitesine 
sahip olması hedefleniyor. Bu projeyle, Birleşik Arap Emirlikleri 
devlet şirketi TAQA’nın, Kahramanmaraş - Afşin - Elbistan’da 

yapacağı kömür santrali inşaatı 2014 yılına ertelerken, bir 
başka Arap şirketi Konya’ya gelmiş oldu.
Suudi şirket yetkilerinin yakın zamanda Karapınar kömür 
sahasını ziyaret etmeleri beklenirken, gelecek heyet sahaya 
ilişkin teknik bilgileri ve kömür kaynaklarını incelemeye ala-
cak. Konya - Karapınar sahası için daha önce Afşin - Elbistan’da 
olduğu gibi milletlerarası anlaşmayla yapılması planlanıyor. 

Aralık 2013

Çanakkale’de ÇED Olumlu
Kararlarının Yürütmesi Durduruldu
Çanakkale’de bulunan Kazdağları civarında faaliyet göste-
ren maden şirketlerinin aldıkları ÇED Olumlu kararlarının 
yürütmesi durduruldu. Çanakkale Çevre Platformu, Ziraat 
Mühendisleri Odası ve yerel çevre örgütlerinin açtığı dava-
ları yerinde bulan Çanakkale İdare Mahkemesi, bölgede 
faaliyet gösteren arama ve işletme aşamasındaki projeler 
için proje sahibi firmaların daha önce aldıkları ÇED olumlu 

kararlarının yürütmesini durdurdu.
Ayrıca geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Zeytincilik 
Yönetmeliği’ndeki değişikliğin de, idare mahkemesinden 
döndüğü öğrenildi. Güzel Edremit Körfezi Bekçileri isimli 
yerel çevre örgütü tarafından duyurulan gelişmeye göre, 
Çanakkale İdare Mahkemesi’nde görülen davada yürütme-
nin durdurulması kararı çıktı. 

Aralık 2013

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Yönetmelik 07.01.2013 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikteki deği-
şiklikler aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
MADDE 1 - 6/11/2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 
121’inci Maddesinin ikinci fıkrasından sonra aşağıdaki üçüncü 
fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 
“(3) Bakanlığın, il tarım müdürlüğüne mera tahsis amacının değiş-
tirilmesi talebinde bulunabilmesi için maden ruhsat sahibinin 
Bakanlığa müracaatı gereklidir. Bakanlık söz konusu müracaatı, 
müracaat tarihinden itibaren en geç bir ay içinde sonuçlandırır.”
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 124’üncü Maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan “Çevre düzeni ve imar alanları notuna işle-
nir.” ibaresi “Genel Müdürlük tarafından Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına gönderilir ve çevre düzeni planları veri tabanına 
işlenir.” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek 1’inci Madde eklenmiştir.
“Tarım arazilerinde madencilik faaliyetleri
EK MADDE 1 - (1) Tarım arazilerinde madencilik faaliyetleri yapılabil-
mesi için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun’unun 
13’üncü Maddesi gereğince Bakanlıkça kamu yararı kararı alınması 
gereklidir. Bu bağlamda ruhsat sahibinin kamu yararı kararı alınması 
için Bakanlığa bir dilekçe ve Bakanlıkça istenmesi uygun görülen 
evrak ile birlikte müracaatta bulunması gerekir.
(2) Bakanlık yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, 

eksik veya yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirir. Belgeler 
tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın 
tam olması halinde, Bakanlıkça oluşturulan bir heyet tarafından 
arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talep edilen araziye 
ilişkin Bakanlıkça kamu yararı kararı alınıp alınmamasına ilişkin 
olarak bir rapor tanzim edilir. Bakanlık, evrak yönünden yaptığı 
inceleme sonucunda değerlendirmeye aldığı kamu yararı kararı 
alınması taleplerini değerlendirmeye aldığı tarihten itibaren en 
geç iki ay içinde sonuçlandırır.
(3) Maden arama ruhsatı sahibi, işletme ruhsatı almak üzere 
Bakanlığa yaptığı başvuru sırasında bir dilekçe ile Bakanlıktan 
işletme ruhsatı için incelemede bulunacak Bakanlık heyetinin 
araziyi işletme ruhsatı dışında kamu yararı kararı alınması 
açısından da incelemesini talep edebilir. Bu durumda işletme 
ruhsatı için incelemede bulunacak Bakanlık heyeti araziyi 
işletme ruhsatı dışında kamu yararı kararı alınması açısından 
da inceleyerek gerekli raporları tanzim eder.”
MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi
6/11/2010, Sayısı 27751
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı 
Resmî Gazete’nin Tarihi
1- 3/4/2012, Sayısı 28253
2- 4/4/2012, Sayısı 28254 

Ocak 2014
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Madenlerde Devlet Hakkı Artıyor mu?
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hamudu ile götürüyorlar. Belki 
birilerinin canı yanacak ama bu adımı atmak zorundayız.” dediği 
madencilik sektörü mercek altına alındı. Sabah Gazetesi’nden 
Mehmet Nayır’ın haberinde, bugüne kadar birçok maden şirketi-
nin verilen teşviklerle milyarlar kazandığı ancak devlete katkılarının 
yerinde saydığı iddia edildi. Haberde, madencilik sektörünün Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla’daki payının yıllık 11 milyar dolara ulaşmasına 
rağmen, madenlerden devlete 2012’de 350 milyon lira ödendiği 
ve bu kapsamda madenlerden devletin aldığı payın artırılmasının 
gündeme geldiği bilgisine yer verildi.
“Altın Ağalarına Neşter” başlıklı haberin geri kalanını aşağıda değiş-
tirmeden iletiyoruz:
Jeolojik olarak çeşitliliğe sahip Türkiye’nin madenlerinin ekonomik 
değeri hakkında 2,5 ila 10 trilyon dolar arasında çeşitli rakamlar 
telaffuz ediliyor. Son dönemde fiyatların da artması ile maden yatı-
rımları hız kazanırken, buralardan devletin elde ettiği gelir ise düşük 
düzeyde. Oysa Anayasa’ya göre madenler devletin. Madenlerin 
işletmesi özel sektöre verilirken “devlet hakkı” adı altında bir pay 
alınıyor. Alınan hakkın oranı ise yüzde 2 ila 5 arasında. 
2000’de Türkiye’de sıfır olan altın üretimi, fiyatların artma-

sıyla büyük ivme kazandı. Son dönemde gündeme gelen Koza 
Grubu’nun başını çektiği altın üreticileri Türkiye’de yıllık 30 ton altın 
üretimiyle Avrupa’da ilk sırayı aldı. Milyarlarca dolarlık büyüklüğe 
ulaştı. Ancak altın madencilerinin “devlet hakkı” kapsamında 
ödediği para ise 2012’de sadece 90 milyon lirada kaldı. Son 1,5 
yıldır büyük madenlerin özel sektöre verilmesi durdurulurken 
Başbakanlık’ta toplanan komisyon Türkiye’deki tüm madenleri 
mercek altına aldı. 
Başbakan Erdoğan, “Birileri alavere dalavere ile maden ruhsatları 
almış. Ucuz imkânlarla elde edip sonra cüzi rakamlarla kiralıyorlar. 
Ödedikleri devlet payı ise yüzde 5. Hamudu ile götürüyorlar. 4 bin 
500 metrekare alan için 3 - 5 bin TL ödüyor, sonra da ayda bin TL 
veriyor. Belki birilerinin canı yanacak ama bu adımı atmak zorun-
dayız.” demişti. İlk etapta altın, bakır gibi yüksek gelir elde edilen 
madenler başta olmak üzere alınan yüzde 2’lik devlet payı arttı-
rılacak. Ancak hem madenlerin ekonomiye kazandırılması hem 
de sektörün önünün kapatılmaması için özel kriterler konulacak. 
Bunda da madenin “tenör”ü esas alınacak. Yani işletme ve made-
nin çıkarma maliyetine göre devlet hakkı yeniden belirlenecek. Çok 
kazanandan çok, devlet hakkı alınacak.” 

Aralık 2013

Dikkat! Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzni 
İşlemleri İçin Son Başvuru Süresi Sona Erdi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 31 Temmuz 2013 tarihli duyurusunda, 
Çevre İzni olmadan faaliyet gösteren mevcut işletmelere, izin işlem-
lerini tamamlamaları için 31 Aralık 2013 tarihine kadar süre vermişti. 
Bu tarihe kadar başvuruda bulunan işletmelere idari yaptırım kararı 
uygulanmayacak, bu tarihten sonra izni olmadan çalıştığı tespit 
edilen işletmelere ise para cezası ve faaliyet durdurmaları içeren 
idari yaptırım kararları uygulanacağı tüm Valiliklere bildirilmişti. 
Yapılan duyuruyu aşağıda madencilik sektörüne hatırlatmak 
istiyoruz. Zira Bakanlığın verdiği süre 10 gün önce sona erdi. 
Aldığımız duyumlara göre özellikle küçük ölçekli şirketler konuyu 
gözden kaçırmış durumda olduklarından ciddi para ve faaliyet 
durdurma cezaları ile karşı karşıyalar. 
Konuyla ilgili olarak sektörel birliklerimizin devreye girerek 
Bakanlıktan süre uzatma talebinde bulunmalarının, süreyi kaçıran 
küçük maden işletmelerini önemli cezalardan kurtaracağına ina-
nıyoruz.  Konuyla ilgili duyuru:
Çevre Kanunu’na istinaden 29.04.2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak, 01/04/2010 tarihinde yürürlüğe giren 
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 

Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin çevre izin 
ve lisansı almaları zorunludur. Çevre İzin ve Lisansı olmadan faaliyet 
gösteren işletmelere Çevre Kanunu’nun 20. Maddesi gereği idari para 
cezaları uygulanmaktadır.
Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzni bulunmayan işletmelerin çevre 
mevzuatına uygun tedbirleri alarak faaliyetlerine devam etmelerinin 
sağlanması amacıyla 31.12.2013 tarihine kadar Geçici Faaliyet Belgesi 
başvurusunda bulunan ve çevre mevzuatında yer alan diğer husus-
lara uygun çalışan işletmelere, idari para cezası uygulanmayacaktır. 
Ancak bu tarihten sonra izni olmadan çalıştığı tespit edilen işletme-
lere Çevre Kanunu’nun 20. Maddesi gereği 1.693.300 TL’ye varan idari 
para cezaları ve faaliyet durdurmaları da kapsayan idari yaptırım 
kararları uygulanacaktır.
Çevre izin ve lisans belgesi başvuruları; Yönetmeliğin Ek-1listesinde 
belirlenen işletmeler için Bakanlık; Ek-2 listesinde belirlenen işletmeler 
için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından değerlendirilmekte-
dir. İzin Lisans işlemleri ve süreci ile ilgili gerekli olan bilgi, belge içe-
riklerine ilişkin güncel formatlar (http://www.csb.gov.tr/gm/ced/) web 
adresinde “İzin Lisans İşlemleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

Aralık 2013

2013 başlarında hesaplanmaya başlayan ve İhlas Madencilik 
(IHMAD), İpek Doğal Enerji (IPEKE), Koza Madencilik (KOZAA), Koza 
Altın (KOZAL), Park Elektrik Madencilik (PRKME) hisselerinin dahil 
olduğu BİST Madencilik Endeksi yılı % 41 kayıpla kapattı. 2013’te 
FED’in açıklamalarının ardından altın ve diğer maden fiyatlarının 
düşüşü ile değer kaybeden endeks, 66.831 puandan başladığı 

2013 serüvenini 31 Aralık itibariyle 39.194 puan ile noktaladı. 
Endeksin önemli şirketlerinden 2012 yılını 42,80 lira fiyattan 
kapatan KOZAL, 2013’ü 22,20 liradan, 2012 yılını 5,45 liradan 
kapatan KOZAA, 2013’ü 2,42 liradan, 2012 yılını 6,14 liradan 
kapatan PRKME, 2013’ü 4,92 liradan kapatarak, 2013’te önemli 
değer kaybı yaşamış oldular. 

BİST Madencilik Endeksinde % 41 Düşüş Yaşandı Ocak 2013
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ÇED İstatistikleri Ekonominin Göstergesi
Bilindiği gibi 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 10. Maddesinde 
“Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre 
sorunlarına yol açabilecek kurum kuruluş ve işletmeler bir 
Çevresel Etki Değerlendirme Raporu hazırlarlar. Bu raporda 
çevreye yapılabilecek tüm etkiler göz önünde bulundurula-
rak çevre kirlenmesine sebep olabilecek atık ve artıkların ne 
şekilde zararsız hale getirilebileceği ve bu hususta alınacak 
önlemler belirtilir. ‘Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’nun 
hangi tip projelerde isteneceği, ihtiva edeceği hususlar ve 
hangi makamca onaylanacağına dair esaslar yönetmelikle 
belirlenir.” denilmiştir. ÇED Yönetmeliğinde bulunan lis-

tede ise “ÇED Olumlu” ya da “ÇED Gerekli Değildir” kararları 
alınmadan izin, onay, ruhsat verilemeyecek faaliyet alanları 
tanımlanmıştır.
Geçtiğimiz sayımızda Çevresel Etki Değerlendirmesi Eski 
Genel Müdürü Çağatay Dikmen ile gerçekleştirdiğimiz 
röportajda Dikmen’in “ÇED ekonominin barometresidir” ifa-
desinden yola çıkarak ilk ÇED Yönetmeliği’nin yayınlandığı 
1993 yılından günümüze madencilik sektörü için verilen ÇED 
kararlarını inceledik. Ortaya çıkan tablo, günümüz ekonomik 
gelişmeleri ışığında değerlendirildiğinde “barometre” ben-
zetmesinin ne denli haklı bir benzetme olduğu ortaya çıktı.
Yukarıdaki tabloda yer alan değerleri sadece rakamlar bazında 
incelediğimizde 2006 yılından 2013 yılına kadar alınan “ÇED 
Olumlu” kararlarında sürekli ve önemli miktarda bir artış 
görülüyor. 2008 küresel ekonomik krizinde bile olumlu karar 

sayısında bir artış söz konusu. Bu artışlarla, son yıllarda ülke 
ekonomimizdeki pozitif görünümün örtüştüğü söylenebilir.
Maden projelerinde 2012 - 2013 yıllarında, önceki yıllara 
oranla katlanan ÇED kararları sayısının nedenleri geçmiş 
yıllara göre yüksek seyreden metal maden fiyatları, gelişen 
Türkiye’nin ihtiyacı olan endüstriyel hammaddelere ve kent-
sel dönüşüm çalışmaları ile mega projelerden dolayı ortaya 
çıkan inşaat hammaddelerine olan talep artışları olarak akla 
gelmektedir.
2013 yılı incelendiğinde ise rakam 2012 yılından öncesine 
göre yüksek olmasına rağmen 2012 yılına göre değerlen-

dirildiğinde bir azalma söz 
konusu olduğu görülü-
yor. Burada akla ilk gelen 
nedenler ise metal maden 
fiyatlarının 2013 yılı içerisin-
deki düşüşü ve 2012 Haziran 
ayında uygulamaya konulan 
Başbakanlık Genelgesi ola-
rak düşünülebilir.
Metalik maden fiyatlarının 
düşük seyrinin 2013’te tüm 
dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de bazı projelerin 
askıya alınmasına neden 
olmuştu. Askıya almaların 
2014’te de sürmesi bekleni-
yor. Bunun yanında özellikle 
Başbakanlık Genelgesi’nin 
etkilerinin de 2012’den çok 
2013’te ortaya çıktığını çok 

iyi biliyoruz. Ancak yine de sadece 1 yıl içerisinde görülen 
düşüş ile bu değerlendirmeyi yapmak çok da doğru olmaya-
bilir. 2014 sonuçları, bu değerlendirmeyi yapmak için daha 
belirleyici olacaktır.
Bu iki önemli neden bir arada değerlendirildiğinde 2013’te 
“ÇED Olumlu” kararlarının sayısındaki azalma açıklanabilmekte-
dir. 2013’teki ÇED karar sayısının ne olursa olsun geçmiş yıllara 
oranla yüksek oluşu, ekonomimizin halen pozitif noktalarda 
seyrettiğine işaret edebilir. Ama madencilik sektörünün potan-
siyeli düşünüldüğünde proje sayısının daha da artma imkanının 
bulunduğunu tahmin etmek hiç de güç değil. Yeter ki sektörün 
önündeki engeller kaldırılsın ve yatırımcılara destek verilsin.
Umuyoruz ki 2014, madencilik sektörü için 2012 ve 2013’ten 
çok daha iyi bir yıl olur. 

Haber: Onur Aydın

Aralık 2013

1994-1999 2000-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ÇED Olumlu Kararı 
Verilen Proje Sayısı

173 127 20 39 46 48 56 74 147 120

ÇED Olumsuz Kararı 
Verilen Proje Sayısı

1 2 2 - - 1 1 - - -

Toplam ÇED Kararı 174 129 22 39 46 49 57 74 147 120
 

1994-2013 Yılları Arasında Verilen ÇED Kararları Tablosu
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2013’te Madenler Yine Onlarca İşçiye Mezar Oldu
Madencilik sektörü geçmişte olduğu gibi bugün de dünyanın 
birçok ülkesi için önemli bir gelir ve gelişim kaynağı. İnsan 
hayatını işgal eden her alanda madenlerden faydalanıldığı için 
madenler ve maden işletmeciliği oldukça önemsenmektedir. 
Bu derecede önemli bir sektörde ise ne yazık ki zaman zaman 
istenmeyen olumsuz gelişmeler yaşanmaktadır. Dünyada 
yaklaşık 30 milyon kişinin çalıştığı söylenen madencilik sektö-
ründe iş kazaları oldukça fazladır. Öyle ki bu sektör, dünyanın 
pek çok ülkesinde yaralanma ve ölümlü iş kazalarının en fazla 
yaşandığı sektör olarak açıklanmaktadır.
İş yapısı, iş alanının koşulları, kimyasal maddelerin varlığı, işin 
tekniği madencilik sektöründe kaza riskini diğer sektörlere 
kıyasla arttırmaktadır. Dolayısıyla madenlerde yaşanan iş 
kazalarını minimuma indirebilmek için ciddi çalışmalar yapıl-
ması gerekmektedir.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ikincisini Nisan, Mayıs 
ve Haziran aylarında yaptığı “İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık 
Problemleri” konulu araştırması, son 12 ay içinde yaşanan iş 
kazaları ve işe dayalı sağlık problemlerini konu edindi. Türkiye 
genelinde son 12 ay içinde istihdam edilenlerin % 2,3’ü iş kazası 
geçirirken, yapılan incelemede en çok kazanın meydana geldiği 
sektör % 10,4’lük oranla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü 
oldu. Yine sektörel olarak incelendiğinde son 12 ay içinde işe 
bağlı sağlık sorunu yaşayanların oranının en yüksek olduğu 
sektör de % 5,5 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektörü.
TÜİK’in yaptığı araştırmadan bağımsız olarak çeşitli kaynaklardan 
derlenen bilgilere göre ülkemizde 2013 yılında yaşanan kazalarında 
92 madencinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Dev-Maden Sendikası 
rakamlarına göre ise 2013 yılında madenlerde meydana gelen kaza-
larda 95 madenci yaşamını yitirdi. 2012’de bu rakam 77 idi.
2013 yılındaki kazaların genel dağılımı ise şu şekilde 
gerçekleşti:

 •  

Bu kazaların 38 tanesi açık ocaklarda meydana gelirken bu 
kazaların 42’si ölümle sonuçlandı. 34 tane kaza ise yer altı 
ocaklarında meydana geldi ve bunlarda 43 ölüm yaşandı. 
Kalan kazalardan 3 tanesi tünelde meydana gelirken 3 kişi 
hayatını kaybetti, tesislerde meydana gelen 4 kazada ise 4 kişi 
yaşamını yitirdi.

Madenlerin cinsine göre kaza dağılımı:
 • Kömür madeninde 40 kaza, 45 ölüm

 • Krom madeninde 5 kaza, 6 ölüm

 • Bakır madeninde 3 kaza, 3 ölüm

 • Taş ocağında 13 kaza, 13 ölüm

 • Mermer ocağı / fabrikada 9 kaza, 9 ölüm

 • Kum ocağında 3 kaza, 3 ölüm 

Ocak 2014

Çevre Bakanlığından Önemli Talimat!
17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun 
ardından T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 
istifası sonrasında yapılan kabine revizyonunda yerine geti-
rilen İdris Güllüce tarafından ÇED Kararlarına ilişkin yeni bir 
talimat yayınlandı. Bakanlık talimatına göre ‘ÇED Kararları’, 
ikinci bir talimata kadar Bakanlık Makamı’ndan onay alınmak 
suretiyle verilecek. Aynı talimata göre ‘ÇED Olumlu’ ve ‘ÇED 
Gerekli Değildir’ kararlarına ilişkin işlemler de ikinci bir tali-
mata kadar durduruldu! 
Talimatın devamında: “Bakanlık Makamı’nın talimatlarında 
bahsedilen ÇED ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin hususlar yürür-
lükten kaldırılmış olup, taşra teşkilatının ‘ÇED Gerekli Değildir’ 
kararlarına ait tüm iş ve işlemleri ile Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğüne ait tüm iş ve işlemlerine devam edilmesi, ‘ÇED 
Olumlu Kararları’na ilişkin işlemlerin ise Bakanlık Makamı’ndan 
‘Olur’ alınmak suretiyle yürütülecektir.” denildi.
Talimat ile aynı günlerde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris 

Güllüce, Bakanlık kadrolarında da önemli değişikliklere gide-
rek, Bakanlıkta müdür ya da daire başkanı olarak görev yapan 
bürokratları görevlerinden alıp, yerlerine yeni atamalar yaptı. 
Geçtiğimiz hafta içinde yapılan görevlendirmelere göre, 
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Müdürlüğünde 
Daire Başkanı olup kurumun Genel Müdürlüğü görevini veka-
leten yürüten A. Çağatay Dikmen görevden alınarak Bakanlık 
Müşavirliği görevine getirildi. Dikmen’in yerine ise daha 
önceki dönemde görevden alınarak Bakanlık Müşavirliği’ne 
gönderilen Mehmet Mustafa Satılmış Genel Müdürlük göre-
vine getirildi. 
Ayrıca, yine Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim 
Müdürlüğünün Genel Müdür Yardımcılıklarına Bakanlık 
Müşaviri Kemal Dağ, Mahmut Dağaşan ve Daire Başkanı Ali 
Rıza Tanas getirildi. Bu isimler de, önceki dönemde görevden 
alınan isimlerdi. Bazı daire başkanlıklarında da önemli görev 
değişikliklerinin yapıldığı öğrenildi. 

Ocak 2014

 • Göçük 24

 • Nakliyat 19

 • Taş-Blok Düşmesi 10

 • Metan Patlaması 9

 • Gaz-Metan Zehirlenmesi 4

 • Dinamit Atımı 4

 • Yüksekten Düşme 5

 • Elektrik 4

 • Trafik Kazası 4

 • Yıldırım Düşmesi 1

 • Diğer 8

Fotoğraf: ntvmsnbc.com
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Basılı ve görsel medyada yer alan çeşitli iddialara karşın 
23.12.2013 tarihinde Koza Altın İşletmeleri AŞ tarafından 
KAP’a yapılan açıklamada bugüne kadar devletten sadece 
maden ruhsatı alındığı, bunun dışında hiçbir imtiyaz kullanıl-
madığı belirtildi. Koza Altın’ın borsaya yaptığı açıklamada şu 
bilgilere yer verildi:

“Bazı medya kuruluşlarında yer alan asılsız haber ve yorum-
lar sebebi ile açıklama yapmak mecburiyeti ortaya çıkmıştır. 
Şirketimiz Koza Altın İşletmeleri, İSO 500 şirket sıralamasında en 
çok vergi veren üçüncü özel sanayi kuruluşudur. Bugüne kadar 
hiçbir kamu ihalesine girmemiştir.
Maden sektörüyle ilgili bilinmesi gereken en önemli konu, son 
on yıl içerisinde, Türkiye’de keşfedilip işletmeye dönüşmüş hiçbir 
altın ya da metal madeni yoktur. Şirketimizin işlettiği madenle-
rin önemli bir bölümü yabancı şirketler tarafından yaklaşık on 
beş yıl önce keşfedilmiş, o günkü altın fiyatlarının düşük olması 
sebebiyle tesis kurmaya değmeyeceğinden şirketimize satılan 
madenlerdir. Bu madenlerin rezervleri şirketimiz tarafımızdan 
geliştirilmiş, dünya maden fiyatlarının artmasıyla da karlı hale 
gelmiştir. İşletilen diğer madenlerimiz ise kendi arama ekiplerimi-
zin keşfettiği madenlerdir.
Sondajlarla rezervi belirlenmemiş maden arama ruhsatlarının 
kayda değer bir kıymeti yoktur. Şirketimiz aramalardan başla-
yarak madencilik yapan bir şirkettir. Devletten sadece arama 
yapmak için izin ruhsatı alır ve tüm yasal mevzuata hassasiyetle 
uyar. Bugüne kadar en küçük bir imtiyaz kullanmamıştır.
Altın ve kıymetli metal madeni arama çalışmalarında maden 
bulma olasılığı Türkiye ortalamalarına göre 300’de 1’dir. Yani 
yapılan 300 sondajdan 299’u boşa gitmektedir ve arama süresi 
yaklaşık 8 ila 10 yıldır. Bu yüzden aramalardan başlayarak 
madencilik sektörüne giren şirket sayısı çok azdır.
Sonuç olarak; maden şirketlerimiz kendi risk sermayeleriyle çalı-
şan, bugüne kadar devlet ile yasal mevzuat dışında hiçbir ilişkisi 
olmamış ve yasal haklarından başka hiçbir imtiyaza da ihtiyacı 
olmayan şirketlerdir.
Şirketlerimizde kamuoyuna duyurulması gereken herhangi bir 
gelişme bulunmamaktadır.”

Yapılan bu açıklamanın ardından 31.12.2013 tarihinde ise 
Koza Altın İşletmeleri AŞ’nin Çukuralan işletmesindeki faali-
yetler, İzmir İl Özel İdaresi’nce “Çevre İzni veya Çevre İzin ve 
Lisans Belgesi” bulunmadığı gerekçesiyle durduruldu. Koza 
Altın tarafından KAP’a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Şirketimizin Çukuralan işletmesindeki faaliyetleri İzmir İl 
Özel İdaresi’nce “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi” 
bulunmaması gerekçesiyle durdurulmuştur. İdareden alınan 
yazıda da belirtildiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel 
Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün 
20.02.2013 tarih ve 2896 sayılı ve 20.02.2014 tarihine kadar geçerli 
olan geçici faaliyet belgesi mevcuttur. Çevre izin ve lisans belge-

siyle ilgili olarak istenen tüm gerekli belge ve bilgiler zamanında 
ilgili kurumlara iletilmiştir. Kamu tarafından Şirketimizden iste-
nen ve zamanında tarafımızdan verilmeyen hiçbir eksik belge ve 
döküman bulunmamaktadır.
Bununla birlikte faaliyetlerimize dayanak olan 11.03.2011 tarihli 
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu belgesi yürürlükte 
olup, hiçbir bir sorun bulunmamaktadır. Buna rağmen durdurma 
işlemi yapılmıştır.
Şirketimizin yüzde yüz yerli sermayeli tek Türk altın şirketi oldu-
ğunu, en çok vergi veren üçüncü özel sanayi kuruluşu olduğunu, 
her tür yasal mevzuata hassasiyetle uyduğunu ifade etmiştik. 
Bilindiği üzere işletmelerimiz Avrupa Birliği madenciler birliği 
tarafından dünya madenciliğine örnek olarak gösterilmektedir.
Bugüne kadar şirketimiz tarafından yasal mevzuatın tüm gerek-
leri zamanında hassasiyetle yerine getirilmiş, yasalardan kaynak-
lanan haklarımız dışında hiç bir imtiyaz talebimiz de olmamıştır.“
2000 kişiden fazla personelin görev yaptığı ve halka açık 
olan bir şirket olarak bu işlem nedeniyle tüm yasal yollara 
başvurulacaktır.”

Çukuralan’da faaliyetin durdurulmasının ardından Koza tara-
fından 02.01.2014 tarihinde yapılan bir bildirimde, basında 
ortaya atılan altın ticareti iddialarına yanıt verildi. 

Şirketimiz ve yönetim kurulu başkanımız hakkında tamamen ger-
çekdışı ve asılsız haber ve bilgilere yer verilmiştir. Şirketimizin ve/
veya grup şirketlerinin altın ithalatı söz konusu olmadığı gibi üretti-
ğimiz altınların tamamı 26350 nolu Tebliğ uyarınca Borsa İstanbul 
Kıymetli Madenler Piyasası aracılığı ile satılmaktadır. Tüm işlemler 
Borsa İstanbul tarafından tescil edilmekte ve kayıtları tutulmakta-
dır. Belirlenmiş kişilere satış yapılması mümkün değildir.
Şirketimiz bir madencilik şirketidir, bu güne kadar hiç altın ticareti 
yapmamıştır. Haberde adı geçen kişilerle kurumsal yada bireysel 
olarak altın ticareti ve/veya herhangi bir konuda ilişkimiz olma-
mıştır.  Şirketimiz kendi öz risk sermayesi ile çalışan ve aramalar-
dan başlayarak madencilik yapan bir kuruluştur ve tüm yasal 
mevzuata hassasiyetle uyar.

02.01.2014 tarihinde yapılan bir diğer bildirim ise Çukuralan 
Madeni ile ilgiliydi. Bu bildirimde ise şu cümlelere yer verildi:

“İzmir İl Özel İdaresi’nin 02.01.2014 tarihli basın bildirisinde şir-
ketimizin Çukuralan işletmesinin faaliyetinin durdurulmasına 
ilişkin ayrıntılara yer verilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
31.07.2013 tarihli duyurusunda yer alan esaslara atıfta bulunul-
muştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 31.07.2013 tarihli duyu-
rusunda; “... Bakanlığımız tarafından, Çevre İzni olmadan faaliyet 
gösteren mevcut işletmelere izin işlemlerini tamamlamak üzere 
31.12.2013 tarihine kadar süre verilmiştir. Bu tarihe kadar başvu-
ruda bulunan işletmelere idari yaptırım kararı uygulanmayacak-
tır...” ifadesi yer almaktadır.
Bakanlığın şirketimize verdiği geçici faaliyet belgesine göre 

Medyada Yer Alan Haberlere 
Koza Altın’dan Açıklamalar Aralık 2013-Ocak 2014
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Şirketimizin 20.02.2014 tarihine kadar,  çevre izin veya çevre izin 
ve lisans belgesini almak için e-başvuru yaparak, gerekli bilgi ve 
belgelerin eksiksiz olarak tamamlaması gerekmektedir. 
Şirketimiz çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesini almak için 
gerekli olan başvuru ve tüm aşamaları eksiksiz olarak yerine 
getirmiş ve son şart olan belge ücretini de 10.12.2013 tarihinde 
Bakanlık hesabına yatırmıştır. Şirketimiz tüm yükümlülüklerini 
zamanında yerine getirmiştir. 
Bu çerçevede, İzmir İl Özel İdaremizin basın açıklamasında belirt-
tiği üzere, durdurma kararına gerekçe olarak gösterdiği 31.07.2013 
tarihli Bakanlık duyurusunda yer alan hükümleri uygulamasını 
ve şirketimizin Çukuralan işletmesinin durdurma kararını bir an 
önce kaldırmasını bekliyoruz.
Bilgi: yanlış anlamaya sebebiyet verilmemesi için, çalışmala-
rımıza dayanak teşkil eden “ÇED” belgesi ve “İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatı” ile ilgili herhangi bir sorun veya tartışma 
bulunmamaktadır.”

Şirket, 06.01.2014 tarihinde yine bazı medya kuruluşlarında 
Koza Altın İşletmelerine ait Mastra Altın Madeni’nde üretimin 
durdurulduğu haberlerini yalanlayan şirket KAP’a yeni bir bil-
dirimde bulundu. Bildirimde şu cümlelere yer verildi:

Bazı basın organlarında yer alan haber ve yorumlarda şirketimi-
zin Mastra Madeni’nde üretimin durdurulduğuna ilişkin gerçeği 
yansıtmayan haberlere yer verilmiştir. Haberde belirtildiği gibi 

“4 metrekare büyüklüğündeki galeri girişi” orman arazisinde-
dir.  Orman izni süre uzatımı için zamanında müracaat edilmiş 
halen cevap gelmemiştir. 27.12.2013 tarihinde Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü (MİGEM) maden galeri girişinin orman izni gelmemiş 
alanda olması sebebi ile kullanılmaması talimatı göndermiştir. 
Orman iznimiz için süre uzatılması talebimize henüz cevap gel-
mediği ve bunun da zaman alacağı öngörüldüğünden, Şirketimiz 
tarafından izinli olan bölgemizde başka bir galeri girişi açıl-
mıştır. Üretim faaliyetimiz yeni ve izinli bölgedeki galerimizden 
yapılmaktadır. Mastra madenimizde MİGEM’in yukarıda anılan 
işlemi nedeniyle üretimin durdurulması veya ara verilmesi söz 
konusu olmadığı için kamuya açıklama yapılması gereği ortaya 
çıkmamıştır. 
Yine aynı haberde yer alan vergi incelemesi, bizim gibi kurumsal 
şirketler için olağan bir uygulamadır ve Maliye Bakanlığımız yasa-
lardaki görevini yerine getiren saygın bir kurumdur. İddia edildiği 
gibi Maliye Bakanlığımız bir cezalandırma müessesi değildir.

Son olarak şirket, 07.01.2013 tarihinde Çukuralan 
Madeni’ndeki faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin İzmir İl 
Özel İdaresi’nce gerçekleştirilen durdurma işleminin iptali 
amacıyla mahkemeye başvurulduğunu kamuoyu ile paylaştı. 
Mahkeme başvurusundan üç gün sonra, 10.01.2013’te ise 
İzmir 4. İdare mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar 
verdi. Verilen bu kararın ardından Koza Altın İşletmeleri AŞ 
Çukuralan’da yeniden çalışmaya başladı. 
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Bakan Yıldız, Bütçe Konuşmasında 
Sektör ile İlgili Önemli Bilgiler Verdi
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirdiği sunumda Enerji 
Sektörü ile birlikte madencilik sektörünü de değerlendirdi. 
Konuşmasında ülkemiz doğal kaynaklar görünümünden 
bahseden Yıldız, sektörle ilgili en güncel rakamları meclis ile 
paylaştı. 
Maden Kanunu’nda yapılan değişikliklerin ardından arama 
ve işletme ruhsat sayılarında gerçekleşen değişime değinen 
Yıldız ruhsat rakamları hakkında bilgi verdi. Yıldız: “2013 Ekim 
ayı sonu itibarıyla toplam 4.578 adet maden ruhsatı müracaatı 
yapılmıştır. Bu dönemde 1 adet arama, 61 adet işletme ruh-
satı olmak üzere toplam 62 ruhsat düzenlenmiştir. 5995 sayılı 
Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce toplam ruhsat sayısı 
43.166 iken Ekim 2013 sonu 10.952 adet arama ruhsatı 13.400 
adet işletme ruhsatı olmak üzere toplam 24.382 ruhsat bulun-
maktadır.” dedi. 
2003 yılından itibaren sondajlı aramalara verilen önemle 
ilgili olarak Yıldız, “2002 yılında 100 bin metre olan kamu 
-özel sektör maden arama sondaj miktarı bugün itibarıyla 
1 milyon 500 bin metre düzeyine ulaşmıştır.” dedi. Yıldız 
“Bu çalışmalar kapsamında metalik maden ve endüstriyel 
hammadde alanında yürütülen arama çalışmaları sonu-
cunda önemli gelişmeler sağlanarak, yeni maden sahaları-
nın varlığına yönelik bulgular elde edilmiştir. Bu kapsamda, 
576 bin ton bakır, 68 ton altın, 4 milyar ton dolomit, 2,8 
milyar ton kalsit ve 1,2 milyar ton feldspat, 6,5 milyar ton 
kuvarsit-kuvars kumu ve kuvars, 406 milyon ton mermer-
doğal taş, 10,5 milyar ton kaya tuzu rezervi ile 51 milyon ton 
sodyum sülfat potansiyeli rezervi tespit edilmiştir.” şeklinde 
konuştu.
Tabii kaynakların ekonomiye katkısına da vurgu yapan Bakan 
Yıldız aşağıdaki açıklamalarda bulundu:
“2002 yılında yaklaşık 700 milyon dolar olarak gerçekleşen 
maden ihracatımız 2012 yılında 4 milyar 181 milyon dolar ve 
2013 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla de 3 milyar 793 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir.

Madencilik sektörünün gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki 
değeri 2002 yılında 1 milyar 900 milyon dolar olarak gerçek-

leşirken 2012 yılında 11 milyar 712 milyon dolara, 2013 yılının 
ilk 6 aylık diliminde ise 5 milyar 97 milyon dolara yükselmiştir.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (Eti Maden) çalış-
maları neticesinde dünya rezervinin yüzde 73’üne sahip oldu-
ğumuz bor madeninde, üretim, satış ve ihracat rakamlarında 
önemli ilerlemeler sağlanmıştır.

2002 yılında 436.000 ton olan bor kimyasalları ve eşdeğeri 
ürün üretimi 2012 yılında 1,8 milyon tona çıkarılmıştır. 2013 
yılında ise 1,8 milyon ton bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün 
üretimi programlanmış olup, Eylül sonu itibarıyla 1,3 milyon 
ton üretim gerçekleştirilmiştir.
2002 yılında 730.000 ton olan kurulu kapasite 2012 yılında 
2,1 milyon tona yükselmiş olup, kapasite kullanım oranı 2002 
yılında yüzde 60 iken 2012 yılında yüzde 85’e ulaşmıştır.
Bor ihracatında, konsantre ürünlerin payı azaltılırken, bor 
kimyasalları ve eşdeğeri ürünlerin payı katma değerinin yük-
sek olması nedeniyle arttırılmaktadır. 2002 yılında yüzde 65 
bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün, yüzde 35 konsantre bor 
şeklinde olan satış kompozisyonu, 2012 yılında yüzde 95 bor 
kimyasalları ve eşdeğeri ürün, yüzde 5 konsantre bor şekline 
dönüşmüştür.
2012 yılı bor ihracat tutarı 2002 yılına göre yüzde 328 artarak 
797 milyon dolara ve toplam bor satış hasılatı ise 822 milyon 
dolara yükselmiştir. 2013 yılında 805 milyon doları ihracat 
olmak üzere toplam 830 milyon dolar bor satışı gerçekleşti-
rilmesi programlanmıştır. 2013 yılı Eylül sonu itibarıyla 565 
milyon dolar bor ihracatı gerçekleştirilmiştir.”
Bakanlığın hedefleri hakkında bilgi veren Yıldız hedefleri şu 
şekilde belirtti:

Arz güvenliğimizi sağlamaya yönelik olarak;
 • Bilinen linyit ve taşkömürü kaynaklarının 2023 yılına kadar 

elektrik enerjisi üretimi amacıyla değerlendirilmiş olması 

hedeflenmiştir.

 • 2023 yılına kadar iki nükleer güç santralin devreye alınması ve 

üçüncü nükleer güç santralin ise inşasına başlanması hedeflen-

mektedir.

Aralık 2013

Maden İhracatı (Milyar $)

Madenciliğin GSYH İçindeki Payı (Milyar $)



Enerji ve tabii kaynaklar alanlarındaki faaliyetlerin çevreye 
olan olumsuz etkilerini en aza indirmeye yönelik olarak;

 • Enerji sektöründen kaynaklı sera gazı emisyon artış hızında 

azalma sağlanması,

 • 2014 yılı sonuna kadar madencilik piyasasında faaliyet gösteren 

10 bin maden işletmesinin çevreye uyum planlarının denetimi 

yapılması hedeflenmektedir.

Tabii kaynakların ekonomiye katkısını artırmak amacıyla;
 • 2013 yılına kadar, madencilik işlerinin e-devlet kapsamında yürütül-

mesi,

 • 2014 yılı sonuna kadar toplam maden üretimimizin, 2008 yılına 

göre iki katına çıkarılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda; endüstriyel hammadde, metal ve metal dışı 
madenlere ilişkin olarak;

 • 2009 yılında 1,3 milyon ton olan bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün 

üretim kapasitesinin 2014 yılı sonuna kadar 2,8 milyon tona çıka-

rılması

 • 2014 yılı sonuna kadar mermer ve doğal taş işlenmiş ürün ihracatı-

nın 5 milyar dolara çıkarılması hedeflenmektedir.

Verilen bu bilgilerin ardından Bakanlığa bağlı kurum ve kuru-
luşların 2013 performansları hakkında da bilgi paylaşımında 
bulunan Yıldız son olarak Bakanlığın merkez birimleri, bağlı ve 
ilgili kuruluşları (TEDAŞ dahil) tarafından yürütülecek yatırım 
projeleri kapsamında 2014 yılı için tahsisi öngörülen toplam 
ödenek miktarını 4,5 milyar lira olarak açıkladı. 

Bor İhracatı (Milyon Ton)

Metso ve MTEtkinlik İşbirliği,
9 Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Katkılarıyla

Tarih: 6 - 7 Mart 2014 
Yer: 9 Eylül Üniversitesi / İzmir

Seminer Konuları
Madencilik ve Agrega Tesislerinde Kırıcı Sistemleri
Madencilik ve Agrega Tesislerinde Elek Sistemleri

Öğütme Devreleri
Boyut Küçültme Sonrası Cevher Zenginleştirme Ekipmanları

Proses Teknolojileri ve İnovasyon
Maden Tesislerinde Pompa Uygulamaları

Prosesi Tamamlayıcı Uygulamalar
Jeometalurjik Modelleme Yaklaşımı (GeoMetso™)

Değirmen Astar Dizaynında Önemli Faktörler

Seminere katılım ücretsiz olup kayıt yaptırmak zorunludur.

Maden İşletmelerinde 
Proses Ekipmanları Semineri

Etkinlik R

MT Etkinlik İletişim
+90 (312) 482 18 60

egitim@madencilik-turkiye.com

Metso İletişim
+90 (312) 387 36 00 

sales.turkey@metso.com
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4 Aralık Dünya Madenciler 
Günü Ülke Genelinde Kutlandı
Barbara, dünya güzeli genç bir kızdır. İnançları tarafından 
cezalandırılır ve terk edilmiş bir maden ocağına kapatılır. Genç 
kızın kaderi, hayatları yer altında geçen madencilerle örtüşür. 
Madenciler de onu, kendileri için kurtarıcı bir melek kabul 
edip “Azize” ilan ederler. İşte bugün Santa Azize Barbara’nın 
doğum günüdür. İnançları ve kökenleri ne olursa olsun tüm 
dünya madencileri bugünü yani 4 Aralık tarihini, yüzyıllardır 
bayram olarak kutlarlar.
Madenciler Günü Maden Mühendisleri Odası şube ve tem-
silcilikleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen çeşitli 
etkinliklerle kutlandı. İstanbul’da, Çanakkale’de, Konya’da, 
Kütahya’da, Ankara’da, Diyarbakır’da, İzmir’de, Zonguldak’ta, 
Antalya’da, Burdur’da, Eskişehir’de, Isparta’da, Uşak’ta düzen-
lenen gecelerde kutlandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü 
tarafından organize edilen “Dünya Madenciler Günü” kut-
lamaları KTÜ Sahil Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Bölümün ev 
sahipliğinde düzenlenen geceye Trabzon, Rize, Gümüşhane 
ve çevre illerde görev yapan madencilerden katılım sağlandı. 
Siirt’te, Park Elekrik AŞ’nin Şirvan - Madenköy Bakır Madeni 
çalışanları ve şirket yetkilileri, Siirt Valisi ve Belediye Başkanı’nın 
da katılımı ile madenciler gününü birlikte kutladı.  
Madencilik Türkiye dergisi ekibi olarak, bugüne kadar maden-
lerde hayatını kaybeden maden şehitlerini saygıyla anar, şu 
anda dünyanın her yerinde, yer üstünde ve yerin metrelerce 
altında, canlarını hiçe sayarak, gece - gündüz demeden çalı-
şan, işçisiyle mühendisiyle, vefakar ve cefakar tüm maden 
çalışanlarının “4 Aralık Dünya Madenciler Gününü” kutlarız. 

Aralık 2013

2. Sondaj Sempozyumu
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından ODTÜ Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü ile birlikte organize edilen 2. Sondaj 
Sempozyumu, 9 Aralık 2013 tarihinde Ankara ODTÜ Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde başladı. Açılış konuşmalarını Sempozyum 
Düzenleme Kurulu Başkanı Hasan Yazıcıgil adına Erdin 
Bozkurt, JMO Başkanı Dündar Çağlan ve MTA Genel Müdürü 
Mehmet Üzer gerçekleştirdi.
Erdin Bozkurt gerçekleştirdiği konuşmasında sondaj makine 
ve ekipmanlarının üretiminin teşvik edilmesinin önemi üze-
rinde dururken, iş sağlığı ve güvenliği konusunda da bilgiler 
verdi. Bozkurt konuşmasında, madencilik sektöründe yaşanan 
sıkıntılara da değinirken, sektör açısından alınacak kararların 
yasalar çerçevesinde alınması gerektiğine vurgu yaptı ve 
kararların kişiselleştirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Bozkurt’un konuşmasının ardından JMO Başkanı Dündar 
Çağlan konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Çağlan, 
ülkede faaliyet gösteren tüm odaların son düzenleme ile güç-
süzleştirildiğini dile getirirken, JMO’nun yeni düzenlemeye 
rağmen çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini söyledi.
Çağlan’dan sonra açılış konuşmasını yapmak üzere MTA Genel 
Müdürü Mehmet Üzer kürsüdeki yerini alırken, son yıllarda 

MTA’nın yaptığı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. 
Üzer konuşmasında özel sektöre çağrı yaparak, sondaj yap-
maktan çekinilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.
Üzer, MTA’nın yaptığı yeni çalışmalardan söz ederken, yeni-
lenen laboratuvarlardan ve arttırılan analiz kapasiteleri 
hakkında bilgiler verdi. Kurumun teknoloji geliştirme çalış-
malarına devam ettiğini de söyleyen Üzer, 15 adet yeni sondaj 
makinası ve jeofizik ekipmanları aldıklarını aktardı.
MTA olarak hedeflerinin artık denizlerde de araştırmalar yap-
mak olduğunu vurgulayan Üzer, kuruma ait 4.500 ton ağırlı-
ğında ve 90 metre uzunluğundaki sismik araştırma gemisinin 
yapımına devam edildiğini sözlerine ekledi.
Kurum olarak nadir toprak elementlerinin aranması çalışmala-
rına ağırlık verdiklerini belirten Üzer, MTA olarak kömür arama 
çalışmalarına da hızla devam ettiklerini aktararak konuşma-
sını sonlandırdı. MTA Genel Müdürü Mehmet Üzer’in yaptığı 
konuşmanın ardından açılış konuşmaları sona ererken, 3 gün 
boyunca devam eden oturumlara geçildi. 11 Aralık Cuma 
günü son bulan Sempozyum konusunda uzman kişilerce ger-
çekleştirilen sunumlar ve paneller ile noktalandı. 

Aralık 2013





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...

Centerra, Kırgızistan Hükümeti ile
Kumtor Projesi için Yeni Anlaşma İmzaladı
Centerra Gold, Kırgızistan’ın en önemli altın madeni olan 
Kumtor Madeni’nin hakları için, Kırgızistan Hükümeti ile bağ-
layıcı olmayan bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Aralık ayının 
son haftası yapılan yeniden yapılandırma anlaşmasına göre 
Kırgız Hükümeti ve Kyrgyzaltyn JSC, Centerra Gold’daki % 
32,7’lik hissesi karşılığında Kumtor Madeni için kurulacak bir 
ortaklık şirketinin % 50’sine sahip olacak.

Centerra proje operatörünün konumunun değişmeyeceğinin 
de söylendiği haberde Centerra’ya ait olan yaklaşık 200 milyon 
dolar değerindeki mobil madencilik ekipmanları 10 yıllığına 
ortaklığa kiralanacağı belirtiliyor. 2026 yılında ise Kyrgyzaltyn, o 
günkü pazar değeri karşılığı bedel ve cevher atıklarındaki altını 
1 dolar karşılığında kazanarak, Kumtor Projesi’ndeki % 50 olan 
hissesini % 67’ye çıkarabilecek. 

Aralık 2013

Kolombiya, Teröristler Tarafından İşletilen 
Tugsten Madenini Kontrol Altına Almak İstiyor
Kolombiya Hükümeti’nin, Kolombiya Devrimci Silahlı 
Kuvvetler (Revolutionary Armed Forces of Colombia - FARC) 
tarafından ele geçirilmiş olan önemli büyüklükteki tungsten 
madenini geri almak için baskın hazırlığı yaptığı söyleniyor. 
Mining.com’un ve Radi RCN’in haberlerine göre güvenlik 
güçleri Amazon ormanındaki bir bölgede konuşlanmış 
durumda ve önemli madeni kontrol altına almak için son 
emir bekleniyor. Operasyon, ABD tarafından uygulamada 
olan ve Avrupa Birliği tarafından da uygulanması planlanan, 
Kolombiya’daki karışıklığı önlemek adına ülkeden altın ve 
diğer madenlerin alınmasını engellemek için katı kurallar 

koyma kararı ile uluslararası arenada destek görüyor.
Tungsten, son derece sert ve sıcaklık geçirgenliği olan, 
araba motorlarında, bilgisayar ekranlarında, telefonlarda, 
tabletlerde, televizyonlarda ve petrol endüstrisinde sıklıkla 
kullanılan bir metaldir. Karayipler’de ciddi bir sorun olan 
kaçak maden üretimi ve ticaretinin, özellikle Peru, Ekvator, 
Venezuella, Bolivya ve Brezilya’da uyuşturucu ticaretinden 
daha ciddi bir sorun oluşturduğu bilinmekte. Kolombiya’daki 
habere konu olan madenden üretilen hammaddenin, arala-
rında BMW, Volkswagen, Samsung ve Apple’ın da bulunduğu 
çok uluslu önemli şirketlere satıldığı belirtiliyor.  

Aralık 2013

Dünyadan Haberler
www.madencilik-turkiye.com
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Kuzey Kutbundaki Petrol ve Doğal Gaz 
Kaynakları, Rusya ile Kanada’nın Arasını Açtı
Özellikle ABD, Danimarka, Kanada, Norveç ve Rusya’nın ilgi 
odağı olan ve üzerinde hak iddia ettikleri Kuzey Kutbu için 
Kanada, 6 Aralık tarihinde Kuzey Kutbu’nu kendi sınırlarına 
dahil etmek için Birleşmiş Milletler Kıta Sahanlığı Sınırları 
Komisyonu’na başvurduğunu açıkladı. Kanada Dışişleri Bakanı 
John Baird tarafından da 9 Aralık tarihinde doğrulanan haber 
sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus Silahlı Kuvvetlerine 
Arktik bölgeye çıkarma yapması ve Sovyetler Birliği dönemin-
den kalan hava üslerinin yeniden hayata geçirilmesi için talimat 
verdiğini açıkladı.
Kanada Başbakanı Stephen Harper, geçtiğimiz hafta hükümete 
bağlı bilim insanları ve üst düzey yetkililerden oluşan bir heyeti, 
Kuzey Kutbu’nun altındaki yapıların Kanada kıtasal kabuğu 

ile bağlantılı olduğunu araştırmaları için görevlendirmişti. 
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre ülkeler, 
doğal kıta sahanlıklarının içinde kalan denizlerin, yani kıyısın-
dan 200 deniz mili (yaklaşık 370 km) açığında kalan denizlerin, 
ekonomik kontrolüne sahipler. Eğer ülkeler, kıtasal kabuğun 
deniz altında devam ettiğini kanıtlayabilirlerse, kıta sahanlığı 
daha da uzayabiliyor. Kanada, kıta kabuğunun deniz altında 
devam ettiğini kanıtlaması durumunda özellikle deniz ve hava 
güçlerini arttıracağını söyleyen Rusya ile büyük bir siyasi kriz 
yaşayacak gibi duruyor. Bu krizin sebebi olarak da, ABD Jeolojik 
Araştırmalar Merkezi’nin tahmini olan, henüz keşfedilmemiş 
doğal gaz kaynaklarının % 30’unun, keşfedilmemiş petrolün de 
% 15’inin bu bölgede bulunma ihtimali gösteriliyor. 

Aralık 2013

Karadağ’ın Alüminyum Devinin İflası 
Sonrası Şirket, Yeni Sahibini Arıyor
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında iflas ettiğini açıklayan, Karadağ’ın en 
büyük ihracatçısı Kombinat Aluminijuma Podgorica için en az 
dört şirketin teklifte bulunduğu bildirildi. Şirketin alınması son-
rası elde edilecek gelirin, şirketin 516 milyon dolarlık borcunun 
ödenmesi için kullanılacağı açıklandı. Reuters’in verdiği bilgiye 
göre bu rakam Karadağ’ın ekonomisinin % 10’una denk geli-
yor. Kombinat Aluminijuma Podgorica ile ilgilenen firmaların 
ise İngiliz Getsales, Sırp Alemani Trade ve Karadağlı Uniprom 
ve Politropus olduğu belirtiliyor. İflası sonrası şirket varlıkları-
nın kontrolünü elinde tutan Karadağ Hükümeti, 9 Ocak 2014 

tarihinde teklif süresini 28 Şubat’tan 16 Mayıs’a uzatarak, yeni 
tekliflerin de değerlendirileceğini açıkladı.
Verilen bilgilere göre Getsales şirketin ana üretim tesisi için 7 
bin dolar, sonrasında da 960 milyon dolarlık bir yatırım yapma 
vaadinde bulundu. Uniprom’un, iflas bayrağını çeken şirketin 
belirli bir orandaki hisseleri için 39 milyon dolar teklif ettiği 
bildirilirken, Politropus Alternative’in ise daha küçük bir hisse 
karşılığı 615 bin dolar önerdiği belirtiliyor. Dördüncü teklif veren 
Alemani Trade’in 22 tesis için verdiği teklif ise 243 bin dolar 
olduğu açıklanıyor. 

Ocak 2013

Çin, NTE ve Uranyum Aramak 
İçin Ay’a Uzay Mekiği Gönderdi
Çin, Ay’a iniş yapacak Yutu’yu da kapsayan Chang’e-3 uzay 
aracının 2 Aralık tarihinde fırlatıldığını duyurdu. Rusya ve 
ABD’den sonra Ay’a insan gönderen üçüncü ülke olmak iste-
yen Çin, uzay aracının başarılı iniş yapmasının ardından Ay’da 
jeolojik ve doğal kaynak araştırmalarında bulunulacağını açık-
ladı. Çin Bilimler Akademisi Profesörü Ouyang ile BBC NEWS 
tarafından yapılan söyleşiye göre, Ay’da ciddi miktarda NTE, 
titanyum ve uranyum bulunuyor. Yutu’nun Ay’a ulaşmasının 
Aralık ayının ortalarını bulacağı belirtiliyor. Çalışmaların başa-
rılı gitmesinin ardından 2020 yılından sonra Çin’in Ay’a insan 
gönderme planları da olduğu verilen bilgiler arasında.
Al Jazeera’nin haberine göre Cumhurbaşkanı Xi Jinping yaptığı 
açıklamada, Çin’in uzayda bir süper güç olmak istediğini ve bu 
görevin Çin’in teknolojik gelişiminin geldiği nokta açısından 
halkına büyük gurur yaşattığını söyledi. Ülke televizyonları 
mekiğin gönderilme anını canlı yayınladılar. 

Aralık 2013
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Avustralya’daki Christine Kasırgası, 
Demir Cevheri Ticaretini İki Gün Aksattı
Küresel deniz aşırı demir ticaretinde önemli bir yeri olan Batı 
Avustralya’daki Hedland Limanı (Port Hedland) ve diğer iki 
liman, Christine tropik kasırgası nedeniyle 29 Aralık tarihinde 
çalışmalarını durdurdu. İki gün süren duraklama ardından 
limanlar, yeni yılın ilk günü ile birlikte yeniden çalışmaya başladı. 
Üçüncü kategoride yer alan bir kasırga olarak değerlendirilen 
kasırga nedeniyle sadece limanlar değil, demir madenlerinin 
çalışmaları da askıya alınmıştı. Verilen bilgiye göre kasırganın 
işletmeler üzerindeki hasarı çok düşük seviyelerde.
Hedland Limanı’nda, dünyanın en büyük 3. ve 4. demir cevheri 
ihracatçısı BHP Billiton ve Fortescue Metals’ın madenlerinin gön-

derimleri yapılıyor. Limandan Kasım ayında, önceki yıla oranla 
% 37 artış göstererek bir rekor olarak değerlendirilen 22,3 mil-
yon tonluk kargo gönderimi yapıldığı belirtiliyor. Limanın 2012 
yılında yaptığı gönderim miktarı ise 252 milyon ton seviyesinde. 
Dünya demir cevheri ihracatı lideri Vale’nin ardından ikinci 
sırada yer alan ve yıllık kapasitesini 290 milyon tona çıkaran Rio 
Tinto’nun Dampier ve Cape Lambert terminalleri de Hedland 
Limanı’nın kuzeyinde yer almakta. Diğer birçok hammaddede 
olduğu gibi demir cevheri ticaretinde de % 70 ile Çin en büyük 
alıcı konumunda. Deniz aşırı ticarette demir, petrolün ardından 
en önemli ikinci ticari meta olarak göze çarpıyor. 

Aralık 2013

2014 Yılı Madencilik Faaliyetleri 
İçin Riskli Ülkeler Açıklandı
İngiltere merkezli Maplecroft danışmanlık firmasının sun-
duğu rapora göre, özellikle Orta-Asya ve Kuzey Afrika’da 
yaşanan çatışmalar, terör faaliyetleri ve rejim istikrarsızlığı-
nın artmasının yanında derinleşen küresel politik savaşlar 
ile kaynakların devletleştirilmesi, 2014 yılında yaşanması 
beklenen madencilik ve yatırım alanındaki en büyük riskler 
olarak açıklandı. Yapılan çalışmaya göre MENA bölgesinde % 
60’ın üstünde ülkedeki politik şiddet, 2010’dan bu yana en 
yüksek artışı sergiledi. Bu durum uzun vadede sosyal baskı 
ile rejimin değişikliği potansiyeli olması dolayısıyla uzun 
vadede politik risk taşımakta. Sosyal baskıyı azaltmak için ise 
hükümetlerin, vergileri ve diğer masrafları düşürmek adına 
kaynakları devletleştirme ihtimali bulunduğu belirtiliyor. 197 
ülkenin yer aldığı raporda bu riskin, 2013 yılında % 15 arttı-
ğına da dikkat çekiliyor.
Maplecroft’un çalışmasına göre 2014 yılında Bangladeş, 
Beyaz Rusya, Çin, Kazakistan, Suudi Arabistan ve Vietnam’da 
sosyal huzursuzluğun artması bekleniyor. Arap Baharı son-
rasında Suriye’de yaşanan gelişmeler sonrası ülkenin risk 
endeksinde 42 sıra birden yükselerek, Somali’nin ardından 

2. sıraya yükselmesi en göze çarpan değişim. Mısır’da yaşan 
istikrarsızlık da ülkenin 27. sıradan 15. sıraya yükselerek “son 
derece riskli bölge” olarak adlandırılmasına neden oldu.
Politik istikrarın sağlanmış olduğu ve en güvenli olarak belir-
lenen ülkeler ise Filipinler, Hindistan, Uganda, Gana, İsrail ve 
Malezya olarak raporda yer aldı. 
Maplecroft’un raporu yanında Ocak ayında bir açıklama yapan 
ve 2008 krizini öngörmesi ardından Dr. Doom olarak bilinen 
Nouriel Roubini de, 2014 yılındaki ekonomik beklentilerini 
açıkladı. 2014 için aydınlık bir gelecek gördüğünü söyleyen 
pesimist ekonomist, gelişmekte olan ekonomilerin büyüme-
lerinin hızlanacağını, yıllık % 5’e ulaşacağını düşündüğünü 
açıkladı. 2014 yılının kazananlarının bazı Güney Afrika ülkeleri 
ile birlikte Latin Amerika ülkeleri olacağını, Şili, Kolombiya, 
Peru ve Meksika olacağını açıklayan Roubini, Filipinler ve 
Malezya’nın da önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi. 
Çin’in büyüme rakamlarının ise % 7’nin altında kalacağını 
düşündüğünü söyleyen Nouriel Roubini, ülkedeki reformların 
düşünülenden yavaş gerçekleşeceğini ve özel tüketimin tah-
minin altında seyredeceği görüşünde bulundu. 

Ocak 2014

Vale, Yatırım Bütçesini 
Bu Yıl da Düşürdüğünü Açıkladı
Dünyanın en büyük 3 madencilik firmasından biri olarak göste-
rilen Brezilya merkezli Vale, üst üste üçüncü yılda da yatırımlarını 
azalttığını ve 2014 yılındaki yatırım bütçesinin, bir önceki yıla 
oranla % 9,2 düşüşle 14,8 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şirketin, 
madenciliğin büyük yükselişte olduğu 2011 yılındaki bütçesi ise 
18 milyar dolardı. Dünyanın en önemli demir üreticisi konumun-
daki Vale, diğer büyük madencilik şirketleri gibi hedefini düşük 
riskli projelere yatırım yapmak olarak açıklarken, yatırımların % 80 
gibi önemli bir bölümünün mevcut demir projelerinin genişletil-

mesiyle taşıma ağının iyileştirilmesinde kullanılacağını açıkladı.
1 Aralık 2013 tarihinde çıkan Madencilik Türkiye dergisinin 35. 
sayısında, Vale’nin Brezilya Hükümeti’ne 14 milyar dolarlık bir 
vergi ödemek durumunda kaldığını duyurmuştuk. Aralık ayı 
ortalarında ise ortaya çıkan bu borçla ilgili olarak hükümetin 14 
milyar dolar yerine 9,6 milyar dolarlık bir ödemeyi kabul ettiği 
şirket tarafından duyuruldu. Son yıllarda değişik ülkelerde yaşa-
dığı vergi borcu ödemelerinin de Vale’nin bütçelerinde kısıtla-
maya gitmesinde önemli bir yer tuttuğu şüphesiz. 

Aralık 2013
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Kolombiya’nın En Büyük İkinci Kömür 
Üreticisinin, Yüklemeleri Durdurması İstendi
Kolombiya’nın en büyük ikinci kömür üreticisi ABD merkezli 
Drummond’un kömür yükleme işlemi, bölgenin çevresel oto-
ritesi tarafından durdurulması istendi. Reuters tarafından veri-
len bilgiye göre Magdalena bölgesi özerk şirketi (Corpamag) 
tarafından verilen durdurma kararının nedeni olarak, yeni çıkan 
yasada yer alan, madencilerin taşıma gemilerine direk yükleme 
sistemi kurması gerekliliğine uyulmadığı gösterildi. 
Üreticilere, bu yeni yasanın gerekliliklerini yerine getirmeleri 
için 1 Ocak 2014 tarihine kadar süre tanınmış fakat iki ay önce 
Hükümet tarafından yapılan açıklamada bu sürenin uzatılması 
için çalışmalarda bulunulduğu duyurulmuştu. Drummond 
firması da yaptığı açıklamada bu zaman sınırı içinde istenilen 
geliştirme çalışmasının bitmesinin mümkün olmadığını, bu 
durumda da ülkenin ihracatının üçte birinin durdurulmak duru-
munda kalacağını belirtmişti. Bu gelişmeler ardından Aralık 

ayında Hükümet ve Drummond arasında bir anlaşma sağlanmış 
ve günlük ceza karşılığında yüklemelerin Mart ayına kadar eski 
sistemle yapılması konusunda uzlaşılmıştı. Bölgesel otoritenin 
Hükümet’in anlaşmasını görmezden gelmesinin mümkün 
olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Reuters’e bir şirket çalışanı 
tarafından verilen bilgiye göre Drummond henüz çalışmalarını 
durdurmuş değil.
Yürürlükteki yasanın bilgilendirmesinin 2007 yılında yapıldığı 
ve üreticilere ilk olarak 2010 yılına kadar süre verildiği, sonra bu 
sürenin uzatıldığı bildiriliyor. Kolombiya Başbakan Yardımcısı 
Drummond hakkında “çok geç kaldıklarını” belirtirken, Maden 
ve Enerji Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaşananların “son 
derece kaygı verici” olduğunu duyurdu. 2013 yılı kömür ihraca-
tındaki hedeflerini karşılayamayan ülkenin 2014’e de sorunlu bir 
başlangıç yapması istenen bir durum değil. 

Ocak 2014

Rus Milyarder Prokhorov, Uralkali Hisselerinin 
Ardından Kanadalı Mercator Minerals’ı da Satın Aldı
Rus milyarder Mikhail Prokhorov, bakır madenciliği firması ola-
rak bilinen Kanada menşeili Mercator Minerals’ı satın aldığını 
duyurdu. Intergeo MMC firması tarafından karşılıklı anlaşma ile 
yapılan satın alma sonrası Mercator Minerals’ın hisse değeri ikiye 
katlandı. Intergeo’nun bağlı olduğu, Prokhorov’a ait ONEXIM 
Grup, satın almanın ardından 100 milyon dolarlık bir yatırımla, 
bakır odaklı yeni bir madencilik firması kuracaklarını açıkladı. 
Birleşmenin ardından şirketin yeni taşınmazları, Intergeo’nun 
Rusya’daki Ak-Sug bakır yatağı, Mercator’un ABD’deki Park 
Madeni ve Meksika’daki El Pilar bakır projesi olacak.
ONEXIM CEO’su Dmitry Razumov yaptığı açıklamada satın 
almadan çok memnun olduklarını, uluslararası alanda metal 

ve madencilik alanında deneyimleri olan profesyoneller tara-
fından yönetilen bir ekip ile çalışacak şirketin sermaye piyasa-
larında da önemli başarılara imza atacağına inandığını söyledi.
Geçtiğimiz sayıda verdiğimiz diğer bir haberde Mikhail 
Prokhorov’un, dünyanın en büyük potas üreticisi olan 
Uralkali’nin % 21,75’lik hissesini satın almak istediğini duyur-
muştuk. Yaklaşık 4,3 milyar dolar seviyesindeki yatırımın 
yanında Rus milyarderin Brooklyn Nets basketbol takımında 
da hisseleri olduğu belirtiliyor. 2012 Rusya başkanlık seçim-
lerinde Vladimir Putin’in rakibi olan Prokhorov’un toplam 
malvarlığının 13 milyar dolar seviyelerinde olduğu tahmin 
ediliyor. 

Ocak 2014

Endonezya’nın 2014 Yılı Hammadde İhracatı 
Yasağı, Ülkedeki Madenciliği Yavaşlatacak
Endonezya 2014 yılına, işlenmemiş hammaddenin ülke dışına 
çıkartılmasına koyduğu yasakla giriyor. 12 Ocak tarihinde yürür-
lüğe giren yasa ile ülkedeki madencilerin izabe tesisi kurmaları 
veya ürünlerini ülkedeki izabe tesislerine satması isteniyor. 
Özellikle nikel ve boksit ihracatında lider olan ve 2 milyar dola-
rın üstünde ihracat yapan ülkenin, bu yasak sonrası 2014 yılı 
nikel ve boksit fiyatlarını ciddi şekilde etkileyeceği düşünülüyor. 
Ocak ayında, Bakanlık tarafından yapılan ikinci bir açıklama ile 
ihracatına kısıtlama getirilen madenlerin boksit, nikel, kalay, 
krom, altın ve gümüş olduğu açıklandı. Bu açıklama ile bakır, 
demir, kurşun ve çinko ihracatının önü açılmış oldu.
Endonezya Madencilik Girişimcileri Derneği yetkilileri tarafın-

dan Reuters’e yapılan açıklama, bu yasağın ülkenin madenci-
liğinin gelişemeden durma noktasına getirebileceği şeklinde. 
Ülkede 10 yılı aşkın bir süredir madencilik faaliyetlerine devam 
eden ve ülkenin % 73 ile en önemli bakır üreticisi olan Freeport 
McMoran da, yasak sonrası bakır ihracatını durdurduğunu 
açıkladı. Hükümet’ten bakır ihracatı için gerekli izinleri almayı 
bekleyen firmalardan bir diğeri de Newmont. Ülkedeki toplam 
66 madencilik firmasının aynı durumda olduğu ve gereklilikle-
rin sağlanması ile işlenmiş madenlerin ihracatına devam edile-
bileceği verilen bilgiler arasında. 100’ün üzerinde madencilik 
firmasının ise belirsizlik nedeniyle işletmelerini durdurma kararı 
aldığı bildiriliyor. 

Ocak 2013
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BARKOM’dan Müşterisine Satış Sonrası Desteği
1987 yılından günümüze sondaj sektörünün öncülerinden 
olan BARKOM GRUP, satışını ve servis hizmetlerini yaptığı 
HANJIN D&B marka Elmaslı sondaj makinelerinde de koşulsuz 
müşteri memnuniyeti için, geleneksel satış sonrası ziyaretle-
rine devam ediyor.

BARKOM GRUP; 2010 yılı itibarı ile satışına başladığı HANJIN 
D&B marka sondaj makineleri için, sektöründe satış sonrası 
hizmetlerde de öncü olmaya devam ediyor. Müşteri bildirimini 
takiben 24 saat içerisinde servis hizmetini gerçekleştirmeyi 
ilke edinmiş olan firma, 4 - 6 aylık periyotlarda gerçekleştirdiği 
müşteri ziyaretleri ile HANJIN marka sondaj makineleri kullanı-
cılarının memnuniyetinin artmasını sağlıyor.

Güney Kore’den gelen HANJIN D&B teknik ekibi ile birlikte; 
geleneksel Satış Sonrası Müşteri Ziyaretleri programının; kış 
öncesi kontrollerinin yapılmasını ve sondaj makinesi kulla-
nıcılarının bilgilendirilmesini kapsayan 2013 yılı son ayağı da 
Kasım ayı içerisinde BARKOM - HANJIN Satış Sonrası Hizmetler 
birimi tarafından gerçekleştirildi.
Program kapsamında Türkiye genelindeki sektörün öncü fir-
malarında bulunan 37 adet HANJIN marka sondaj makinesi, 
çalışma yaptıkları sahalarda, yerinde ziyaret edilerek; varsa 
problemlerinin giderilmesi, bakımlarının yapılması, kullanıcı-
lara gerekli  eğitimin verilmesi, beklenti ve taleplerin değer-
lendirilmesi faaliyetlerinde bulunuldu.
Düzenledikleri bu ziyaretleri çok önemsediklerini dile getiren 
BARKOM GRUP Genel Müdür Yardımcısı Ceren Şatırlar Balcı: 
“Firmamızın en önemli ilkelerinden biri müşterisinin mem-
nuniyetini en üst seviyede tutabilmektir. Geleneksel hale 
getirdiğimiz satış sonrası müşteri ziyaretleri, HANJIN marka 
ürünlerimizin tamamen kontrolden geçirilmesinin yanı sıra, 
kullanıcılarımızla da yakınlığın sağlanması açısından bizler için 
önemlidir. Bu sebeple yıl içinde belli periyotlar dahilinde , dist-
ribütörlüğünü yaptığımız HANJIN firmasının teknik heyetinin 
de katılımı ile ziyaretlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Bundan 
sonra da en iyi hizmet anlayışı ile müşterilerimizi ziyaret etmek 
için Türkiye’yi karış karış gezmeye devam edeceğiz. Destek 
gören, yalnız bırakılmayan müşteri mutlu; mutlu müşteri de 
daha verimli olacaktır.” şeklinde konuştu. 

www.barkomltd.com

BARKOM GRUP Genel Müdür Yardımcısı Ceren Şatırlar Balcı

Şirket Haberleri
www.madencilik-turkiye.com
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Okan Üniversitesi Patlayıcı Mühendisliği Yüksek 
Lisans Öğrencileri, Yavaşçalar AŞ’yi Ziyaret Etti
Yavaşçalar AŞ sadece patlayıcı madde üretim faaliyetleri 
ile sınırlı kalmayarak üniversiteler ile sektör arasında köprü 
vazifesi görmeye devam ediyor. Son yıllarda patlayıcı madde 
kullanımındaki artışa paralel olarak, bilinçsiz patlayıcı 
madde kullanımının önüne geçmeyi kendisine amaç edinen 
Yavaşçalar AŞ, bu durumu bir sosyal sorumluluk projesi olarak 
görüyor.
Üniversitelerde verilen teorik eğitimlerin, pratik eğitimler ve 
uygulamalar açısından desteklenmesi gerektiğine inanan 
Yavaşçalar AŞ’nin Balıkesir’de bulunan patlayıcı madde fab-
rikası, Okan Üniversitesi Patlayıcı Mühendisliği Yüksek Lisans 
Programı öğrencileri ve öğretim görevlisi Ertuğrul Kaya tara-
fından ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında şirketin üretimini 
gerçekleştirdiği tüm patlayıcı maddelerin ve kapsüllerin üre-
tim süreçleri, öğrenciler tarafından yerinde gözlemlendi.
Yavaşçalar yetkilileri tarafından ziyaretçilere, Kapsüle Duyarlı, 
Yemlemeye Duyarlı Emülsiyon Patlayıcıların, Anfonun ve 

Elektriksiz Kapsüllerin üretim süreçleri anlatılırken, uygu-
lamalarda dikkat edilmesi gereken hususlar nedenleri ile 
birlikte aktarıldı. Fabrika gezisi sonrasında ise çeşitli özel pat-
latma uygulamaları ile ilgili sunumlar yapıldı. Ayrıca gelecek 
nesillere yeşil çevre bırakmak amacıyla Yavaşçalar AŞ ile Okan 
Üniversitesi Patlayıcı Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 
öğrencileri tarafından bir hatıra ormanı oluşturuldu.
Ziyaretin ikinci günü ise Eti Maden İşletmeleri Bigadiç Bor 
İşletme Müdürlüğü sahasında müteahhit olarak çalışan Öz 
Eser firmasının dekapaj patlatmasına katılım sağlanarak 
teorik eğitimler pratik eğitimler ile pekiştirilmeye çalışıldı. 
Sahada, basamak patlatmalarında kullanılan patlayıcı mad-
deler anlatılıp, patlatma tekniklerine değinilerek patlatma 
sonucu yerinde gözlemlenmiştir.
Yavaşçalar AŞ, 2014 yılında da eğitime destek verdiği sosyal 
projelerine devam etmeyi planlıyor. 

www.yavascalar.com.tr
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Labris, RBL-REI Konveyör Sistemi ile 
Çayırhan’da Toz ve Gürültüye Son Verdi
Dünya çapında alanında lider firmaları Türkiye pazarında başarı 
ile temsil eden Labris, malzeme transferi alanında da büyük 
projelere adını yazdırmaya devam ediyor. Labris, temsilciliğini 
yürüttüğü RBL-REI konveyör sistemlerinin önemli bir projede 
kullanılmasını sağlayarak madencilik sektöründe yine adından 
söz ettirdi. RBL-REI, topografik haritaları kullanarak müşte-
riye özel olarak hazırladığı tasarımlarından en güncel olanını 
Çayırhan Kömür İşletmeleri’nde hayata geçirdi.

Bundan bir süre önce Çayırhan Kömür İşletmeleri B saha-
sından çıkan kömürün tesise taşınmasında konveyör bant 
kullanılması konusunda yatırım kararı alınmıştı. Yapılan 
görüşmelerin ardından 2012 yılında Labris, RBL-REI firması ile 
Çayırhan’da konveyör bant projesine başladı. İnşaat işleri ve 
mekanik kurulumu müşterinin üstlendiği bu projede RBL-REI 
detay mühendislik, imalat, malzeme temin ve süpervizörlük 
hizmetlerini verdi. Kurulumu 2012 yılının sonunda başlayan bu 
süreçte Labris bilfiil sahada yabancı süpervizörlerle beraber 
çalıştı. Yaklaşık altı ay süren mekanik montaj ve devreye alma 
süreci 2013 Haziran ayında başarı ile tamamlandı.

Kurulumu yapılan konveyör bandın teknik özelliklerinden 
bahsetmek gerekirse; sistemin tek döküş olarak uzunluğu 
3750 metre, kapasitesi ise 1200 t/sa’dır. Yatay eksende top-
lamda 4 adet kurveye sahip olan konveyör bandın geniş-
liği 1000 mm, hızı ise 4,75 m/s’dir. Frekans konvertörleri 
tarafından kontrol edilen 4 adet motor toplamda 1000 kW 
güce sahiptir. Tamamen çevreci olan bu konveyörde, döküş 
ve kuyruk tarafında bulunan bant çevirme üniteleri bandı 
ters yüz etmekte ve 3,7 km’lik bant yolunun kirlenmesi 
engellenmektedir.

Detay mühendislik, imalat, malzeme temin ve süpervizörlüğü 
yapılan konveyör sistemi devreye alındığı günden itibaren 3 
ay içerisinde 750.000 ton kömür taşımıştır. RBL-REI Konveyör 
sistemleri, yüksek performansı ile sahadaki kamyon nakliye-
sini sonlandırarak toz ve gürültü kirliliğini tamamen ortadan 
kaldırdı ve son derece çevreci bir sistem olduğunu kanıtladı. 
Günümüz küresel dünyasında fosil yakıtlarla çalışan motorlu 
taşıtlar, hava kirliliğinin yanında ekonomik olarak da olumsuz 
etkilere neden olmakta. Son teknoloji güvenlik sistemlerine 
sahip olan bu konveyörler, insan faktörünü ortadan kaldırması 
sayesinde iş güvenliği ve işçi sağlığına önem veren firmalar 
tarafından tercih ediliyor. 

www.labrisltd.com.tr

Tek döküş bükümlü konveyör

Kuyruk tarafı bant çevirme ünitesi

Konveyör kapasitesi 1200 T/S
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Sandvik, Delici Ekipman Tedariği
Konusunda Tüprag ile Anlaşma İmzaladı

Sandvik Madencilik Türkiye ile Eldorado Gold iştiraki olan 
Tüprag Metal Madencilik AŞ arasında Tüprag - Efemçukuru 
Altın Madeni’ne delici ekipman tedariği konusunda üç yıllık 
sözleşme imzalandığı duyuruldu. Sandvik Madencilik tara-
fından Madencilik Türkiye dergisine yapılan açıklamaya göre 
işletmede kullanılan delici makinaların tüm sarf malzemele-
rinin tedariğini Sandvik Madencilik üstlendi.
Konuyla ilgili dergimize bir açıklama yapan Sandvik Delici 
Ekipmanlar Bölüm Müdürü Çağdaş Buharalı, “Sandvik olarak 
uzun süredir işbirliği içinde çalıştığımız Tüprag Efemçukuru 
Madeni ile imzalamış bulunduğumuz anlaşmanın, her iki 
tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz. Çözüm ortağı olarak, 
yüksek kaliteli ve yeni teknoloji ürünü sarf malzemeleri-
miz, sorunsuz stok ve kısa tedarik süremiz ile müşterimizin 
yanında olacağız.” dedi. 
Öte yandan yine Efemçukuru Altın Madeni’ne satışı gerçek-
leştirilen 10 ton yükleme kapasiteli LH410 yer altı yükleyicisi 

ve 30 ton taşıma kapasiteli yeni nesil TH430 yer altı kamyonu 
devreye alındığı öğrenildi. Sandvik maden makinaları satış 
mühendisi Serdar Akkurt’un verdiği bilgiye göre, “Devreye 
alınan makinalarımızın çalışmalarının sürekliliği için yetkin 
teknik servis kadromuz ve yedek parça stoğumuz ile her 
daim müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek temel 
hedeflerimizdendir.”.
Sandvik ayrıca üniversite tanıtım günlerine de devam ediyor. 
Şirket tarafından verilen bilgilere göre ilki Kasım ayı içerisinde 
İTÜ’de gerçekleştirilen Sandvik Madencilik tanıtım günle-
rinin ikincisi, Aralık ayında Hacettepe Üniversitesi Maden 
Mühendisliği’nde gerçekleştirildi. Ders kapsamında Hacettepe’de 
yapılan sunumlarda ilk olarak Sandvik Madencilik’in genel tanı-
tımının ardından kırma-eleme ekipmanları anlatılarak cevher 
hazırlamada bu prosesin önemi vurgulandı. Kırma-Eleme Proje 
Müdürü Ceren Büyükyıldız gerçekleştirdiği sunumların ardından 
karşılıklı soru cevap şeklinde devam ederek, öğrencileri merak 
ettikleri konularda bilgilendirdi. 
Sandvik Madencilik’in 2014 yılında diğer üniversitelerde tanı-
tım günlerine devam edeceği öğrenildi. 

mining.sandvik.com



Sandvik, 150 yılı aşan tarihi boyunca, her zaman müşterilerinin çalışma şartlarını iyileştirmeyi 
esas almıştır. Günümüzde, Sandvik Madencilik, yeraltı ve yerüstü uygulamalarda lider makina 
ve ekipman tedarikçisi olarak müşterilerine en uygun çözümleri sunmaktadır. 
Müşterilerimiz,  Sandvik makina ve ekipmanları ile faaliyetlerinde daha verimli, güvenilir ve 
süreklilik arz eden sonuçlar almaktadır. Engin saha tecrübemize dayanan çözüm önerilerimiz 
ile müşterilerimiz işlerini bizimle geliştirmektedir.

Biz geleceğiniz için sizinle birlikteyiz, siz de bizimle birlikte olun!
Bizimle! This Way! : mining.sandvik.com

150 YILLIK 
TECRÜBEMİZLE
GELECEĞİNİZİ 
BİRLİKTE KURALIM
BİZİMLE!  THIS WAY!
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Netcad, Türkiye Jeoloji Veri Standartlarını Belirliyor
Netcad, Türkiye jeoloji veri standartlarının belirlenmesi 
ve jeoloji temasının oluşturulması hedefiyle çalışmalara 
başladığını duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 6306 
sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ile ilgili 
kanun kapsamında riskli alanların belirlenmesi ve dönüşüm 
alanlarının planlanması başlığı altında; bilgi teknolojilerini 
etkin bir şekilde kullanılmasının gerekliliğinden hareketle 
INSPIRE direktifine paralel olarak, Türkiye Mekansal Veri 
Altyapısı çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürüyordu. 
Bu kapsamda 4 Şubat 2013 tarihinde yayınlanan INSPIRE 
jeoloji standardının yayınlanmasından birkaç ay sonra, 16 
Ağustos 2013 tarihinde Türkiye Jeoloji Veri Standartlarının 
Belirlenmesi ve Jeoloji Temasının Oluşturulması hedefiyle 
Netcad ile çalışmalara başlandığı öğrenildi.
Netcad proje ekibi; Hacettepe ve Anadolu Üniversiteleri’nden 
konunun uzmanı 7 kişilik bir akademik çalışma kadrosuyla, 
Türkiye’de jeoloji verisi üre-
ten kurumların verilerini, 
kurumda görevli proje per-
soneli eşliğinde analiz etti. 
Mekansal Planlama Genel 
Müdürlüğü, İller Bankası 
AŞ, TPAO, MTA, DSİ, AFAD, 
TCDD, TCK ve Devlet Hava 
Meydanları’na ilişkin coğ-
rafi ve sözel veriler analiz 
edilerek, Jeoloji Veri Teması 
bakımından uygulamalar, 
ihtiyaç duyulan veri katman-
ları ve özellikleri gibi gerek-
sinimlere göre standartlar 
geliştirildi. 
Mevcut veriler, jeoloji verile-
rinin ulusal düzeyde üretimi, 

sunulması ve paylaşımına yönelik bu standartlara uygun ola-
rak INSPIRE standartlarına dönüştürüldü ve direktiflere uygun, 
aynı zamanda ulusal gereksinimleri karşılamaya yönelik geniş-
letilmiş bir veri tabanı tasarımı yapılarak aktarıldı.
10 Aralık 2013 tarihinde tamamlanan çalışmalar neticesinde; 
bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kamu kuruluşları tara-
fından kullanıma; uygulanmaya, görüntülenmeye ve değer-
lendirmeye hazır halde bulunan yüksek kaliteli ve uyumlaştı-
rılmış bir jeoloji veri teması elde edildi.
Bundan sonraki süreçte standart jeoloji teması, jeoloji veri-
sinin üreticisi paydaşlarla paylaşılacak olup, kurumların yeni 
üretilecek verilerde bu standartları gözetmeleri sağlanacak. 
Böylece Türkiye ölçeğinde, standartlara uygun, veri tekrar-
ları olmayan, paylaşıma açık, kurum ve vatandaş ihtiyaçlarını 
gözeten bir jeoloji altyapısı kurulmuş olacak. 

www.netcad.com.tr

KSB, İspanya’ya Teknik Gezi Düzenledi
KSB, şirketin farklı ülkelerde bulunan 34 üretim tesisinden 
biri olan ve İspanya’nın Zarautz bölgesinde bulunan KSB-Itur 
fabrikasına geçtiğimiz Kasım ayında bir teknik gezi düzenledi. 
22.000 m2’lik bir alan üzerine kurulu bulunan, endüstri ve pet-
rokimya tesislerinin ihtiyacı olan yatay ve dikey proses pom-
palarının bir kısmının üretiminin yapılmakta olduğu KSB-Itur 
fabrikasına gerçekleştirilen geziye katılan 22 kişilik gezi heyeti, 
tesiste yapılan üretimi ve ürünleri yakından inceleme şansına 
sahip oldu. Ayrıca KSB-Itur yetkilileri tarafından verilen semi-
nerlerde ürünlerin özellikleri, kullanıldıkları yerler hakkında 
katılımcılara bilgilendirme yapıldı.
KSB-Itur fabrikasının İspanya’nın turizm bölgelerinden olan 
San Sebastian’a yakın olması nedeniyle katılımcılar teknik 
programın dışında kalan zamanlarında San Sebastian bölge-
sindeki turistik yerleri gezerek değerlendirdiler. 

www.ksb.com.tr



    Sizlere filtrasyonda en iyi hizmeti verebilmek adına 34 yıllık üretim 
              deneyimimizi Alman teknolojisi ile birleştirdik.Firmamız  Alman SAATI      
    Deutschland GMBH firmasının Türkiye genel distribütörüdür.

    Değişmez prensiplerimiz; daima kaliteli,sorunsuz imalat hizmeti,
    zamanında teslimat ve uygun fiyat olmuştur.

    Filtre pres plakası ve aksesuarları satışımızda bulunmaktadır.

Merkez     :  Tem Yolu Mahmutbey Mah.
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          No:75  Bağcılar / İSTANBUL
Tel.    :  0212 659 88 40
Faks   :   0212 659 88 43
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KSB, Endüstri ve Enerjiden Sonra
GIW ile Madencilikte de Emin Adımlarla
İlerleyerek, Etki Alanını Artırıyor

Maden teknolojileri:  LCC-M

140 yılı aşkın bir süredir pompa ve vana üreticisi olan 
KSB, Güney Afrika ve Amerika’da yeralan üretim 
tesislerinde, cevher zenginleştirme prosesinin her 
aşamasında ihtiyaç duyulan KSB-GIW santrifüj çamur 

pompalarının üretimini gerçekleştirmektedir. Bu pompalar 
katran kumları ve kompleks fosfatların transferinde veya 
krom, altın, bakır gibi metal cevherlerin emniyetli bir şekilde 
transferinde kullanılmaktadır.

KSB-GIW satrifüj pompaları 
Amerika ve Afrika başta 
olmak üzere, dünyanın 
sayısız işletmesinde uzun 
yıllardır tesislerin kalbi ola-
rak görev yapmaktadır. 

Santrifüj pompa üzerine 
çok geniş bir ürün yelpa-
zesine sahip olan, merkezi 
Almanya-Frankenthal ’de 
bulunan KSB, Türkiye’deki 
alışveriş merkezlerinden 
rezidans projelerine, enerji 
santrallerinden petrokim-
yasal tesislere, atıksu arıtma 
tesislerinden şehir içme 
suyu pompa istasyonlarına, 
kimyasal proses tesislerin-
den ağır sanayi tesislerine 
kadar birçok alanda kazan-
dığı tecrübe ve sayısız başa-
rıdan sonra, madencilik sek-
törüne de ağırlık vermeye 

başlamıştır. 2014 yılıyla birlikte, önümüzdeki dönemlerde 
pompa konusundaki tecrübesi ve çözüm odaklı yaklaşımıyla, 
Güney Afrika ve Amerika’daki fabrikalarında uzun yıllardır 
üretimini gerçekleştirdiği ağır hizmet çamur pompalarıyla 
çözümler üretmekte ve bu sektör içerisindeki payını önemli 
ölçüde arttırmayı hedeflemektedir. Bu süreci hızlandırma 
isteği içinde, özellikle çamur pompalanması gibi her türlü 
madencilik uygulamasının üstesinden gelmek amacıyla ana 
üretim tesislerinde ve Türkiye Genel Müdürlüğü bünyesinde 

LSA/LCC – Hidrostatik test standındaBu
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www.madencilik-turkiye.com



bulunan ekipleriyle KSB; uygulama ve proseslerine göre müş-
terilere, yüklenicilere ve danışmanlara en uygun olan ürünü 
tavsiye etmek amacıyla teknolojik uzmanlık ve deneyimle 
donatılmıştır.

Madencilik sektörü KSB için tamamlayıcı bir bileşen olmayı 
sürdürmekte olup, önümüzdeki yıllar içerisinde bu sektör 
içerisindeki pompa sayısını iki katının üzerine çıkarmayı 
amaçlamaktadır.

Madenlerde cesurca çözümler üretilebilen KSB-GIW, yatay 
sondan emişli ve dikey kolonlu tip çamur pompalarını; 
patentli yüksek krom içerikli sert metal veya kauçuk astarlı 
olarak çok ağır hizmete uygun çamur pompaları ile geniş bir 
ürün grubu sunmaktadır. 2” den 30”e kadar çamur pompası 
üretimi gerçekleştirebilen KSB-GIW, yüksek verimli pompa ve 
çark dizaynı ile bu sektörde de “az enerji, çok iş” ilkesinden 
taviz vermediğini ispatlamaktadır.

Verimlilik, güvenilirlik ve tecrübesinin yanısıra, madencilik-
teki hızlı pompa ve yedek parça teminine cevap verebilmek 
üzere, 2014 yılından itibaren Türkiye’deki fabrikasında da stok 
tutulması hedeflenmektedir. KSB-GIW’nun çamur uygulama-
larında yeralan ürünlerden bazıları aşağıda yer almaktadır:

 • LCC M/ LLC R  - Ağır hizmet tipi kauçuk ve metal malzemeli, yatay 

çamur pompaları

 • LSA - LSR – Üst sınıf ağır hizmet tipi , yatay çamur pompaları

 • LCV / ZW – Ağır hizmet tipi, dikey çamur pompaları

Teknik danışma ve ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi 
almak için KSB temsilcinize başvurmanız yeterli olacaktır. 
Uzmanlarımız ve mühendislerimiz, maden uygulamaların-
daki zorluklarınızın üstesinden gelmek için üst sınıf teknoloji-
mizi sizlere sunmak üzere hazır bulunmaktadır. 

www.ksb.com.tr

MDX 750–Değirmen çıkış pompası
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InterGEO Services, merkezi Trevose Philadelphia (USA)’da 
bulunan ve Prof. Dr. Archie Filshill tarafından 2000 yılında 
kurulmuş uluslararası çevre müteahhitlik şirketidir. Dün-
yada 4 ülkede 7 şubesi bulunan InterGEO Services, Ağustos 

2013 itibariyle rekor düzeyde iş birikimine sahiptir.

2011 yılında Şükrü Akçay’ın, InterGEO Services’a ortak olma-
sıyla şirket İstanbul ve Ankara’ya şubelerini açmış, Çevre 
Mühendisi Ulaş Güngörmez de Ankara Şube Müdürü olarak 
göreve getirilmiştir. 

Türkiye başta olmak üzere yakın doğu ve orta doğu pazarına 
açılan InterGEO Services, çok uluslu bir aile olmanın avantajını 
ve tecrübesini kullanarak çok kısa sürede Türkiye genelinde 
kapsamlı işlere imza atmıştır.

InterGEO Services Türkiye’de 2012 yılının sonlarında InterGEO 
İnşaat ve Pazarlama AŞ’yi, 2013 yılında da InterGEO Proje ve 
Danışmanlık Ltd. şirketini kurup, çok kısa sürede tecrübeli ve 
teknik anlamda üst düzeyde bir ekibi bir araya getirerek olu-
şumunu tamamlamıştır ve çalışmalarını uluslararası seviyede  
devam ettirmektedir.

InterGEO Services
Türkiye’de özellikle tehlikeli sınıf atıkların bertarafı ve yapay 
gölet uygulamaları üzerinde çalışmalarda bulunmuş, her proje 
sahası için özel bir güvenlik planı geliştirmiş, her müşterisi için 
riskleri daha iyi yönetebilmiş, hizmetleri söz verilen kalitede, 
zamanında ve öngörülen bütçe içerisinde sunmanın haklı 
gururunu tüm projelerinde yaşamıştır. 

InterGEO Services’ın Uluslararası Geosentetikler Uygulama 
Birliğine (IAGI) tam üyeliği vardır ve ayrıca 2013 yılındaki uygu-
lamalarından dolayı IAGI tarafından başarı ödülü almıştır.

InterGEO Services’ın üye olduğu organizasyonlar;
 • The International Association of Geosynthetic Installers (IAGI)

 • The Geosynthetic Institute (GSI)

 • The International Geosynthetic Society (IGS)

 • The International Erosion Control Association

InterGEO Proje ve Danışmanlık Ltd.
InterGEO Proje ve Danışmanlık Ltd. şirketi, sahip olduğu ISO 
9001 Kalite Yönetimi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği  

Sürdürülebilir Çevre Uygulamalarının 
Tam Kapsamlı Mühendislik 
Tecrübesi ile Birleştirilmesi
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sertifikalarının yanı sıra çevreye verdiği önemle ISO 14001 
Çevre Yönetimi sertifikasına da sahiptir. InterGEO Proje ve 
Danışmanlık ailesi Amerika, İngiltere, İrlanda ve İskoçya’da 
yapılmış ve yapılması planlanan projeleri inceleme, denet-
leme görevinde bulunarak tecrübelerini her geçen gün 
artırmaktadır. İlk projesini geçtiğimiz günlerde İlbak Holding 
bünyesinde faaliyet gösteren Asya Maden AŞ tarafından 
yürütülen Türkiye’nin en büyük bakır madeninin atık depo-
lama tesisi projesini alarak, kendi içindeki uluslararası dene-
tim mekanizmasının desteğiyle çalışmalarına tüm hızıyla 
başlamıştır.

InterGEO İnşaat ve Pazarlama AŞ
InterGEO İnşaat ve Pazarlama AŞ, çeşitli inşaat ihtiyaçlarına 
çözümler sağlayabilen, yenilikçi bir çevre geo müteahhitlik 
şirketidir. Tasarla-İnşa Et müteahhitliğinden ana müteahhit-
liğe, uzman taşeronluğa veya inşaat yöneticisine kadar çeşitli 
kapasitelerdeki InterGEO fonksiyonlarının tümü, proje ekibi ve 
sahibinin ihtiyaçlarına bağlıdır. Bu deneyim, InterGEO İnşaat ve 
Pazarlama’ya tasarım ve inşaat açısından mühendislik alternatif-
leri ve ilgili maliyetleri değerlendirmeye olanak sağlamaktadır.

InterGEO Services Hizmet Alanları
Birçok alanda hizmet veren InterGEO Services‘ın başlıca 
çalışma alanları;

 • Katı atık depolama tesisleri, 

 • Kül atık alanları, maden atıkları depolama sahaları,

 • Sulama kanalları, 

 • Yapay gölet uygulamaları, 

 • Zemin iyileştirme, 

 • Terk edilmiş endüstriyel bölgelerin yeniden geliştirilmesi, 

 • Terk edilmiş maden sahalarının yeniden geliştirilmesi,

 • Tesis iyileştirme, 

 • Tortu ıslahı, 

 • Buhar bariyeri, 

 • HDPE boru sistemi,(Drenaj Sistemi)

 • Erozyon kontrolü, 

 • Taşkın yönetimi, 

 • Yağmursuyu tutma sistemleri 

 • Geçirimli, yarı geçirimli, geçirimsiz malzemenin uluslararası temini. 

www. intergeoservices.com.tr
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Mc Filtre Plastik Kalıp Makina Sanayii Şirketi 2008 
yılında otomotiv sanayii ve endüstri için filtre 
üretimi amacıyla kurulmuştur. Şirket tarafın-
dan kamyon, iş makinesi grubu hava filtreleri, 

çimento toz filtre elemanları, hidrolik sistemler için filtre ele-
manı, su sistemleri için pislik tutucular, doğalgaz dağıtım 
şebekeleri için filtre elemanları, enerji santralleri için özel toz 
tutucular, seperator filtreleri üretimleri yapılmaktadır. Firma, 
tüm tasarımlarını ve kalıp üretimlerini kendi bünyesinde bulu-
nan uzman kadrosu ile gerçekleştiren nadir firmalardandır.

MC Filtre, araştırma ve geliştirme süreçlerini ara vermeksizin 
devam ettirerek, tozsuzlaştırma sistemlerinde yaşanan dışa 
bağımlılığı azaltmak için çalışmalarını sürdürmektedir. İthal-
ikame politikası ile birçok orijinal muadili ürünün üretilmesi ve 
sürekli olarak çeşit artırımına gidilmesi ile müşterilerine daima 
kaliteli ürün ve hizmet sunmaktadır.

Tozsuzlaştırma için Teknik Bilgiler
 • Filtre seçiminde en önemli faktör olan torbadan gazın geçiş 

“hızı=debi/torba alanı” olarak hesaplanır.

 • Toz yükünüze göre bu değer daha aşağı çekilir (örneğin toz yükü 

200 gr/Nm3 üzerindeyse, bu değeri ~1,2 değerine çekmek gerekir).

 • Eğer hızı 1,6 kabul ederseniz, kullandığınız torba metre karesinin, 

yaklaşık 100 katı kadar emiş kapasiteniz olur (m³/h).

 • 5 metreden daha kısa mesafelerden emiş yapacaksanız, fan 

basınç değeriniz 25 mbar olabilecekken daha uzak mesafelere ve 

dirsek çokluğuna göre, bu rakam 40 mbar seviyesine kadar çıkabi-

lir, (elbette yaygın olarak, 25-40 mbar arasında olup, sınırı yoktur)

 • Filtreler offline ve online olarak 2 grupta anılır. Offline filtrelerde kama-

ralar vardır. Yani 1000 torba varsa, bunlar örneğin 200 torbalı kamaralara 

ayrılmıştır. Her kamaranın ayrı hava giriş çıkış kanalı vardır. Sırası gelen 

kamaranın otomatik giriş klepesi kapanır ve torbalar silkelemeye alınır. 

Bu arada diğer kamaralar devrededir. Bu işlem sırasıyla devam eder. Bu 

şekilde torbalar çok iyi temizleneceği için, normalde 1-1,2 hıza müsaade 

edilebilecek bir yerde, offline filtrede 1,5 hıza izin verilebilir. Bu şekilde 

% 20 civarında daha az torba kullanılır. Buna rağmen, örneğin 250.000 

dolar imalat maliyetli bir filtrenin kamaralı yapılması, % 20 civarında fiyat 

artışına sebep olur. (çelik kons., giriş çıkış klepeleri, otomasyon vs.).

 • Filtrelerde torba bölgesi öncesinde ve sonrasında ölçülen fark 

basınç değeri, 15 mbar’a kadar normal sayılabilir (kullanıma 

devam edilebilir),

 • 1,5” bir patlama valfi, 5 bar basınçta, her silkelemede yaklaşık 0,1 

m3 hava harcar.

 • Torba öncesinden ve sonrasından aldığı ölçümler sonucunda, fark 

basınç değerine göre silkeleme sıklığını ayarlayan bir kontrol sis-

temi, hava tüketiminizi optimize edecektir (sabit ayarlılara göre).

 • Filtrelerde 150° kuru (max % 1 nemli) hava için, sıradan polyester 

torbalar kullanılabilir. 800° sıcaklığa kadar dayanabilecek torbalar 

bulunabilmektedir.

 • Halkalı filtre torbaları yerine, esnek yay çemberli, delikli saca asılı 

durabilen torbalar, torba değiştirme süresini üçte birine düşürür. 

Bu torbalarla, kendinden ventürili, delikli saca basan kafes kullanılır,

 • Nemli ortamlarda, sıradan galvanizli tel yerine, daldırma galvanizli 

tel kullanılmalıdır.

 • Yine hızı=debi/alan hesabından, borulardaki hızın 25 m/sn değe-

rini geçmesi istenmez. Zira direnç abağından görebileceğiniz gibi, 

bu hızın üzerinde birim kayıplar çok yükselir.

 • Bir davlumbazla çekim yapacaksanız, davlumbazın en geniş (ağız 

kısmındaki) kesit alanını düşünerek, hız 2 m/sn olacak şekilde debi 

seçebilirsiniz (ihtiyaca göre azaltılabilir, arttırılabilir).

Tozun Sağlığa Etkileri
Gerekli yerlerde yeteri kadar tozsuşlartırma işleminin yapıl-
maması, insan sağlığına aşırı derece zarar vererek çeşitli 
pnömokonyoz hastalıklarına yol açmaktadır. Akciğerlerde 
tozun birikimi sonucu doku hasarı ile seyreden hastalığa genel 
olarak pnömokonyoz adı verilir. Belirtileri soluk almada güçlük 
ve kronik bronşittir. Etkenler ortadan kaldırılmazsa akciğerler 
kalıcı şekilde zarar görür.

Sebep olan toza göre değişik isimler alır;

 • Kömürtozu pnömokonyozu (siyah akciğer) kömür, karbon

 • Asbestozis - Asbest

 • Silikozis (Silica)

 • Boksit fibrosis - Boksit

 • Berylliozis - Berilyum

 • Siderosis - Demir

 • Bissinosis - Pamuk

 • Silicosiderozis - (Silica ve 

Demir) 

www.mcfiltre.com
Kaynak
Bilgiler, Pratik Mekanik Bakım Mühendisliği sitesinden Makine 
Mühendisi Barkın Minez tarafından hazırlanmıştır. Kendisine bu konuya 
göstermiş olduğu hassasiyet için teşekkür ederiz.

MC Filtre’den Tozsuzlaştırma
İçin Teknik Bilgiler
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Kuzey İspanya’daki fabrikasında 50 yıldır maden maki-
neleri üreten Zitron, aradan geçen sürede Avustralya, 
Şili ve Hindistan’da kendi fabrikalarını ve Türkiye’nin 
yanı sıra Hollanda, Fransa, Avustralya, Rusya, Mek-

sika, Şili ve Hindistan’da kendi firmalarını kurmuştur. Tüm 
fabrikaların tek imalat konusu ise yer altı maden makineleri ve 
havalandırma sistemleridir. 

Tamamen Zitron mühendisleri tarafından tasarlanarak imal 
edilen maden vinci, yer altı ekskavatörü gibi makinelerin yanı 
sıra lisans kullanılarak üretilen bager / posta arabası da üretim 
kalemleri arasındadır. EIMCO firmasının lisansı ile 1960 ve 1970’li 
yıllarda EIMCO firmasına yüzlerce bager üretilmiştir. Günümüzde 
ise yine lisans ile son kullanıcıya imalat yapılmaktadır.

Özellikle dar kesitli ocaklarda tercih edilen bu makineler üre-
timi ciddi mertebede artırmakla birlikte, sadece basınçlı hava 
ile çalışıyor olmanın verdiği işletme ve bakım kolaylığı açısın-
dan da tercih edilmektedir. 

www.zitron.com

Zitron Bager’leri 
Üretimi Arttırıyor

Zitron Bager Teknik 
Özellikleri 12B 21 21B

A) Toplam genişlik (şase) 710 mm 860 mm 860 mm

Toplam genişlik 
(çalışma platformu ile 
birlikte)

1060 mm 1240 mm 1380 mm

B) Toplam uzunluk (şase) 1060 mm 1270 mm 1270 mm

C) Toplam uzunluk (kova 
aşağıda)

1850-1980 mm 2100-2290 mm 2110 mm

D) Toplam yükseklik (kova 
aşağıda)

1250-1295 mm 1435-1550 mm 1530mm

E) Kovanın azami 
yüksekliği

2000-2110 mm 2270-2510 mm 2410 mm

F) Kova boşaltma 
yüksekliği

1305-1500 mm 1340-1730 mm 1520 mm

G) Bagerin arkasında 
boşaltma mesafesi

405-610 mm 440-700 mm 455 mm

H) Yatay erişim mesafesi 1900-2110 mm 2300-2490 mm 2440 mm

Yatay kazı erişimi 2515-2720 mm 2490-2900 mm 2450 mm

Çalışma basıncı 4-7 bar 4-7 bar 4-7 bar

1 tam yükleme çevrim 
süresi

6 sn 7 sn 7 sn

Kova kapasitesi 0,13-0,17 m3 0,3 m3 0,3 m3

Ortalama yükleme 
kapasitesi

0,5-1,0 m3/dk 1,05-1,50 m3/dk 1,05/1,50 m3/dk

Vagon kapasitesi 0,3-1,5 m3 0,6-3 m3  0,6-3 m3

Bager toplam ağırlık 1905 kg 3240 kg 3160 kg

En ağır parçanın ağırlığı 355 kg 554 kg 557 kg

Hava tüketimi 6-7 m3/dk 8-9 m3/dk 8-9 m3/dk

Ekartman 380-915 mm 500-1219 mm 500-1219 mm
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tasarlıyoruz,
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Putzmeister Solid Pumps, geçirmiş olduğumuz son 10 
yıl içerisinde büyük gelişmeler göstermiştir. “Putz-
meister Hidrolik-Yağlamalı Kontrol edilebilen Yüksek 
Basınç Piston Pompaları” kullanımı madencilik ve 

endüstriyel uygulama alanlarında giderek artış göstermiş-
tir... Madencilik endüstrisinde atık ve minerallerin transferi 
ve enerji santrallerinde kül transferi için özellikle aşırı artan 
mesafeler için daha fazla kapasite gereklidir.

Putzmeister; 2175 psi (15 
MPa) çıkış basıncına ve 500 
m³/h kapasitelere kadar 
“Yüksek Basınç Çift Piston 
Pompaları”nı gelecek ihti-
yaçlarını ve gelişmelerini 
karşılamak için dizayn 
etmiştir.

Resim 1’de görülen S-Tube 
ile birlikte piston pompası, 
yüksek tanecik boyutla-
rındaki (50 mm’e kadar) 
macun malzemeyi 500 m³/h 
kapasitelere kadar iletimini 
sağlamaktadır. 1.600 kW 
elektrik motoru ile hidrolik 
güç ünitesi, tasarruflu ve eko-
nomik uygulamayı garanti 
etmektedir.

Özel Piston Pompaları hangi uygulamalar için uygundur? 
BACKFILLING - Geri Besleme
Bu pompalar özellikle yüksek katı ve düşük akışkan içerikli mal-
zemelerin en iyi şekilde pompalanması için uygundur. Macun 
gibi bahsedilen bu malzemeler madencilik uygulamalarında 
yer altı geri-besleme mekanizmasında kullanılmaktadır. 

Geri-besleme amacı ise mevcut yer altı mekanizmasını stabi-
lize etmek için kazılmış, çıkarılmış malzemeden doğan boşluğu 

Putzmeister - Geniş Kapasite
Uzun Mesafeler İçin
Yüksek Basınç Pompaları

Resim 1: Putzmeister KOS 25200 mammoth pump

Resim 2: Efficient material transport: on the left, 4 pipes for mixtures of low 
viscosity, on the right, one pipe for the paste from the Putzmeister piston pump.
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doldurmaktır. Bu, hızlı malzeme çıkarılma devamlılığına kolay-
lık getirmektedir. Bu iş için tek koşul ise macun ve benzeri 
malzemenin donması ve çabukça sertleşmesidir. Yüksek su 
içeriği ise bu prosesi aksatmaktadır. İşte tam bu noktada, 
düşük su ve yüksek katı içeriklerine sahip macunları iste-
nilen noktaya sorunsuz bir şekilde aktarması Hidrolik Piston 
pompalarının spesifik özelliğini ortaya çıkarmaktadır.

TAILINGS TRANSFERS - Atıkların Transferleri
Ayrıca piston pompaları çimento veya katkı maddesi içe-
riği olmadan atıkların veya tortuların pompalanmasında 
da kullanılır. Atıklar, özel olarak inşa edilmiş atık havuzla-
rında biriktirilmektedir. Bu durumda da malzeme çok hızlı 
bir şekilde kurumalı ve homojen bir yüzey oluşturmalıdır. 
Malzeme, stabil yığınları oluşturmak için de yüksek katı 
içeriğine ihtiyaç duymaktadır. Stabil olmayan malzeme ise 
çevre için birçok büyük risk oluşturmaktadır (baraj yıkımları, 
baraj sızıntıları vb.).

Buna ek olarak çevre düzen-
leme kuralları atıkların ve 
atık barajların yeniden 
doğallaşması için günden 
güne artmaktadır. Sadece 
çevresel nedenler değil, 
kullanılan arazi alanları 
minimize edilmelidir, su 
tüketimleri ise su boşaltma 
kanalları ile mineral prosesi 
döngüsüne tekrar beslene-
rek düşürülmelidir.

Bir kez daha Putzmeister 
piston pompalarının düşük 
su ve enerji tüketimi, mini-
mum arazi kullanımı ve 
baraj sızıntıları, yıkımların 
risklerini minimize etmekte 

ve kullanım faydalarını müş-
terilerimize sunmaktadır. 
Ayrıca daha küçük çaplarda 
boru ihtiyacı olması nedeni 
ile yatırım maliyetlerini de 
aşağıda tutmaktadır.

Çevre kirliliği ve baraj sızıntı 
risklerinin azalması ve mak-
simum su tasarrufu…
CONCRETE PUMPS - Beton 
Pompaları 
PUTZMEISTER ayrıca uzun 
yıllara dayanan tecrübesi 
ile dünya çapında beton 
pompası üreten firmalar-
dan biridir. Bu tecrübesini 
su-çimento karışım oranla-

rına yansıtarak müşterilerine sunmakta ve en az su tüketimi 
ve maksimum güç tasarrufu ile yararlarını en üst noktada 
tutmaktadır.

Putzmeister Pompa Teknolojisi Faydalarından: Minimum 
Aşınma 
Putzmeister Piston Pompaları ve diğerleri…
Valf yataklı piston pompalarının aşınma parçaları ağırlıklı ola-
rak valf plakası ve valf yatağı olup, S-Tube pompalarında ise 
gözlük plakası ve aşınma yüzükleridir. Piston pompaları, bes-
leme pistonları düşük piston hızlarında ve doğrusal hareketli 
çalışmaktadır. Bu, yüksek dönme hızı ve yüksek piston hızın-
dan kaynaklanan kısa stroklar ile çalışan pompalara nazaran 
daha az aşınma sağlamaktadır. 

Döner hareketli pompalar kullanılması durumda yüksek aşınma 
dereceleri sadece sızdırmazlık ve salmastra bölgesinde değil 

Resim 3: Tailings with cement for backfilling in 
Peru at an elevation of nearly 5000 m

Resim 1: Putzmeister KOS 25200 mammoth pump
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aynı zamanda özellikle impeller kanatları ve pompa gövdesinde 
de aşınmalar görülür. Bu da pompa aşınma parçalarının değiş-
mesine hatta pompa değişimlerine neden olmaktadır. 

Piston-Diyafram ve Piston-Diyafram pompalarda ise aşınma 
sadece valfleri etkilememekte aynı zamanda yüksek sürtün-
meye direk maruz kalan maliyetli ve hassas diyaframı etkile-
yerek değişime ihtiyaç duymaktadır. Örnek verecek olursak 
Meksika Madencilik firması yüksek işletme maliyetlerinden 
dolayı Piston-Diyafram pompalarını Putzmeister piston pom-
paları ile değiştirmiştir.

Putzmeister Solid Pumps piston pompaları yeni dizaynı saye-
sinde bakım ve parça değişimde büyük kolaylık sağlamıştır. Bu 
özellikle valf yataklı piston pompalarında göze çarpmaktadır. 
Silindir başına bir valf başlığı belirleyici ve benzersiz bir özellik 
olarak ortaya çıkar.

Putzmeister piston pompaları, yağ-hidrolik tahrikli pom-
palardır ve bu nedenle akış hızı sadece hidrolik hareket ile 
değiştirilebilir; yani FREKANS KONVERTÖRÜ’ne ihtiyaç duyul-
mamaktadır. Ayrıca sadece serbest düşmeden yararlanılarak 
taşınması istenen malzeme direk emme silindirine gitmekte-
dir ve bu yolla pompa beslemesi 
için ayrı bir pompaya ihtiyaç 
duyulmamaktadır. Ayrıca diğer bir 
özellik ise iletim hattı içerisinde 
tıkanma olması durumunda çıkış 
basıncının artırılarak giderilmesi-
dir. Şili’deki müşterimizin pompa 
seçimindeki en önemli kriterlerin-
den biri de bu olmuştur.

Sonuç olarak Putzmeister servis - 
bakım hizmetleri ve yedek parça 
kullanım süreleri bütün dünyada 
Putzmesiter pompalarının başarılı 
bir şekilde kullanımını sağlamıştır. 

Müşterilerimizin isteklerine 
anında yanıtlar vermek ve 
tüm dünyada yerel kurulum-
ları desteklemek amacıyla 
hem lokal olarak açmış 
olduğumuz Putzmeister 
Solid Pumps Satış ve Servis 
ekiplerimizi hem de Aichtal 
merkezimizde bulunan 7x24 
ulaşabileceğiniz teknisyen ve 
mühendislik hizmetlerimizi 
sizlere sunmaktan mutluluk 
ve memnuniyet duyarız. 

Daha detaylı bilgi için web 
sitemizi ziyaret edebilir, 
Putzmeister Solid Pumps 
Türkiye Satış ve Servis ofisi-

mizle iletişime geçebilirsiniz. 

 • KOS Pompaları “S- Transfer Tüpü” ile Hidrolik Yağlamalı Çift Pis-

tonlu Pompalar

 • HSP Pompaları ”Çift Valfli” Hidrolik Yağlamalı Çift Pistonlu Pompalar

 • KOV Pompaları ”Küresel Vanalı” Hidrolik Yağlamalı Çift Pistonlu 

Pompalar

 • EKO Pompaları ”Tek Pistonlu” Hidrolik Yağlamalı Pompalar

 • Silo Teknolojileri

 • Helezon Konveyörler

 • Yabancı Madde Seperatörleri

 • Besleme Hat Boruları

 • Enjeksiyon Sistemleri

ve PUTZMEISTER Solid Pump Türkiye Servis Ekibi ile 
doğru, güvenilir, ekonomik ve hızlı çözümler… 

İletişim
Erhan Hakan - Türkiye Satış Müdürü
E-posta: hakane@putzmeister.com.tr
Web: www.pmsolid.com

Resim 5: Tilting pump head

Resim 6: Pumping molybdenum tailings at El Teniente, Codelco, Chile
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Ekonomik, efektif, çevre dostu ve güvenilir. Yüksek aşındırıcı katıları içeren malzemelerin 
hidrolik taşınması için mikserler, pompalar ve iletim hatları ile komple sistem çözümleri. 

Putzmeister teknolojileri, çok çeşitli çamur uygulamaları ve nakledilmesi güç muhtelif atıklar için sanayiye, madenlere, 
elektrik santrallerine, büyükşehir belediyelerine ve daha birçok endüstriye avantajlar sağlamaktadır. 

Madencilik / Geri Besleme

Uçucu Kül / Taban Külü

Atık Uzaklaştırma

Tünel İnşaatları

Yağ & Gaz Endüstri

Biyoyakıt

Evsel Atık Su Arıtma Tesisleri

Atık Yakımı

Kömür Atıkları

Çimento Sanayi

Özel Atık

Yüksek taleplere ait uygulamalar için 
Putzmeister Yüksek Yoğunluklu Katı Pompaları
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Panama Kanalı resmi olarak 15 Ağustos 1914 tarihinde 
açıldı. Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağ-
layan bu mühendislik harikası uluslararası ticaretin 
favori rotalarından biri haline geldi ve uzun yıllar 

boyunca en zor gemi taşımacılığında kullanıldı. 

Atlantik Okyanusu’ndan Pasifik Okyanusu’na 50 milin üzerinde 
uzunluğa sahip kanalda 1914-2011 yılları arasında 1.004.317 
geçiş gerçekleşti ve kanalın tasarımında günümüze kadar bir-
çok değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda, Panama Kanalı Otoritesi, gelecekteki trafik 
taleplerini cevaplamak ve tercih edilen bir deniz yolu olarak 
rekabet gücünü garanti etmek için 2006 yılında öneri şeklinde 
sunduğu bir plan geliştirdi ve Panamalıların mutlak çoğun-
luğunun katıldığı bir referandumla bu öneri kabul edildi. 
Genişletme Projesi, 1 asır önce gerçekleşen inşasından bu 
yana kanalın geçirmiş olduğu en önemli tasarım projesidir. 
Kanal genişletme çalışmalarının tamamlanmasın-
dan sonra, geçiş kapasitesinin artmasının yanı sıra, 
daha büyük gemilerin geçişinin sağlanmasıyla yük 
kapasitesinde de % 50’lik artış sağlanacaktır.

Üçüncü Geçiş Havuzu
Projenin amacı; artan tonaj talebini karşılamak 
için kanalın kapasitesini arttırmak, kanalı daha 
verimli, güvenli ve üretken hale getirmektir. Bugün, 
Kanal’dan geçebilen gemilerin maksimum boyutu 
mevcut geçiş havuzu odaları boyutlarıyla (110’’ x 
1000’’) sınırlıdır. Bu boyuttaki gemilere Panamax 
denir. Projenin amacı kanaldan geçen gemileri Post 
Panamax olarak adlandırılan daha geniş gemi geçiş-
lerine elverişli hale getirmektir. 

Projenin aşamaları; ilk olarak, bir havuzu Pasifik’te 
diğeri Atlantik’te olan 3. geçiş havuzlarının inşasını 
gerçekleştirmek ikinci olarak bu havuzlara ulaşım 
rotalarını inşa etmek, kanal genişletme işlemlerini 
gerçekleştirmek ve son olarak, Gatun Baraj Gölü 

fonksiyonlarını maksimuma çıkartmaktır. 5,25 milyar dolara 
mal olacak olan genişletme ve yeni geçiş havuzu inşaatının, 
kanalın 100. yılında yani 2014’te bitmesi ve trafiğe açılması 
bekleniyor.

Üçüncü Geçiş Havuzu yapımı sırasında toplamda, 133 milyon 
m3 kazı yapılması planlanmaktaydı. Panama ve uluslararası 
ticaret için büyük öneme sahip bu projeyi gerçekleştirmek için, 
Kanal Otoritesi tarafından altyapı inşaatında büyük tecrübeye 
sahip uluslararası şirketlerle çalışılmaya karar verildi. Yüksek 
miktarda patlatmalı kazı gerektiren bu projede patlatma hiz-
meti en kritik aşamalardan birisiydi ve bu yüzden sivil patlayıcı 
tedarik ve uygulamaları için 47 den fazla ülkede sivil patlayıcı 
hizmeti sunan MAXAM Sivil Patlayıcılar seçildi. Diğer inşaat 
ve altyapı isleri içinde yine alanlarında lider firmalar projeyi 
yürütmek üzere atandı. Bu firmalar: Dredging International, 
YuanDong 007, Sacyr Vallehermoso SA, Impregilo SpA, Jan De 
Nul NV, Constructora Urbana, SA and Meco SA.

Amerika Kıtasının Çılgın Projesi; 
Panama Kanalı Genişliyor

Fatih Budak
Maden Mühendisi
fbudak@maxam.net

Erdoğan Çelik
Maden Mühendisi

Hakkı Türktan
Jeoloji Mühendisi

Maxam Anadolu Patlayıcı Maddeler AŞ
Maxam Teknik Uygulamalar Dep. (TAP)
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Farklı Bir Çözüm
Projenin hayata geçmesiyle MAXAM 
Sivil Patlayıcılar, mühendislik ve Ar-Ge 
birimlerini harekete geçirerek, su altı ve 
su üstünde yüksek performans sağlaya-
bilecek, en ekonomik ürünü ve en pratik 
üretim hattını tasarlamak için çalışmalara 
başladı. Buna paralel olarak, projenin 
temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 
yüksek kalitede ve miktarlarda gereken 
patlayıcıları sağlayabilmek için RIOGEL 
fabrikası kuruldu. Bu projede kullanılan 
teknoloji, MAXAM Sivil Patlayıcılar dene-
yimiyle, Galdacano mühendislik ekibi 
tarafından geliştirildi.

Kanal genişletme ve derinleştirme inşa-
atı su altında çalışma gerektirdiğinden işlemlerin yavaş işle-
yeceği öngörülmüştü. Fakat MAXAM mühendisleri işlerin hızlı 
ilerleyebilmesi adına gemi üzerine birden fazla delici makine 
bomu monte ederek aynı anda birden fazla delik delinmesini 
sağlayan geminin kullanımıyla işlemlerin daha hızlı ilerleme-
sini sağladılar. Ayrıca delgi işlemi bittikten sonra aynı bomların 
vasıtası ile deliklerin patlayıcı şarjları gerçekleştirildi. Bu işlem 
patlayıcının suyun içinde dağılmasını engelleyerek deliklerin 
düzgün şekilde şarjlanmasını sağladı. 

Mükemmel Sonuçlar
Çok kompleks olan bu projede MAXAM’ın deneyimi, kanal-
larının genişletilmesi ve Üçüncü Geçiş Havuzu inşaasına çok 
önemli bir katkı sağlamaktadır. 

Proje Müdürü Manuel López projenin finansal olarak çekici 
olmasının ötesinde, hayal gücüne meydan okuyan harika bir 
proje olduğunun altını çiziyor. Ayrıca Manuel López: ‘Kanal 
Otoritesi projeyi altı ay gibi rekor bir sürede bitirmeyi planla-
mıştır. Bundan dolayı Kartuş patlayıcılar yerine pompalanan 

patlayıcılar kullanma fikrimiz projeye önemli rekabetçi avantajlar 
sağlamaktadır. Patlatmalarda tek seferde 32 tona kadar Riogel 
SB (Rioflex) kullanılmış, 144 patlatmanın da titreşim değerleri 
kontrol edilmiş ve bu değerler çevresel etki bakımından sınır 
değerlerin altında çıkmıştır. Ayrıca parçalanmanın teknik sonuç-
ları mükemmel olmuştur. Bu proje sadece Panama ekonomisine 
değil, aynı zamanda Asya ve Avrupa arası ticareti, Amerika’ ya 
taşımaya yarayacak bir büyük atılımdır.’ ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kazançları
Proje ulusal ekonomiye bir dizi yarar oluşturan ilgili hizmet ve 
faaliyet çevreleri için motor güç olmasının yanı sıra, uluslararası 
ticaretin de bir ayağını oluşturmaktadır. İşte bu sebeple proje, 
Kanal’ın genişletilme inşası ve işletmesi ile ortaya çıkan doğru-
dan kazançlarının dışında birçok dolaylı fayda üretecektir. 

Üçüncü Havuz Geçişi işletilmeye başladığında Kanal’ın trafi-
ğinde bir artış yaşanacaktır. Bu da Kanal’ın finansal hareketlili-
ğini ve deniz endüstrisiyle alakalı bütün hizmetlerin artmasına 
yol açacaktır. Böylece Panama’nın ulusal hazinesine doğrudan 

katkı sağlayacaktır. Gemi trafiği hacminin 
2025 mali yılında % 82 oranında bir artış 
göstererek 510 milyon tona ulaşması 
beklenmektedir. Bugün maksimum 
kapasitede çalışan Kanal, bir yılda ancak 
330 - 340 milyon ton arasında (CPSUAB) 
yönetebilmektedir. 3. Geçiş Havuzu 
sayesinde, bir yıllık maksimum kapasitesi 
600 milyon (CPSUAB) tona ulaşacak ve 
Post Panamax gemilerinin kanaldan 
geçebilmesini sağlayacaktır. Proje gemi 
sahiplerine, her TEU için % 7 ile % 17 
oranları arasında ekonomik avantajlar 
sunacaktır. Bu iyileştirmeler, gemi nak-
liyesine önemli ölçüde yarar sağlayacak 
ve kaliteli bir hizmet sunmaya devam 
edecek bu altyapıya yardımcı olacaktır.

www.maxam.com.tr
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Korunan Alanlar
Dünyamızda kaynakların sonsuz olmadığı göz önüne alın-
dığında, sürdürülebilirliğin sağlanması için “koruma”nın 
gerekli olduğu bilincinin ortaya çıkmasıyla birlikte ülkeler 
gerek kendi mevzuat sistemleri ile gerekse uluslararası 
sözleşmeler bağlamında korunan alanlar belirlemeye baş-
ladılar. İlk kez 1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde 
düzenlenen “Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı” 

ile çevre koruma bilinci 
küresel ölçeğe taşın-
mış oldu. 1987 yılında 
Birleşmiş Milletler Çevre 
ve Kalkınma Komisyonu 
“Ortak Geleceğimiz” başlığı 
ile Brundtland Raporunu 
yayınlayarak “sürdürüle-
bilir kalkınma” kavramını 
tanımladı. Bu gelişmeleri 

takiben imzalanan uluslararası sözleşmelerden BERN-1984, 
RAMSAR-1994, CITES-1996, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi-2004 
yılında Türkiye’de de yürürlüğe girmiş olan sözleşmelerden 
başlıcalarıdır (Bkz. Tablo-1).

Türkiye’de ilk defa 1958 yılında iki adet alan milli park olarak 
koruma altına alındı. 1980’lerden itibaren tabiatı koruma 
alanları, tabiat parkları ve tabiat anıtları da ulusal düzeyde 
korunan alanlar olarak yerini aldı. Günümüze gelene kadar 
giderek artan bir ivmeyle çeşitli statülerde korunan alanlar 
ilan edilmeye başlandı. 2014 itibari ile Türkiye’de 10 farklı 
türde toplam 5.647.568 hektar alanı kaplayan korunan alan 
bulunmaktadır. Bu alanlara ek olarak çeşitli şekillerde yasa 
ile korunan; orman alanları içinde muhafaza ormanları, gen 
koruma ormanları, tohum meşçereleri, tohum bahçeleri, 
endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanları; 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen Turizm 
Koruma ve Geliştirme Bölgeleri ve DSİ tarafından belirlenen 

içme suyu koruma bölgeleri 
ve termal kaynak koruma 
bölgeleri gibi farklı statü-
lerde korunan alanlar da 
bulunmaktadır.

Ayrıca Doğa Derneği’nin 
önderliğinde, Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü ve bilim insan-
larının katkısıyla belirlenmiş 
olan 305 adet “Önemli 
Doğa Alanı” çevresel hassas 
alanlar olarak yerini almış-
tır. Bulunduğu konum, yer 
şekilleri, sahip olduğu farklı 
iklim koşulları nedeniyle 
küresel ölçekte önem taşıyan 
bir biyolojik çeşitliliğe sahip 
olan ülkemizde bu kadar çok 
korunan ve hassas alan belir-
lenmiş olması aslında şaşırtıcı 

Çevresel Açıdan Korunan Alanlar
Maden Sahanızın Neresinde?
Ülkemizde 5.647.568 hektar(1) alanın resmi olarak “korunan alan” oldu-
ğunu biliyor muydunuz? Bu da ülke yüz ölçümünün yaklaşık % 7,2’sine 
denk gelmektedir. 1.715 adet(1) alan Milli Park, Tabiatı Koruma Alanı, 
Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Doğal Sit Alanı 
statülerinde; 12.287 adet(2) alan ise arkeolojik, kentsel ve/veya tarihi sit 
alanı olarak koruma altındadır. 135 adet sulak alan(3) sadece ülkemizin 
değeri olarak değil bir dünya değeri olarak uluslararası öneme sahiptir.

Sanılanın aksine 
madencilik, 

çevreye etkisi 
önlenebilen ve 

kontrol edilebilen 
bir sektördür

Tunca Vadisi Tabiat Parkı fotoğrafı için: Orman ve Su İşleri Bakanlığı resmi sitesi: www.ormansu.gov.tr

Gözde Akbaş
SRK Danışmanlık
GIS Uzmanı
gkaya@srkturkiye.com

Makale
www.madencilik-turkiye.com



Farkında olun
Tasarruf edin

Kazanın

Henüz arama aşamasında maden sahanızın çevresel hassasiyetlerini öğrenin.
Zamanınızı ve paranızı boşa harcamadan bilinçli planlama, yer seçimi ve tasarım yapın.

Maden sahaları için Çevresel Açıdan Kısıtlı ve Hassas Alanların Belirlenmesi Çalışması

Korunan alanlar
Maden sahanızın

Neresinde?

T: (312) 442 04 79
F: (312) 442 04 80
www.srkturkiye.com
info@srkturkiye.com

Uluslararası SRK Consulting grubu üyesidir.

değildir. İlgili kurum ve kuruluşlar, Türkiye’nin imzalamış olduğu 
uluslararası sözleşmeler gereği yeni korunan alanlar belirleme 
ve bu alanları resmi olarak korunan alan ilan etme çalışmalarına 
devam etmektedirler. Bu sebeple, önümüzdeki yıllarda ülke-
mizde korunan alanların giderek artacağı şüphesizdir.

Maden sahaları açısından farklı kurum ve kuruluşlarca yöneti-
len ve korunan alanlar kadar önemli bir diğer konu da yine yasa 
ve yönetmelikler gereği korunan ve maden arama, geliştirme, 
işletme çalışmalarının izne tabi olduğu belli arazi kullanımları-
dır. Orman alanları, tarım alanları, meralar, zeytinlikler, askeri 
alanlar gibi arazi kullanımları her biri farklı kısıtlamalara sahip, 
belli izinler gerektiren, belli taahhütlerin yerine getirilmesinin 
gerektiği alanlardır. Bunlara ek olarak yaylalar, yerleşimler, 
elektrik iletim hatları ve boru hatları gibi arazi kullanımları da 
maden sahasının özelliklerine de bağlı olarak belli mesafelere 
uyulması gereken alanlardır.

Korunan Alanlarda Madencilik Faaliyetleri
Çevresel olarak bu denli hassasiyetin olduğu bir coğrafyada 
madencilik açısından riskler nedir? Maden sahanız bu alanlardan 
biri ile komşu mu ya da içinde kalıyor mu? Böyle bir durumda ne 
yapmalısınız? Elbette farklı türlerdeki ve ulusal/uluslararası farklı 
kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenmiş olan bu korunan ve 
hassas alanlar madencilik açısından farklı yasal kısıtlamalar içer-
mektedir. Bazıları ise yasal bir kısıtlama olmasa da çevresel hassa-
siyetinden dolayı sivil toplum kuruluşları ve çevre halkı tarafından 
dikkatle izlenen alanlardır. Maden sahanızın bu alanlardan birinin 
içinde veya çevresel/sosyal etki alanında olup olmadığını erken 
bir dönemde belirlemek önem taşımaktadır. Çünkü sanılanın 
aksine “madencilik çevreye etkisi önlenebilen ve kontrol edile-
bilen bir sektördür.”(4) Madenin türüne, işletme şekline, bünye-
sinde barındıracağı işlemlere bağlı olarak her bir maden sahasının 
kendine özel yapılacak çalışma ile çevresel hassasiyet açısından 
maden sahibine bir uyarı sistemi oluşturmak mümkündür. 

Sözleşme Sorumlu Kuruluş Yer Yürürlük Tarihi Türkiye’de Yürürlük Tarihi

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi Avrupa Konseyi Florence/İtalya 1 Mart 2004 1 Mart 2004

Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi
(BERN Sözleşmesi)

Avrupa Konseyi Bern/İsviçre 1 Haziran 1982 1 Eylül 1984

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin 
Uluslararası Ticaretine Dair Sözleşme (CITES Sözleşmesi)

UNEP D.C. /ABD 1 Temmuz 1975 22 Aralık 1996

Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip 
Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar Sözleşmesi)

Bağımsız Ramsar/İran 1 Aralık 1975 13 Kasım 1994

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi UNEP
Rio de Janerio/

Brezilya
29 Aralık 1992 12 Mayıs 1997

 
Tablo-1. Türkiye’nin de imzaladığı başlıca uluslararası sözleşmeler
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Madencilik büyük riskler 
alınan, büyük sermayeler 
harcanan bir sektördür. 
Bunun karşılığında da en 
ufak bir aksilik büyük kayıp-
lara yol açabilmektedir. 2011 
Madencilik Sektörü ve Altın 
Madenciliği raporunda(5) 
belirtildiği gibi, madenci-
liğin ekonomik anlamda 
zarar etme konusunda en 
riskli aşaması maden arama 
aşamasıdır. Bu konuda en 
fazla risk üstlenen de altın 
madencileridir. Henüz arama 
aşamasında maden sahasının 
çevresel hassasiyetlerinin ve 
korunan alanların bilincinde 
olan bir maden sahibi büyük avantaj elde edecektir. Öncelikle 
yasal kısıtlamaların bilincinde olacak, bu farkındalıkla planlama 
ve proje geliştirme aşamalarına geçebilecektir.

Fizibilite aşamasında maden işletmeleri açısından kısıtlı ve has-
sas alanları öngörerek, yer seçimi ve planlama aşamalarında 
akılcı tasarımlar yapabilecek; fizibilite ve yasal izin süreçlerine 
ters etki edebilecek etkenleri ortadan kaldırabilecek veya en 
aza indirgeyebilecek sonuçlara ulaşabilecektir.

Madencilikte en az maddi masraflar kadar önemli bir konu da 
zamandır. Maden arama ruhsatları, maden işletme ruhsatları 
ve çevresel izinler belli zaman kısıtlarına sahip olduğu için 
sonradan çıkacak aksiliklerle zaman kaybetmek büyük maddi 
kayıplara ve hatta ruhsatın kaybına neden olabilmektedir. 
Zaman kısıtlamaları ve yüksek yatırım maliyetleri ile maden 
arayan ya da işleten bir firmanın karşılaşabileceği en sıkıntılı 
durumlardan biri de, çalışmalarını farkında olmadan yasaklı 
alan içinde veya bunların etki alanı içinde yapıyor olmasıdır. 
Yasaklı bir alanda yapılan maden arama çalışmaları için yapı-
lacak tüm harcamalar ve zaman boşa gidebilir. Bu alandan 
önceden haberdar olmak firmaya hem zamandan hem de 
masraftan tasarruf etmeyi sağlayacaktır. “Çevresel açıdan 
kısıtlı ve hassas alanların belirlenmesi” çalışması sayesinde, 
önceden alabileceğiniz ufak bir önlemle büyük risklerin önüne 
geçebilmek aslında çok büyük bir avantajdır.

Çevresel Açıdan Kısıtlı ve Hassas Alanların Belirlenmesi
Bu noktada çevresel açıdan kısıtlı ve hassas alanların belirlen-
mesi çalışmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın 
maden sahibine bir uyarı sistemi oluşturabilecek başarıya 
ulaşması ancak disiplinler arası bir işbirliği ve konusunda 
uzman kişilerce titizlikle hazırlanması ile mümkün olur. Bu 
çalışma sadece korunan alanların bir literatür taraması ile 
listelenmesinden öte, maden sahibinin karşı karşıya olduğu 
risklerin ortaya konduğu, çevresel yasal kısıtlamaların belir-
lendiği, ilgili kurumlarla iletişime geçilerek ayrıntılı bilgilerin 
edinildiği, tüm bunlar sonucunda da risk azaltma ve çözüm 

önerilerinin sunulduğu bir bütündür. Bunlara ek olarak Coğrafi 
Bilgi Sistemleri (CBS) özelliklerinden faydalanarak, elde edilen 
tüm görsel ve niteliksel verinin birbirine bağlantılı olarak sakla-
nabilmesi, gerekli olan analizlerin yapılabilmesi ve sonuçların 
görsel olarak sunulabilmesi bu çalışma için kesin bir gereklilik-
tir. Çalışmanın bir CBS veri tabanı ile birlikte maden sahibine 
sunulması sonucu, mühendisler ve karar vericiler yer seçimi, 
maden geliştirme, planlama aşamalarında kendileri için hazır-
lanmış bilgiler bütününü kullanarak tasarımlarını daha bilinçli 
ve kesin bir şekilde hazırlayabilecek, karar verme süreçlerinde 
çevresel hassasiyetleri göz önüne alabileceklerdir. Bu çalışma 
aynı zamanda “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)” süre-
cine önemli bir girdi oluşturabilecek niteliktedir. Çalışma ile 
elde edilen bilgiler, yer seçimleri, yerleşim planlama aşamala-
rında kullanılacak, ÇED izin sürecine olumlu etkileri olacak, bu 
süreç içinde yaşanabilecek sürprizlere de engel olacaktır.

Madencinin çevre konusunda göstereceği hassasiyet hem 
kendi çalışmalarının sorunsuz, maddi ve zamansal tasarruflarla 
tamamlanabilmesi açısından, hem de kaynaklarını kullandığı 
doğaya ve dünyamıza bir saygı olarak sürdürülebilir kalkın-
maya destek vermek açısından önemlidir. Çevre hassasiyet-
lerini önceden tespit eden, farkında ve bilinçli olarak arama, 
geliştirme ve işletme çalışmalarını sürdüren madencilerimiz 
sayesinde hem doğa kazanacak hem de yeraltı zenginliklerin-
den faydalanarak gelişen ülkemiz kazanacaktır. 

Kaynaklar:
1. Türkiye’nin Korunan Alanları Bilgi Sistemi Projesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü, 2012
2. Türkiye Geneli Sit Alanı İstatistikleri, www.kuturvarliklari.gov.tr, 2012
3. Türkiye’nin uluslararası öneme sahip sulak alanları, www.milliparklar.gov.tr, 1994-2011
4. Madencilik Sektörü Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu, TMMOB Maden 

Mühendisleri Odası, 2010
5. 2011 Madencilik Sektörü ve Altın Madenciliği Raporu, Altın Madencileri Derneği, 2011
6. Mining and Protected Areas, Professor Adrian Phillips,Vice-Chair for World Heritage 

of the WorldCommission on Protected Areas, IUCN, 2001
7. Exploration and Mining in Finland’s Protected Areas, the Sami Homeland and the 

Reindeer Herding Area, Ministry of Trade and Industry, 2007
8. Doğa Korumanın Tarihçesi Ve Türkiye’deki Gelişmeler, Muzaffer YÜCEL, Deniz 

BABUŞ, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 2005

Sultan Sazlığı için : Kayseri Kent Portalı: www.kayserikent.com
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Altın fiyatlarındaki düşüş Avustralya, Kanada, Afrika ve 
ABD’de bazı altın madenlerini kapanma tehlikesiyle 
karşı karşıya bıraktı. Otoriteler, gelecek dönemde 
fiyatlarda artış olmaz ise altın madenciliğinin büyük 

problemler yaşayacağını ifade etmektedirler. 

Fiyatlardaki düşüşler nedeniyle 
son 20 aydır altın madeni ara-
maları için harcanan fonlarda 
önemli düşüşler yaşanmakta-
dır. Yeni arama bütçelerinde 
önemli düşüşler yaşanırken 

bir çok proje de askıya alınmış 
durumdadır. Bunun da nedeni, 
fiyatlar nispeten yüksek iken 
örneğin 1 ton kayada cevherin 
özelliğine göre değişmekle 
birlikte yaklaşık 1 gram altın 
olan kaynaklar ekonomik 
olarak işletilebilirken, fiyatların 
düşüşe geçmesiyle birlikte 
artık bunun ekonomik olarak 
mümkün olmamasından 
kaynaklanmaktadır. 

Fiyat düşüşü aynı zamanda dünyada borsaya kayıtlı altın şirket-
lerinin hisse senetlerinin değerlerinin düşmesine de yol açmıştır.

Dünyada bir ons (31,1 gram) altının maliyeti ortalama 
1100-1250 $/ons aralığına yükseldi. Bu nedenle bazı 
madenler spot piyasadaki altın fiyatlarının altında üretim-
lerini sürdürürken, bazılarının maliyeti altın fiyatlarının 
üstüne çıkmış durumdadır. Otoritelere göre 1300 $/ons, 
önümüzdeki dönemde altın için sürdürülebilir bir fiyat 
olamaz (Feature: Is it sustainable to mine gold in this current 
price environment? By Alex Letourneav of Kitko News 14 Haziran 
2013).

Altın Fiyatları
Maden Kapattırıyor

M. Ümit Akdur
Altın Madencileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Dünyada 
bir ons (31,1 gram) 

altının maliyeti 
ortalama 

1100-1250 $/ons 
aralığına 
yükseldi

Efemçukuru Altın Madeni

Türkiye Altın Madencileri Derneği Başkanı Ümit Akdur

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com



Avustralya’da sürdürülebilir altın maliyetinin 1283 Avustralya 
doları (1142 ABD doları) olduğu açıklandı (Australia’s Gold Miners 
Struggle With Prices Cost By Rhonnon Hoyle, 25 Temmuz 2013).

Dünyada bakır, kurşun, çinko, altın ve gümüş aramalarında son 
1 yılda yaklaşık % 50 bir azalma olmuştur. Bunun nedeni; son 
dönemde maden fonlarında % 56*, maden aramalarında % 55**, 
yeni altın rezervlerinde ise % 45*** oranında bir azalmanın olma-
sıdır (İntierraRMG *5 Ağustos 2013,** 25 Mart 2013, ***20 Mayıs 2013).

Altın üretim maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılan 
parametrelerin belirlenmesinde standart bir yöntem olma-
ması nedeniyle Dünya Altın Konseyi, kıymetli metallerin 
üretim maliyetlerinin hesaplanmasında uluslararası bir 
standardın belirlenmesi konusunda çalışmalarını sürdür-
mektedir. Konsey, bazı şirketler tarafından açıklanan; nakit 
üretim maliyeti (cash cost), toplam nakit maliyet (total 
cash cost ), her şey dahil sürdürebilir maliyet (AISC- all-in 
sustaining costs) yerine her şey dahil maliyet (all-in costs) 
üzerinden değerlendirme yapılması gerektiğini ifade 
etmiştir (Word Gold Council’s Guidance Note on Non-GAAP 
Metrics-All-In Sustaining Costs and All-in Costs, 27 Haziran 2013).

Her şey dahil sürdürülebilir altın üretim maliyeti bazı şirketler 
için spot piyasadaki altın fiyatlarının da üzerine çıkmış durum-
dadır (Gold companies that can afford their dividens, By David J. 
Phillips, 30 Ekim 2013).

Çizelgeden de görüldüğü gibi 10 tane büyük altın üreticisi 
şirketin cash costs (nakit üretim maliyeti) ortalama 672 $/ons 
iken, AISC (her şey dahil sürdürülebilir maliyet) 1086 $/ons dur. 
Yani bir başka ifade ile 1 ons altının her şey dahil sürdürülebilir 
maliyeti, cash costs’a (nakit üretim maliyeti) göre yaklaşık % 60 
daha fazladır. 

Büyük Altın Üreticisi Firmaların Herşey Dahil Sürdürülebilir Altın 
Maliyetleri (2013)

Şirket
2013 Nakit Üretim 

Maliyeti (Cash 
Cost) (US$/Ons)

2013 Herşey Dahil 
Sürdürülebilir Maliyet 

(AISC) (US$/Ons)

Goldcorp 700 - 750 1,000 - 1,100

Barrick Gold 610 - 660 950 - 1,050

Newmont Mining 675 - 750 1,100 - 1,200

Yamana Gold 365* 800

Randgold 700 - 750 1,000

Kinross 690 - 740 1,100 - 1,200

Agnico Eagle Mines 735 - 785 1,110

Eldorado Gold 575 - 590 1,010

GoldFields** 860 1,360

Centerra 406 - 443 1,067 - 1,164

Average (Ortalama) 672 US$/Ons 1,086 US$/Ons

* per GEO
** Sibanye Gold dahil

Kaynak: Agnico Eagle, All In Sustaining Cost Reporting- Gold Industry’s New Standard 
May 6, Toronto
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Ancak Her Şey Dahil Maliyet ise (All in costs), Her Şey dahil 
Sürdürülebilir Maliyetten (AISC) de daha yüksektir çünkü 
bunun içinde bir şirketin mevcut işletmeler dışındaki işyerle-
rindeki maliyetler ve arama giderlerine ilişkin harcamalar da 
yer almaktadır. İşletmelerin sürdürülebilir olmayan sermaye 
yatırımları da bu kapsamda hesaplanmaktadır.

Madencilikte maliyetler incelenirken sözü edilen maliyetin; 

 • Nakit üretim maliyetini mi? (Cash cost)

 • Toplam nakit maliyet mi? (Total cash costs)

 • Her şey dahil sürdürülebilir maliyet mi? (All in sustaining costs)

 • Yoksa her şey dahil maliyet mi? ( All in costs)

 olduğunun sorgulanması gerekmektedir.

Şirketlerin vergi amaçlı hazırlamak zorunda oldukları bilanço, kar/
zarar tablolarındaki nakit akış tablolarındaki kalemlerine bakarak 
şirketlerin maliyetleri hesaplanmaya kalkılırsa resmin sadece 
küçük bir bölümü görülebilir. Gerçek maliyetler uluslararası 

kabul edilmiş muhasebe standartlarına göre hazırlanmış bilanço, 
kar/zarar ve nakit akım tablolarında net olarak görülmektedir. 
Vergi amaçlı hazırlanan kar/zarar tablolarında gösterilmesine 
imkan olmayan bir çok maliyet kalemi uluslararası standartlara 
göre hazırlanmış muhasebe kayıtlarında yer almaktadır.

Ekonomik olarak işletilebilecek yeni bir altın madenin keşfi için 
yapılan maden arama harcamalarının maliyetleri (ülkemizde son 
20 yıldaki veriler göz önüne alındığında, ortalama 350 adet altın 
arama ruhsatından sadece 1 tanesi madene dönüşebilmekte ve 
ekonomik olarak işletilebilecek yeni bir altın madenin keşfedilip 
devreye alınabilmesi için yaklaşık 15-20 yıl süre gerekmektedir), 
izin maliyetleri, finansman maliyetleri, tesis yatırım maliyetleri, 
amortisman maliyetleri, yeni kapasite artış maliyetleri, tekno-
loji yenileme ve modernizasyon maliyetleri, rehabilitasyon ve 
kapama maliyetleri, vergiler, genel merkez harcamaları, sosyal 
sorumluluk projeleri ve ileriye dönük harcamalar vb hesaplan-
dığında dünyada altının her şey dahil sürdürülebilir toplam 
maliyeti 1100-1250 $/ons seviyesine çıkmıştır.  

Dünya Altın Konseyi’nin Her Şey Dahil Maliyet Hesabıyla İlgili Hazırlamış Olduğu Kılavuz

1 On-Site Mining Costs (on a sales basis) Sahadaki madencilik maliyetleri (Satış esasına göre) (a) 

2 On-Site General & Administrative costs Sahadaki genel ve idari giderler (Hedge) (b) 

3 Royalties & Production Taxes Devlet hakları ve üretim vergileri ( c )

4 Realised Gains/Losses on Hedges due to operating costs
İşletme maliyeti kaynaklı ileri tarihli satışlar üzerinde gerçekleşen 
kar ve zararlar

(d)

5 Community Costs related to current operations Mevcut işletme ile ilgili yerel maliyetler (e)

6 Permitting Costs related to current operations Mevcut işletmeyle ilgili izin maliyetleri (f )

7 3rd party smelting, refining and transport costs İzabe, rafineri ve nakliye giderleri (g)

8 Non-Cash Remuneration (Site-Based) Gayri nakdi ücret ödemeleri (h)

9 Stock-piles / product inventory write down Cevher stokları ve üretim envanteri kayıtları (i)

10 Operational Stripping Costs İşletme esnasındaki örtü kazı (Dekapaj) giderleri (j)

11 By-Product Credits Cevher içindeki yan ürün gelirleri (k) Note: this will be a credit

  Sub-Total (Adjusted Operating Costs) Ara toplam (Düzeltilmiş işletme maliyetleri) (l) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) 
+ (h) + (i) + (j) + (k)

12
Corporate General & Administrative costs (including 
share-based remuneration)

Genel merkez ve idari maliyetler (m)

13
Reclamation & remediation – accretion & amortisation 
(operating sites)

İşletme ile ilgili rehabilitasyon ve amortisman giderleri (n)

14 Exploration and study costs (sustaining) İşletmenin geleceğine yönelik arama ve araştırma giderleri (o)

15 Capital exploration (sustaining) Aktifleştirilen arama giderleri (Sürdürülebilir) (p)

16
Capitalised stripping & underground mine development 
(sustaining)

Aktifleştirilen dekapaj ve yer altı maden geliştirme (Sürdürülebilir) (q)

17 Capital expenditure (sustaining) Sermaye harcamaları (Sürdürülebilir) (r)

  All-in Sustaining Costs Her şey dahil sürdürülebilir giderler (s) = (l) + (m) + (n) + (o) + (p) + (q) + (r)

18 Community Costs not related to current operations Mevcut işletmelerle ilgili olmayan toplum hizmetleri maliyeti (t)

19 Permitting Costs not related to current operations Mevcut işletmelerle ilgili olmayan izin giderleri (u)

20
Reclamation and remediation costs notrelated to current 
operations

Mevcut işletmelerle ilgili olmayan rehabilitasyon giderleri (v)

21 Exploration and study costs (non-sustaining) Sürdürülebilir olmayan arama ve araştırma giderleri (w)

22 Capital exploration (non-sustaining) Aktifleştirilen arama giderleri (Sürdürülebilir olmayan) (x)

23
Capitalised stripping & underground mine development 
(non-sustaining)

Aktifleştirilen dekapaj ve yer altı maden geliştirme giderleri 
(Sürdürülebilir olmayan)

(y)

24 Capital expenditure (non-sustaining) Sermaye harcamaları (Sürdürülebilir olmayan) (z)

  All-in Costs Her şey dahil maliyet = (s) + (t) + (u) + (v) + (w) + (x) + (y) + (z)

Kaynak: www.gold.org/media/press_releases/archive/2013/06/guidance_note_on_non_gaap_metrics_pr/
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2013 yılı, Türk madencilik sektörü için çok kolay geç-
medi. Gerek küresel ekonomideki çalkantılar, gerek 
maden fiyatlarındaki gerileme, bunlara ek olarak 
ülkemizdeki bürokratik sıkıntılar, genel anlamda 

sektörü oldukça zorladı. Ancak sektörde olumlu gelişmeler 
de olmadı değil. Bu bağlamda 2013 yılı boyunca dergimizde 
yayınlanan madencilik sektöründeki önemli gelişmelerin bir 
derlemesini siz okuyucularımızla paylaşmak istedik. 

2013 yılında madencilik sektörü, tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de, 2012’deki ekonomik kriz uyarı sinyallerini de 
yanıltmayacak şekilde bir durgunluk dönemine girdi diye-
biliriz. 2012’de başlayan Avrupa’daki ekonomik durgunluk, 
2013 yılında ABD merkez bankası FED’in Amerikan dolarının 
değerini yeniden yükseltmek için yaptığı ve altın fiyatlarının 
düşmesine neden olan hamleler ile birlikte tüm emtialarda 
fiyatların düşmesi, 2013 yılını madencilik sektörüne yatı-
rım yapılması konusunda zora soktu. Dünyanın en büyük 
madencilik devlerinin birer birer arama harcamalarını, yani 
risk sermayesini kıstıklarını açıklamaları, maliyetlerin en 
yüksek olduğu Avustralya’daki altın madenlerinin bir bir 
kapatılması, nikel ve krom fiyatlarının üretim sınırlarında 
seyretmesi, ülkemizi de etkiledi diyebiliriz. Bunun yanında 
2012 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren 2012/15 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi’nden yapılan tüm çalışmalara 
rağmen madencilik sektörü muaf tutulmaması, özellikle 
arama projeleri ile rezerv büyütme çalışmalarını olumsuz 
etkilemeye devam etti. Genelge’nin etkileri 2013’ün özel-
likle ikinci yarısından sonra, madencilik sektörüne hizmet 
veren taahhüt ve danışmanlık firmalarınca da hissedilmeye 
başlandı. Tüm bu olumsuz gidişat yanında İMİB’in Kasım 
ayı sonunda 2013 için belirlenmiş olan 4,5 milyar dolarlık 
ihracat hedefine ulaşılmış olduğunu açıklaması, sektörün 
üretim kısmında ve pazar bulmada bir sıkıntı yaşamadığını 
gösteren en olumlu gelişmeydi.

2013 Yılına Genel Bakış
Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği Temmuz ayında 
yaptığı duyuruda, Mart ayında Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumuna (EPDK) tanınan Genelge muafiyetine benzer 
şekilde, madencilik sektörünün de 2012/15 sayılı Genelge’den 
muaf tutulması için Başbakanlığa resmi bir başvuruda bulundu. 
2013 yılı içinde konuya bir çözüm gelmedi.

Amsterdam’da bu yıl 17’ncisi düzenlenen “Geleneksel Çinko 
ve Onun Pazarları” (Annual Zinc and İts Markets) konferan-
sında konuşan Gök-Er Group yönetim kurulu üyesi Selim 
Ergüder, ülkemizdeki çinko pazarının durumunu değerlen-
dirdi. Ergüder, ülkemizin çinko ihracatının 7 yıllık periyotta, 
ıslak metrik ton bazında % 490 arttığını dile getirdi.

T.C. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz tarafından 18 Haziran 2013 
Salı günü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan Onuncu 
Kalkınma Planı, 01.07.2013 tarihinde TBMM Genel Kurulunda 
onaylanarak kabul edildi.  Bakan Yılmaz’ın Komisyonda ger-
çekleştirdiği sunumunda sektörle ilgili olarak “Madencilik 
sektörümüzün ihracatı son 10 yılda 382 milyon dolardan 3,2 
milyar dolara yükselmiştir. 2002 - 2013 yılları arasında petrol, 
doğal gaz, maden ve jeotermal kaynak aramalarına ayrılan 
yatırım ödenekleri önemli oranda arttırılmıştır. Madencilikte 
aramaları yoğunlaştıracağız. Bu çerçevede, sondaj metrajını 
1,3 milyon metreden 3 milyon metreye yükseltmeyi hedef-
liyoruz.” dedi. 2023 yılına kadar yılda ortalama 5 - 6 milyar 
dolarlık kaya gazı üretmeyi planlayan ekonomi yönetimi, kaya 
gazı alanındaki teşvikleri de artırıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı’nın üzerinde durduğu yeni teş-
vik paketi kapsamında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin 
hız kazanacağı belirtildi.

Bu sene 4.’sü düzenlenen ve altının yerin altından çıkarılmasın-
dan son kullanıcıya ulaşması sürecini konu edinen Uluslararası 

Türkiye Madencilik Sektörünün 
2013 Yılı Değerlendirmesi

1. Bölüm
Madencilik Türkiye Dergisi
bilgi@madencilik-turkiye.com

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com
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İstanbul Altın Zirvesi, 20 Haziran tarihinde Çırağan Sarayı’nda 
gerçekleştirildi. Altın madenciliği sektörünün de ilgi gösterdiği 
ve Altın Madencileri Derneği’nin sponsor olduğu etkinlikte 
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile 
altın sektörü ve Türk para piyasalarının önemli isimleri görüş-
lerini dinleyiciler ile paylaştı. Başbakan Yardımcısı Babacan 
konuşmasına, altın madenciliğine çok önem verdiklerini ve 
bürokratik sıkıntıların da farkında olduklarını belirterek başladı. 
Devletin cari açığının altın madenciliğinden kapatılabileceğini 
ve bu konu üzerine eğildiklerini sözlerine ekleyen Babacan, 
altının mücevherat sektörünün tasarım kısmında büyük başarı 
yakalandığını, markalaşma ve kurumlaşmaya önem verilmesi 
gerektiğini vurguladı.

Madencilik alanında ülkemizde ve dünyada sektöre en fay-
dalı etkinlikleri organize eden yerli şirket EBY International 
Summit’in Türkiye Madenciler Derneği’nin katkıları ve 
Madencilik Türkiye ve Mining Turkey dergilerinin basın spon-
sorluğu ile düzenlediği Türkiye Madencilik Finans ve Yatırım 
Zirvesi (Turkey Mining Finance Investment Summit), 26 - 27 
Eylül tarihlerinde Londra’da gerçekleştirildi. Türk madenciliği 
ile ilgili olan ve yurt dışında şu ana kadar gerçekleştirilen en 
önemli etkinlik olma özelliğine sahip olan etkinlik öncesinde 
Türk Madencilik Sektörü Heyeti, Londra Borsası (LSE)’nın açılış 
gongunu çalarak hem Türk madencilik sektörüne hem de bir 
gün sonra başlayacak etkinliğe finans dünyasının dikkatini 
çektiler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Murat 
Mercan açılış gongunun çalınması sonrasında yaptığı konuş-
mada, Türk ekonomisinin Avrupa’da olduğu kadar dünyada da 
kendine önemli bir yer edinmeye başladığını ifade etti.

03.10.2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
Yeni Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği uygulamaya 
konuldu. Yeni Yönetmeliğe göre, tüm iş ve işlemler artık 
elektronik ortamda gerçekleşecek. Maden aramalarında firma-
lardan, ÇED raporundan farklı olarak bir ÇED dosyası hazırlan-
ması istenecek. Dergimizin 35. sayısında ÇED Genel Müdürü 
Çağatay Dikmen ile yaptığımız röportajda Dikmen, amaçları-
nın yatırımcının önüne engel koymak olmadığını, bilimsellik 
ışığında çevreye en az zararın verilmesini gözettiklerini ve 
sürecin sanıldığı gibi yatırımcıya bir engel yaratmayacağını, 
uzun vadede faydasına olacağını belirtti.

İMİB’in açıklamalarına göre maden ihracatı, Ocak - Aralık 2013 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre % 20,67 oranında 
artırarak 5 milyar 43 milyon dolar olarak gerçekleştirilerek 
tarihi bir rekora imza atıldı. En fazla ihracat yapılan ilk beş ülke 
ise sırasıyla Çin, ABD, Irak, Belçika ve İtalya oldu. İhracatta 2013 
yıllık hedefi Ekim ayında tutturulmuş oldu. 

Madencilik sektörünün en önemli alt bileşenlerinden olan 
doğal taş sektörünün Ekim ayı sonu itibariyle ihracatı, 2012 
yılının aynı dönemine kıyasla % 18,45 artış sağlayarak 1 milyar 
835 milyon dolara ulaşırken, metalik cevherler ihracatı Ekim 
ayı sonu itibariyle % 36,45 oranında artışla 1 milyar 477 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. Metalik cevher ihracatında ilk üç ürün 
bakır, krom ve kıymetli metaller oldu. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayında Van’da gerçek-
leştirdiği bir konuşmada Türkiye’den yıllarca İtalya ve Çin’e 
adeta bedava kütük gönderildiğini, daha sonra bunlardan 
işlenmiş olarak kat be kat fazlasıyla tekrar satın alındığını ifade 
etti, “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 mermer, ister altın, ister bakır, 
ister çinko, bizzat göreceğim dedim. Onayladıktan sonra 
gerekli adımları atacağız. 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 rahatsız oluyor. ‘Efendim çok uzadı, çok 
gecikti diyor.’ Kusura bakma, vermeye niyetim yok da onun 
için. Çünkü ben 76 milyonun emanetinin tasarrufunu yapıyo-
rum. Bunun hesabını yarın ben bu millete veremem. Geçmişte 
bunları yapmış olabilirsiniz ama Van Mermer’deki kardeşle-
rimizin gelip bu yatırımı yaptığı 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 ihtiyacımız 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 vereceğiz, biz bunun karşısına 
dik duracağız.” şeklinde konuştu.

PDAC Kanada’da Türk günü düzenlendi. Başbakanlığa Bağlı 
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kanada Temsilciliği 
tarafından organize edilen Türk gününde konuklara gün 
boyunca, Türkiye’nin maden potansiyeli, madencilikle ilgili 
kanun ve yönetmeliklerde son dönemde yapılan düzenlemeler 
ve güçlü devlet desteği, basılı ve görsel sunumlar ile anlatıldı. 

Türk Maden Şirketleriyle İlgili Haberler
Bor alanında katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ağırlık 
veren Eti Maden İşletmeleri, ürettiği 16 bor ürününü 84 
ülkeye pazarlayarak, dünya bor pazarında bugüne kadar söz 
sahibi olan ABD’li Rio Tinto’nun tahtından indirdi. Eti Maden’in 
son birkaç yılda dünya piyasasına ağırlığını koymasıyla Rio 
Tinto’nun pazar payı 2012 itibariyle % 23’lere kadar gerilerken, 
Eti Maden % 46 pazar payına ulaştı. Eti Maden İşletmelerinin 
Genel Müdürü Orhan Yılmaz, 2005 yılında dünya bor paza-
rının % 40’ının maden devi Rio Tinto firmasına ait olduğunu 

hatırlatarak, Rio Tinto karşısında pazar paylarını Ar-Ge’ye önem 
vererek büyüttüklerini söyledi.

Güriş Holding iştiraki olan Santral Madencilik, KKTC Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Kuzey Kıbrıs’ın belirlenen bir bölgesinde 
maden araması ve yörede bulunan geçmişten kalan maden 
atıklarının bertaraf edilmesi konusunda çalışmalar yapacak. 
Santral Madencilik, metalik madenlere, özellikle bakıra odak-
lanmayı planlıyor.

Çaldağ Nikel Madencilik Çaldağ nikel projesi için ÇED baş-
vurusunda bulunduğunu açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
yapılan başvuruyu kabul etti ve “Çaldağ Kompleks Madeni 
(Nikel-Kobalt-Demir) Proje Değişikliği ve Ek Üniteler” projesi 
yürürlüğe kondu.

Ciner Grubu şirketlerinden Park Elektrik, 2013’ün ilk üç 
çeyreği için üretim rakamlarını 201.795.861TL (175.484.942TL 
bakır, 25.626.498TL asfaltit, 684.421 TL diğer)  olarak açıkladı. 
Park Elektrik tarafından şirketin üretiminin 2013 yılının ilk 
dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre bakırda % 10,3 
ve asfaltitte % 10 arttığı açıklandı.

Ciner Grubu ile Çinli Tianchen Corporation ile Ankara - 
Kazan’da yer alan ve toplam yatırım bedelinin 1,35 milyar 
USD’ye ulaşması beklenen soda külü tesisi ve elektrik üretim 
tesisinin yapımına ilişkin anlaşma imzaladı. Kazan Soda tesisle-
rinde yılda 1,55 milyar USD ihracat hedeflenirken tüm yatırım 
tamamlandığında üretim miktarının 2,7 milyon ton olması 
bekleniyor. Üretilen soda külü demiryolu ile taşınacak.

Ciner Grubu tarafından 2006 yılında temeli atılan ve bir 
süredir elektrik üretim faaliyetini sürdüren Silopi Termik 
Santrali’nin birinci ünitesinin resmi açılış töreni ve ikinci - 
üçüncü ünitelerin temel atma törenleri gerçekleştirildi. Açılan 
135 MW ilk ünitenin ardından, ikinci ve üçüncü ünitelerin de 
devreye girmesi gereken tarih şirket tarafından 2014 yılı olarak 
açıklanırken, proje tamamlandığında toplamda 800 milyon 
USD’lik yatırım gerçekleştirilmiş olacak. Tüm üniteler faaliyete 
geçtiğinde toplam kurulu gücün 405 MW olacağı belirtilirken, 
bu rakamında ülkemizin toplam kurulu gücünün % 1’ine denk 
geldiği biliniyor.
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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazır-
lanan, Türkiye’nin maden rezervlerinin detaylı olarak açıklan-
dığı 2012 yılına ait Temel Ekonomik Göstergeler Raporu’nda, 
ülkemizde 700 ton altın, 9 bin 129 ton da belirlenmiş uranyum 
rezervi bulunduğu belirtildi. GSYH’nın sektörel dağılımına göre 
madencilik ve taş ocakçılığı 2011 yılında % 21,5, 2012 yılında % 
10,3 büyüdü. Madenciliğin GSYH’daki oranı ise % 1,49 oldu.

Kombassan Holding’in madencilik şirketi Hisar Madencilik, 
geçen yıl Aksaray ve Aydın fabrikalarında kapasite artırmaya 
ve modernizasyon sağlamaya yönelik 2 milyon liralık yatı-
rımla kapasitelerini % 20 oranında yükseltti. Şirketin bu yıl da 
mevcut ürünleri için kapasite artırmaya yönelik çalışmalarına 
devam ettiği öğrenildi. Aksaray ve Aydın fabrikalarımızın 2012 
yılı toplam üretimi 98 bin ton olan şirketin 2012 yılı üretim 
planlamalarının % 9’un üzerine çıktığı belirtiliyor.

Eti Bakır AŞ’ye ait, Kastamonu’nun Küre ilçesindeki bakır işlet-
melerinde, 25 milyon tonluk yeni bakır rezervi tespit edildiği 
öğrenildi.

Dünya krom piyasalarının en önemli oyuncularından olan 
Yıldırım Grup, Rus Mechel’in Kazakistan’da bulunan Voskhod 
Maden Tesisi (Voskhod) ile Rusya’da bulunan Tikhvin Ferroalyaj 
Tesisi (TFP)’ni satın aldı. Kazakistan’ın kuzeybatısında bulunan 
Voskhod krom madeni son teknoloji bir yer altı madeni ve bir 
cevher işleme tesisini kapsıyor. Madenin toplam 21 milyon 
tonluk krom cevheri rezervi bulunuyor. Voskhod’un krom 
cevheri, 3,5 - 3,8 seviyesindeki krom/demir (Cr/Fe) oranı ile 
dünyanın en yüksek krom/demir oranlarından birine sahip. 

Yıldırım Grup Ekim ayında 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. İki şirket yaklaşık 50 
milyon dolar değerindeki Cañaverales ve Papayal açık maden-
lerinin satışı için Aralık ayı sonuna kadar anlaşma imzalamayı 
hedefliyor. Yaklaşık 400 milyon dolar olarak değerlenen San 
Juan yer altı madeni, bağlantılı demiryolu ve liman altyapı-
larının satışına yönelik görüşmelerin ise Nisan 2014’e kadar 
tamamlanması bekleniyor.

Koza Altın İşletmeleri tarafından yayınlanan 2013 yılı üçüncü 
çeyrek faaliyet raporuna göre şirketin altın üretimi, 2013 yılının 
ilk dokuz aylık döneminde % 7,2 düşüşle 242.459 ons olarak 
gerçekleşti. 

Hattat Holding, Amasra - Bartın’da 2.640 MW gücünde enerjiye 
sahip olacak termik santral için gerekli kömürü, yine kendisine 
ait aynı bölgede bulunan taşkömürü madeninden çıkartmak 
için Çinli China Coal Construction şirketi ile anlaşma imzaladı.

Zorlu Holding iştiraki Meta Nikel Kobalt Madencilik, Manisa 
Gördes’te devam eden nikel - kobalt projesi için en önemli 
ekipmanlardan biri olan ‘’yüksek basınç liç’’ işleminin yapıla-
cağı ‘otoklav’, Nisan ayında Gördes’e ulaştı. Şirket yetkilileri 

tarafından Madencilik Türkiye dergisine verilen bilgilere 
göre otoklav 32,5 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde 
ve yaklaşık 580 ton ağırlığında.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kırıkkale’nin Delice 
ilçesinde yer alan 8 milyar ton rezervli kaya tuzunu ekonomiye 
kazandırmak için harekete geçti. 100 milyon dolar yatırım 
yapılması planlanan projeden elde edilecek tuzun bir kısmı-
nın sofralarda kullanılacağı, bir kısmının ise sanayide ihtiyaç 
duyulan tuzlardan elde edilen kimyasalların yapımında kulla-
nılacağı belirtildi.

MTA, Afyon - Dinar’da 950 milyon ton linyit rezervinin varlığını 
ortaya çıkardı. Bölgede, yapılacak 5 milyar dolarlık yatırım ile 
3.500 Mw gücünde termik santral yapılması planlanıyor. 

MTA tarafından keşfi duyurulan bir diğer saha ise Konya - 
Karapınar’da ortaya çıkarıldı. 1,8 milyar tonluk rezerve sahip 
olan linyit sahasındaki rezervin 5250 MW gücündeki bir termik 
santrale yaklaşık 30 yıl yetebileceği düşünülüyor.

İlbak Holding kuruluşu Asya Madencilik AŞ tarafından 
yürütülen Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yürütülen bakır 
madeni projesi kapsamında şirkete, KUZKA Kastamonu 
Yatırım Destek Ofisi (YDO) aracılığı ile 280 milyon TL yatı-
rım teşvik belgesi sağlandı. Rezerv tespit çalışmalarında 
bugüne kadar 47 bin metre sondaj yapılarak, uluslararası 
akredite kuruluşlar tarafından onaylanmış 24,5 milyon ton 
görünür, 12 milyon ton muhtemel bakır rezervi tespit edildi. 
Yapılacak yeni sondaj çalışmalarıyla rezervde yeni artışların 
sağlanması bekleniyor.

Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinde demir, çelik ve döküm 
endüstrisine yönelik olarak geniş bir zincirde malzeme ve 
hammadde sağlayan Marmara Metal AŞ, ABD’nin tanınmış 
bir molibden üreticisi olan ve bir bakır-altın projesinde üre-
time geçmeye hazırlanan Thompson Creek Firması’nın % 5,3 
oranında 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. 

Kayserili Çinkom, Meksikalı şirket Zinc National ile ülkemizde 
bir çinko konsantre tesisi kurulması amacıyla iş anlaşması 
imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre 2014’te başlaması hedefle-
nen inşaat ile İzmir - Aliağa’da 100 milyon dolar yatırımla çinko 
konsantresi üretim tesisi inşa edilecek. Tesisin 2015’te faaliyete 
geçirilmesi planlanıyor.

Gelecek sayımızda yayınlanacak olan yazının ikinci bölümünde 
ithalat ve ihracat rakamları ile yabancı sermayeli madencilik 
firmalarının haberleri yer alacak. 
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Enerji Bakanlığına Bağlı ve İlişkili Kurumların 2013 Faaliyetleri 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)
Eylül ayı sonu itibarıyla 23.554,2 MW olan kurulu gücü ile EÜAŞ, 
Türkiye elektrik enerjisi kurulu gücünün yüzde 38’ini ve Türkiye 
elektrik enerjisi üretiminin yüzde 34’ünü karşılamaktadır. 2013 
yılı sonu itibarıyla kuruluşun elektrik enerjisi üretiminin bağlı 
ortaklıkları ile birlikte 82 milyar kWh’ye ulaşması beklenmektedir.

Afşin Elbistan Kömür Havzası Üst Akifer Drenajı ve Susuzlaştırma 
Projesi için MTA ile sözleşme imzalanmıştır. Proje, Afşin – Elbistan 
A ve B Termik Santralları ile Kışlaköy Kömür İşletmesinde, işletme 
ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Proje tutarı 
38,5 milyon TL’dir. Proje ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, 
işin ilerlemesi %80 seviyesindedir.

Afşin-Elbistan Kömür Havzası E Sektörü Hidrojeoloji Etüdü ve 
Kışlaköy Sektörü Hidrojeoloji Sondajları Projesi için 28.03.2013 
tarihinde MTA ile sözleşme imzalanmış olup; Sözleşme kapsa-
mındaki çalışmalara 08/04/2013 tarihinde çalışmalara başlan-
mıştır. Bu Sözleşme kapsamında 1 adet pompaj, 59 adet gözlem 
kuyusu yapılması planlanmıştır. Proje kapsamında 3628 metre 
sondaj yapılarak 40 adet gözlem kuyusu tamamlanmıştır.

Afşin - Elbistan Kömür Havzası E Sektörü Jeoteknik Etüdü işi 
ile ilgili olarak MTA ile 27.05.2013 tarihli sözleşme imzalanmış 
olup, çalışmalar devam etmektedir.

Çayırhan II. Saha Sondajlı Etüt Projesi ile ilgili olarak MTA ile 14 
Temmuz 2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsa-
mında sahadaki kömürün kimyasal özellikleri ve rezerv mikta-
rının belirlenebilmesi için sondajlar, kömür analizleri ve hidro-
jeolojik etütler yapılmıştır. MTA tarafından çalışma sonuçlarını 
içeren ön rapor teslim edilmiş olup nihai rapor, sözleşme bitim 
tarihi olan 12.07.2014’e kadar teslim edilecektir.

Çayırhan II. Saha Fleksür Güneyi Bölgesindeki linyit rezervinin 
miktarı ve kömür özelliklerinin ortaya konulması ve kömürlerin 
yerinde gazlaştırma teknolojisine uygunluğunun araştırılması 
için MTA ile 02.07.2013 tarihinde 124.084.558,30-TL bedelle 

sözleşme imzalanmış olup 219 adet 186.150 metre sondajla 
birlikte çeşitli test ve analizler yapılacaktır. 25.07.2013 tari-
hinde MTA’ya yer teslimi yapılmış ve işe başlanmıştır.

Arama ruhsatlı kömür sahalarından Trakya (İstanbul/Çatalca ve 
Tekirdağ/Merkez) sahalarında; bir yeraltı maden işletme projesi 
yapılıp yapılamayacağının ve yapılamaması durumunda kömür 
rezervinin değerlendirilebilmesine imkan sağlayacak alternatif 
teknolojilerin belirlenmesi; Konya/Karapınar sahalarında ise 
rezervin bütünlük içerisinde işletilmesine imkan verecek yerüstü 
ve yer altı işletme sınırlarının, rezerv miktarlarının ve yerüstü ile 
yeraltı işletmesinin birlikte yürütülebilirliğinin belirlenmesi için, 
Hacettepe Üniversitesi ile imzalanan 24.07.2013 tarihli protokol 
çerçevesinde çalışmalara başlanmıştır.

EÜAŞ’a ait Seyitömer Termik Santralı ve kömür sahası 
17.06.2013 tarihinde 2 milyar 448 milyon ABD doları bedelle, 
Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı 01.08.2013 
tarihinde 105 milyon ABD doları bedelle, Kangal Termik 
Santralı ve kömür sahası 14.08.2013 tarihinde 985 milyon 
ABD doları bedelle özelleştirilmiş ve devir işlemleri yapılmış-
tır. Özelleştirme kapsam ve programına 2013 yılında alınan 
Yatağan, Yeniköy, Kemerköy ve Çatalağzı Termik Santrallarında 
özelleştirme çalışmaları devam etmektedir.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO)
Trakya, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerimiz başta 
olmak üzere diğer kara alanlarımızdaki geleneksel metotlarla 
arama çalışmaları yoğun olarak sürdürülürken, ülkemizde bir 
ilk olan kaya gazı ve kaya petrolü gibi geleneksel olmayan yön-
temler ile petrol ve doğal gaz üretimi yapmaya yönelik çalış-
malarımız da devam etmektedir. Bu kapsamda, Sarıbuğday-1 
kuyusunun sondajı tamamlanmış olup, 21 Ekim tarihi itibariyle 
Güneydoğu Anadolu’da ikinci kuyu olan Konacık-1 kuyusunun 
sondajına başlanmıştır.

Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
MTA, ülkemiz hammadde ihtiyacının yerli kaynaklarımızdan 
karşılanması amacıyla 2012 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan 

Enerji Bakanlığına Bağlı 
Kurumların 2013 Performansları
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonunda gerçekleştirdiği sunumda Enerji Sektörü ile birlikte 
madencilik sektörünü de değerlendirdi. Konuşmasında Bakanlığın 
hedeflerinden bahseden Yıldız, Bakanlığa bağlı kurumların 2013 per-
formanslarını da meclise aktardı. Enerji Bakanlığına bağlı kuruluşlardan 
madencilik sektörü ile ilgili olanların 2013 faaliyetlerini sizler için derledik.

Madencilik Türkiye Dergisi
bilgi@madencilik-turkiye.com

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com
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arama faaliyetlerini kısa ve uzun vadeli olarak havza bazında 
gerçekleştirerek, geçmişte birinci etap madencilik olarak 
adlandırılan mostra madenciliği ve aramacılığı yerine bu gün 
ikinci etap madencilik diyebileceğimiz, aramada karşılaşılan 
riskleri azaltarak örtülü ve gömülü maden yataklarının aran-
masında bilimsel ve teknik yöntemleri kullanan ve alt yapı 
bilgileri üreten kurum haline gelmiştir.

MTA, yaptığı jeolojik araştırmalar sonucunda değişik ölçekte 
jeoloji haritaları hazırlayarak kullanıcıların hizmetine sunmak-
tadır. Ülkemiz 5.547 adet 1/25.000 ölçekli paftadan oluşmakta 
olup, bu paftalara ait jeoloji haritalarının tamamı MTA tara-
fından yapılmış ve sayısallaştırılmıştır. 2013 yılında da Trakya 
ile Orta Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu 
Karadeniz bölgelerinde 133 adet paftanın güncelleştirilmesi 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Türkiye genelinde hazırlanan bu 
haritaların sayısal ortama aktarılmasıyla da Türkiye Jeoloji Veri 
Bankası oluşturulmuştur. Ayrıca ülkemizde sanayi-madencilik 
ve pek çok alt yapı hizmetinde önemli bir yeri olan 1/100.000 
ölçekli jeoloji haritalarından 262 adedi açıklama kitapları ile 
birlikte basılmış, 32 adedi de basım aşamasındadır. Ayrıca 22 
adet harita revize edilmiş, 2. baskısı gerçekleştirilmiştir.

2003 yılından itibaren sondajlı aramalara verilen önemle bir-
likte, o yıllarda 32 bin metrelerde olan sondajlı arama metrajı, 
2012 yılı sonunda 311 bin metreye ulaşmıştır.

2013 yılında 350 bin metre sondajlı arama hedeflenmiş olup, 
Eylül 2012 itibari ile 257.000 metre sondajlı arama gerçek-
leşmiştir. 2005 yılından itibaren MTA yatırım bütçesindeki 
artışlara paralel olarak, 2009 yılında jeotermal amaçlı 3 adet 
(1 adet 2.500 metre 2 adet 1500 metre), maden arama amaçlı 
750-1500 metre derinlikte arama kapasiteli 15 adet yeni ve 
2012 yılında 1 adet 750 metre kapasiteli havalı sondaj maki-
nesi ile 2013  yılında 1 adet 2.000 metre delme kapasiteli 
karotlu sondaj makinası olmak üzere toplam 20 adet sondaj 
makinası alınarak sondaj makine parkı yenilenmiştir. Ayrıca 
neredeyse durma noktasına gelmiş olan jeofizik etütler için 
gerekli makine ve teçhizatlar alınarak tüm jeofizik yöntemler 
uygulanabilir hale getirilmiştir.

MTA’nın arama ruhsat sayısı 2004 yılında 25 iken, Eylül 2013 iti-
bariyle; 108 adedi kömür, 11 adedi VI. grup uranyum-toryum, 
8 adedi V. grup, 161 adedi maden (121 metalik ve 40 endüst-
riyel hammadde), 117 adedi jeotermal olmak üzere toplam 
405 adettir. Ayrıca Maden Kanunu’nda yapılan değişiklikle 
havza madenciliğini geliştirmek amacıyla, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün ( MİGEM) ihale edeceği sahalardan MTA’nın 
talebi ile MTA’ya verilen sahalarda yoğun arama ve sondaj 
faaliyetleri artarak devam etmektedir.

2013 yılında metalik maden ve endüstriyel hammadde arama 
ruhsat sahalarında detaylı maden jeolojisi araştırmaları sürdü-
rülmüş olup, 2012 de 73.247 metre olan sondajlı arama 2013 
yılında 66.500 metre olarak hedeflenmiştir. Eylül 2013 itiba-
rıyla yaklaşık 88.671 metre sondajlı arama gerçekleştirilmiştir.

Sürdürülen arama çalışmaları ile Kahramanmaraş/Elbistan 
Hüyüklü-Kayışındere ruhsat sahasında Eylül 2013 tarihi itibariyle 
18800 m sondajlı arama yapılmıştır. Toplamda ise 35.000 m 
sondajlı arama çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yapılan sondajlı 
arama çalışmalarında; ruhsat sahası içinde porfiri sistemde 
gelişmiş Cu,+-Mo±Au cevherleşmesi tespit edilmiştir. Bu veri-
lere göre Hüyüklü Sahasında ortalama % 0.3 Cu tenörlü 750 
milyon tonluk bir kütle görünür kaynak olarak öngörülmüştür. 
Kastamonu-Hanönü ruhsat sahasında yapılan çalışmalarda % 
1-3 Cu tenörüne sahip, masif mercek kalınlıkları 25 metre ile 
yaklaşık devamlılıkları 200 - 500 metreyi bulan yaklaşık 3 milyon 
tonluk bakır cevherleşmesi tespit edilmiştir. Elazığ- Keban’da 
eski işletme sahasında yapılan sondajlı aramalarda cevherleş-
menin derinde devamlılığı tespit edilmiş olup, çalışmalar devam 
etmektedir. Çorum-Oğuzlarda 2012 yılında tespit edilen 3 ton 
altın cevherleşmesi ise görünür hale getirilmiştir.

Endüstriyel mineral ve hammadde kaynaklarının araştırılma-
sına yönelik olarak yürütülen arama ve araştırmalarla Niğde 
- Konya ve Çankırı - Çorum evaporit havzalarında önemli mik-
tarlarda sodyum sülfat ve kaya tuzu kaynakları, Niğde-Konya 
evaporit havzasında bitümlü şeyl potansiyeli keşfedilmiştir. 
Trakya’da ise yeni bentonit oluşumları belirlenmiştir. Sondajlı 
arama çalışmaları tamamlanmış, laboratuvar çalışmalarına 
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ise devam edilmektedir. Endüstriyel hammadde aramalarına 
yönelik olarak ülke genelinde yapılan maden jeolojisi etütleri 
sonucunda Kastamonu ve Kahramanmaraş’ta grafit, Malatya 
da feldspat, kil, kaolen potansiyel alanları belirlenmiştir. Bu 
sahalarda detay etütleri yapılmaktadır.

MTA tarafından, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne 
ait işletme ve münfertit ruhsat sahalarında bor amaçlı rezerv 
geliştirme ve arama çalışmaları kapsamında 2 milyar ton olan 
bor rezervimiz de 1 milyar tondan fazla artış sağlanmış, rezerv 
3 milyar tonun üzerine çıkarılmış ve rezervlerimiz büyük oranda 
görünür hale gelmiştir. Proje kapsamında 2013 yılında Kütahya 
- Emet ile Balıkesir - Bigadiç havzalarında bor rezervlerini geliştir-
meye yönelik sondajlı arama çalışmalarına devam edilmektedir.

Bakanlığımızın enerjide yerli kaynaklarının kullanımını artırma 
politikası çerçevesinde 2005 yılından itibaren başlatılan yoğun 
kömür arama çalışmaları kapsamında, 2013 yılında Konya, 
Denizli, Afyonkarahisar, Aydın, Eskişehir, Kırklareli, Isparta, 
Burdur, Kayseri, Sivas Amasya, illerinde aramalara devam 
edilmiştir. 2013 yılında 176.600 metre sondaj yapılması hedef-
lenmiş olup, Eylül ayı itibarı ile yaklaşık 130.400 metre sondajlı 
arama tamamlanmıştır. 

2005-2012 yılları arasında yapılan bu çalışmalar sonucunda; 
Konya - Karapınar sahasında 1,832 milyar ton, Tekirdağ-
Çerkezköy havzasında 498 milyon ton, K.Maraş - Elbistan MTA 
Sahasında 515 milyon ton, Kırklareli - Pınarhisar - Vize sahasında 
140 milyon ton, Malatya-Yazıhan sahasında 17,5 milyon ton 
görünür linyit rezerv belirleme çalışmaları tamamlanmış olup, 
Konya - Karapınar, Tekirdağ - Çerkezköy ve K.Maraş - Elbistan 
sahaları (Toplam 3,002,50 milyar ton) EÜAŞ’a devir edilmiştir.

Ayrıca, 2013 yılı içerisinde çalışmaları devam eden Eskişehir - 
Alpu sahasında 902 milyon ton, Afyon - Dinar sahasında 941,5 
milyon ton ve Konya - Ilgın sahasında 30,5 milyon ton linyit 
varlığı belirlenmiştir. Bunun yanında, kurumlar arası işbirliği 
kapsamında, Afşin - Elbistan EÜAŞ sahasında 1,3 milyar ton, 
Manisa - Soma TKİ sahasında 205 milyon ton linyit rezerv artışı 
sağlanmış, böylelikle toplam 6.381,5 milyar ton ilave linyit 
rezervi tespit edilmiştir.

Laboratuvarlarımızda yapılan analiz/test sonuçlarının ulusla-
rarası geçerliliğinin sağlanabilmesi için; ‘TS EN ISO/IEC 17025 
Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel 
Şartlar’ Standardına göre başlatılan akreditasyon çalışmaları 
sonucunda, MTA bünyesinde kurulan Kalite Yönetim Sistemi 
ve Laboratuvarlarımızın Teknik Yeterliliği uygun bulunmuş ve 
04.10.2010 tarih/AB-0394-T numarası ile laboratuvarlarımız 
TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. 2010, 2011 ve 2012 yılla-
rında akreditasyon kapsam genişletme çalışmalarına devam edil-
miş ve akreditasyon kapsamı 31 metot-59 analiz/teste ulaşmıştır. 
Akredite olan analiz/testlerden bazıları doğal taşlar, kömür, su, 
altın ve jeolojik örneklerdir. 2013 yılı için ise akreditasyon kapsam 
genişletme çalışmaları devam etmekte olup 5 metot ve 10 analiz/
test için TÜRKAK’ a kapsam genişletme başvurusu yapılmıştır.

MTA analiz faaliyetlerinde, analiz ve teknoloji laboratuvarlarına 
son yıllarda yapılan yatırımlarla yeni cihaz ve ekipmanlar alın-
mış, son beş yılda laboratuvarların kapasitesi numune sayısı 
bazında 32.000’den 90.000’e, yapılan analiz/test sayısı bazında 
ise son beş yılda 238 binden 700 bine çıkarılmıştır. Eylül 2013 
sonu itibari ile toplam 50.530 numunede 680.476 adet analiz/
test yapılmıştır. 

MTA, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile MİGEM’in birlikte yürüt-
tüğü ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı 
(IPA) kapsamında desteklenen “Maden Atık Yönetimi” Projesi 
çalışmaları devam etmekte, bu projeyle ülkemizin maden atık 
mevzuatının AB ile uyumlaştırılmasının yanında kapatılmış ve 
terkedilmiş maden işletmelerinin atık envanterlerinin çıkarıl-
ması planlanmaktadır.

Yakın gelecekte, yaşamsal öneme sahip doğal kaynakların (fosil 
yakıtları, jeotermal enerji, endüstriyel hammadde kaynakları, 
metalik maden yatakları vb) karalardaki potansiyeli tüketilmiş 
olacağından, günümüzde deniz araştırmaları teknolojisinin 
büyük hızla ilerlemesiyle bir çok ülke, kutuplarda da dahil 
olmak üzere tüm denizlerde doğal kaynakların tespit edilmesi 
ve işletilmesi yönünde yoğun bir yarışın içerisine girmiştir. Bu 
değerlendirmeler ışığında, denizlerdeki doğal kaynakların 
aranması ve araştırılması amacıyla MTA’nın modern, ulusal 
yeni bir araştırma gemisinin temin edilmesi yönündeki girişim-
lerinin gerçekleştirilmesi sonucunda, açık denizlerde, iki ve üç 
boyutlu derin sismik araştırma kapasitesinde bir gemiye sahip 
olacak olan ülkemiz bu yönden dışa bağımlılığından kurtularak 
söz konusu yarışın içerisine etkin bir şekilde girmiş olacaktır.

SSM tarafından yürütülen ihale işlemleri sonucunda 24 Nisan 
2012 tarihinde SSM ve yüklenici firma arasında “Sismik Araştırma 
Gemisi Tedarik Sözleşmesi” imzalanmış olup geminin yapımına 
2012 yılında başlanmış olup, 2015 yılında tamamlanacaktır. 
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Yeni sismik araştırma gemisi ile depremsellik, maden, petrol, 
doğal gaz arama, deniz kirliliği ve deniz altından geçen boru 
hatları ve diğer mühendislik hizmetlerine yönelik çalışmalar 
yapılabilecektir. Bunun yanı sıra, gemiyle derin sularda yapı-
lacak olan arama ve araştırmaların sığ deniz alanlarında da 
yapılabilmesine olanak sağlayacak olan 21 metre boyundaki 
MTA Selen Araştırma Gemisi 2011 yılı başında hizmete girmiş-
tir. Bu araştırma gemisi ile sığ sularda jeoloji, jeofizik, hidrografi 
ve oşinografi çalışmaları yürütülmekte ve bu çalışmalar için 
ihtiyaç duyulan görüntüleme, ölçüm ve örnekleme işlemleri 
gerçekleştirilmektedir.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eti Maden)
Eti Maden ve MTA arasında yapılan bir protokolle yürütülen 
Bor Master Arama Projesi kapsamında, 2002-2009 yılları ara-
sında bor ve altın araması amaçlı toplam 66.450 metre sondaj 
gerçekleştirilmiştir. Bor Master Arama Projesi 2010-2014 yılla-
rını kapsayan 5 yıllık dönemde ise 35.000 metre sondaj yapıl-
ması planlanmakta olup, böylece toplam 102 bin metre sondaj 
gerçekleştirilmiş olacaktır. 2002-2012 döneminde toplam 47 
milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiş olup, toplam 
proje tutarı 51 milyon TL’dir. 2013 yılında 8.250 metre sondaj 
yapılması planlanmış olup Eylül ayı sonu itibarıyla toplam 
7.965 metre sondaj gerçekleştirilmiştir.

Diğer yandan, MTA tarafından yapılan araştırmalar sonucunda 
Eskişehir-Sivrihisar’da bulunan ve 1990 yılında Eti Maden’e dev-
redilen nadir toprak elementleri de içeren toryum sahasında, 
2011 yılında rezerv geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Sahanın 
ekonomiye kazandırılması amacıyla fizibilite çalışmaları yapıl-
mış ve 2012 yılı fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine yılda yaklaşık 1 
milyar dolar katkı sağlayacağı tahmin edilen üretim tesisi kurul-
masına karar verilmiştir. 10 yıl süreyle yılda 10.000 t/yıl nadir 
toprak elementi (NTE) ve buna bağlı olarak 250 ton/yıl toryum, 
72.000 ton/yıl barit ve 70.000 ton/yıl florit üretimi Hizmet Alımı 
Yöntemiyle gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli Yüksek Planlama 
Kurulu (YPK) kararı alınmış 
olup, projenin ihale süreci 
devam etmektedir.

Bu çerçevede, Eskişehir-
Sivrihisar Toryum-NTE 
maden sahasında arama 
çalışmaları kapsamında 
rezerv belirlemeye yönelik 
sondajlar devam etmekte-
dir. 2012 yılı sonuna kadar 
sahada 38 lokasyonda 
9.331,2 metre sondaj yapıl-
mış bu sondaj karotlarından 
4.958 adet numune, analizi 
yapılmak üzere derlenmiş 
bugün itibarıyla 2.460 numu-
nenin analizi raporlanmıştır. 
2013 yılı arama programında 
24 lokasyonda 10.000 metre 

sondaj, bu sondajlardan derlenecek 4.000 adet numunenin 
analizinin yapılması planlanmaktadır.

Eti Maden uhdesinde; 8’i bor, 6’sı uranyum, 1’i toryum, 1’i trona, 
1’i mermer, 1’i şap, 1’i bakır ve terk talepli 1’i kaolen ve 1’i zeolit 
olmak üzere toplam 21 adet maden sahası bulunmaktadır.

Madencilik ve imalat/kimya sanayi sektörlerinde yatırım faali-
yetlerini sürdüren Eti Maden’in 2012 yılı yatırım ödeneği 243,9 
milyon TL olup, 2012 yılı sonunda 118,8 milyon TL yatırım 
harcaması gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı Yatırım Programı 305 
milyon TL olarak programlanmıştır.

Eti Maden pazarda oluşacak fırsatları değerlendirebilmek için, 
yeni ve modern teknoloji ile büyük ölçekli yatırımlar yapıl-
masını strateji olarak benimsemiştir. Bu çerçevede, Yatırım 
Programında yer alan 500.000 ton/yıl kapasiteli V. Pentahidrat 
Tesisi/Kırka Projesinin yapımına devam edilmektedir. Bunun yanı 
sıra özellikle LCD sektöründe kullanılan ultra düşük sülfatlı borik 
asit üretmek üzere 50.000 ton/yıl kapasiteli Emet Çok Amaçlı 
Borik Asit Üretim Tesisi’nin 2013 yılı sonunda tamamlanması 
hedeflenmektedir. Eti Maden’in güvenilir tedarikçi konumunu 
koruyabilmesi için Emet Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde 
500.000 ton/yıl kapasiteli Emet III. Borik Asit Tesisi ve söz konusu 
tesis ile entegre olarak çalışmak üzere 550.000 ton/yıl kapasiteli 
Emet Sülfürik Asit Tesisi kurulmasına karar verilmiştir.

Eti Maden sadece işletmeci bir kurum gibi hareket etmemekte, 
“pazarın büyümesini beklemek yerine pazarı büyüten kuruluş 
olma” stratejisi ile yeni ürün ve yeni kullanım alanlarının bulun-
ması yönünde Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vermektedir. Bu çerçe-
vede, kalsine tinkal, bor oksit, zirai bor, çinko borat, susuz boraks 
gibi ürünleri geliştirmiş ve üretime başlamıştır. Ayrıca, Önemli 
projelerimizden biri olan Demir-Çelik Sektöründe Kolemanit 
Kullanılabilirliğinin Araştırılması Projesi kapsamında, demir - 
çelik sektöründe tozlaşan cürufa kolemanit ilave edilerek 
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          MADEN KİMYASALLARI 
 

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

 MIBC 
2-etil Hekzanol 

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

KİMYASAL İHTİYAÇLARINIZDA  
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ... 

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

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

 ENFLOC -  Flokülantlar 
 ENFLOMAC -  Koagülantlar 
ENFOAM -  Köpük Kesiciler 

 ENHYDRO 75 -  Nem Düşürücü 
 ENCARB -  Aktif Karbon  
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kompakt yapıda cüruf elde etmek amacıyla deneysel çalışmalar 
gerçekleştirilmiş ve sanayide uygulanması sağlanmıştır.

Diğer yandan, ‘‘ETİDOT-67 ve Boraks Dekahidrat Ürünleriyle 
Çamaşır Deterjanı Geliştirilmesi’’ çalışması kapsamında Ar-Ge 
faaliyetleri tamamlanmış ve ticari adı “Eti Matik Borlu Deterjan” 
olan deterjan üretilmiştir. Söz konusu deterjanın insan sağlığı, 
çevre ve temizlik etkileri test çalışmaları tamamlanarak ticari 
olarak piyasaya arzı için 28.10.2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı 
Halk Sağlığı Kurumu’ndan tescil belgesi alınmıştır. Ürünün piya-
saya arz edilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Mevcut tesislerde üretim çalışmalarına devam edilirken, 
diğer yandan da önemli rezervlere sahip olduğumuz borda, 
madencilik ve kimya tesislerinin uzun süreli işletilebilmesi ve 
faaliyetlerin sürdürülebilir olması için daha verimli ve çevreci 
yeni teknoloji ve proses geliştirme çalışmalarına da hız veril-
miştir. Bu kapsamda; Kırka’da kurulması planlanan Merkezi 
Kalsinasyon ve Çözme Ünitesi ve Bigadiç Kalsine Kolemanit 
Tesisi projelerinin 2014 yılı yatırım programına uygulama 
projesi olarak ilave edilmesi çalışmaları devam etmektedir. 
Söz konusu kalsinasyon projeleri ile bir yandan çevresel açı-
dan yaşanan atık barajlarına çözüm getirilirken diğer yandan 
teknolojik randıman açısından önemli bir fayda sağlanacaktır.

Son dönemde Bağımsız Devletler Topluluğu ve Uzakdoğu’daki 
bor ürünleri pazarının büyüme göstermesi, Eti Maden’in bu 
bölgelerde de pazarlama organizasyonu yapılanma çalışmala-
rına hız vermesini sağlamıştır. Bu çerçevede, Bağımsız Devletler 
Topluluğu pazarı ve Uzak Doğu pazarına yapılacak bor ürünleri 
satışlarının hedeflere uygun olarak gerçekleştirilmesini temi-
nen Rusya’da ve Çin’de pazarlama şirketi kurulmuştur. 2002 
yılına göre 2012 yılında değer bazında Uzakdoğu’ya yapılan 
ihracat 15 kat, Çin’e yapılan ihracat ise 35 kat artmıştır.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz son yıllarda, izle-
diği yatırım politikaları ve etkin pazarlama anlayışı ile pazar 
payını kademeli olarak arttırarak miktar bazında 2011 yılında 
yüzde 46 seviyelerine çıkarmış olup, 2012 yılında ise bu oran 
yüzde 47 olarak gerçekleşmiştir. Eti Maden 2005 yılından bu 
yana bor pazarında dünya lideridir. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, kuruluşundan 2013 
yılına kadar gerçekleştirdiği yaklaşık 2,4 milyar TL (1,7 milyar $) 
tutarındaki temettü ödemesinin yaklaşık % 90’ını son on yılda 
gerçekleştirmiştir.

2013 yılı brüt karının 740 milyon TL olması hedeflenmekte olup 
2013 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla brüt karı 503 milyon TL sevi-
yelerine ulaşmıştır. Eti Maden’in 2012 yılı toplam satış gelirleri-
nin yaklaşık yüzde 97’si yurtdışı satış gelirlerinden oluşmaktadır.

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ)
Kurum tarafından 2012 yılında yapılan dekapaj miktarı 153 mil-
yon m3’tür. 2013 yılında ise Eylül ayı sonu itibarıyla gerçekleşme 
95 milyon m3 olmuştur. 2012 yılında yapılan toplam linyit üretim 

miktarı 33,3 milyon ton olarak gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında 
22,1 milyon ton üretim yapılması programlanmış, 2013 Eylül ayı 
sonu itibarıyla gerçekleşme 17,5 milyon ton olmuştur.

2012 yılında yapılan satış miktarı 33,6 milyon tondur. Bunun 25,9 
milyon tonu termik santrallara, 7,7 milyon tonu ise teshin ve 
sanayiye verilmiştir. 2013 yılı için 15,4 milyon tonu termik santral-
lara olmak üzere toplam 21,9 milyon ton kömür satışı program-
lanmış, 2013 Eylül ayı sonu itibarıyla gerçekleşme 12,2 milyon 
tonu termik santrallara olmak üzere toplam 16,1 milyon ton 
düzeyinde olmuştur. Yıl sonunda program hedefi tutturulacaktır.

TKİ; 2004 yılından itibaren “satıştan - üretime” dönük yeni bir 
yapılanma içine girmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda 2004-
2005 sezonunda ilk defa uygulamaya konulan Bayilik Sistemi 
ile vatandaşa daha ucuz kömür kullanma imkanı sağlanmış 
ve orta ve uzun vadeli stratejide yer alan “satıştan - üretime” 
dönük yapılanmanın ilk adımı atılmıştır. Termik santrallere veri-
lecek kömür satış fiyatları ile ilgili olarak yeni bir fiyatlandırma 
modeli üzerindeki çalışmalar EÜAŞ’la birlikte halen sürdürül-
mektedir. Ülke genelinde faaliyet gösteren sanayi işletmele-
rinin kömür ihtiyacını karşılamak için yıllık bazda sözleşmeler 
yapılmaktadır. Çimento sektörü ile ilgili de 5 yıllık çerçeve ve 
yıllık sözleşmeler kapsamında satış sözleşmeleri yapılmaktadır. 
Alınan bu önlemler sonucunda, TKİ 2010 yılında 340 milyon 
TL, 2011 yılında 514 milyon TL ve 2012 yılında 860 milyon TL 
kar ile faaliyetlerini sonuçlandırmış olup, 2013 yılında da 228 
milyon TL kar tahmin edilmektedir.

Kömür kalitesini iyileştirmeye yönelik faaliyetleri kapsamında, 
düşük kalorili kömürler; lavvar tesislerinden geçirildikten 
sonra çevreyle uyumlu ve daha kaliteli olarak termik santraller 
ile ısınma ve sanayi sektörüne verilmektedir. TKİ bünyesinde 
faaliyet gösteren müessese ve işletmelerde mevcut lavvar 
tesislerinin yıllık toplam kapasitesi yaklaşık 20,1 milyon ton sevi-
yesindedir. Ayrıca, termik santrallere uygun nitelikte ve daha 
kaliteli kömür verebilmek amacıyla; Orhaneli’de 300 ton/saat, 
Keles’de 150 ton/saat, Çan’da 750 ton/saat’lik eleme–ayıklama 
tesisi mevcuttur. Isınma amaçlı piyasaya verilen kömürlerin 
torbalanmış olarak pazarlanması için 4 işletmede yıllık toplam 
6 milyon ton kapasiteli 12 adet torbalama tesisi bulunmaktadır.

TKİ yeraltı/yerüstü üretim dengesi gözetilerek, gelecekte 
termik santrallere kömür temininde darboğaza girilmemesi 
ve kömür rezervlerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla; 
yeraltı işletmesi olarak çalışılmaya uygun sahalara ilişkin rezerv 
belirleme ve projelendirme çalışmalarına hız vermiştir.

Bu amaçla; Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müessesesi Eynez Sahası 
ile Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müessesesi Ömerler B Sahası ve 
Derin Sahalarla ilgili yurtiçi ve yurtdışından üniversiteler ve deği-
şik firmalarla işbirliği içinde sürdürülen çalışmalar neticesinde, 
sahaların yapısal jeolojisi ve tektonizması belirlenerek, kömür 
damarlarının modellemesi yapılmıştır. Buna göre, uygulanacak 
işletme yöntemi ve maliyetler hesaplanarak yeraltı işletmeci-
liğine uygun sahalara yönelik projeler hazırlanmıştır. Bütün  
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bu çalışmalar kapsamında; tamamlanarak faaliyete geçen pro-
jelerle, Kurumun yeraltı işletmeciliği ile yaptığı tüvenan kömür 
üretimi, 2004 yılındaki 1 milyon ton seviyelerinden, her yıl arta-
rak 2012 yılında 11 milyon ton düzeyine çıkarılmıştır.

Devletin genel enerji politikalarına uygun, kömür rezervleri-
mizin daha uygun maliyetlerle üretimin artırılması yönünde  
yeniden yapılanma çalışmalarıyla ilgili olarak; TKİ, elinde 
bulundurduğu kömür sahaları ile ilgili yeniden bir değerlen-
dirme yapmış ve kalite açısından elektrik enerjisi üretiminde 
kullanılabilecek sahaların yeni bir yaklaşımla, “kömürden 
üretilen birim elektrik enerjisi üretiminden pay almak (rödö-
vans)” şeklinde özetlenebilecek bir yöntemle, termik santral 
kurma şartıyla özel sektör kullanımına açmıştır. Yapılan ve 
yapılacak ihalelerde uygulanan bu yeni yöntemde; yatırımcı-
nın kullanımına verilen kömür sahaları için herhangi bir ücret 
alınmadan, yatırımcıya santral kurmak şartıyla 6 yıllık bir süre 
verilecek, bu sürenin sonunda işletmeye alınacak termik 
santralde üretilecek birim elektrik enerjisi karşılığında (kWh) 
pay alınacaktır.

Bu çerçevede önceki dönemlerde termik santral kurma şartı 
ile ihaleleri yapılarak çalışmalara başlanılan; Bolu-Göynük (270 
MW), Eskişehir-Koyunağılı (294 MW), Şırnak-Silopi ve Şırnak-
Merkez (toplam 810 MW) sahalarındaki projelerin tamamlanıp 
devreye alınması planlanmış olup bu yöndeki çalışmalar devam 
etmektedir. Buna ilaveten; 2012 yılında Adana/Tufanbeyli’deki 
(600 MW) sahamızın da aynı kapsamda ihalesi yapılarak ihaleyi 
kazanan firma ile 2012 Haziran ayında sözleşme imzalanmıştır. 
Aynı şekilde Soma-Deniş (450 MW) sahasının 2012 Ağustos 
ayında ihalesi yapılarak kazanan firma ile 2012 Ekim ayında 
sözleşme imzalanmıştır. Bursa Davutlar ve Harmanalanı (toplam 
270 MW) sahaları için 2012 Kasım ayında ihaleye çıkılmış ve kaza-
nan firma ile 21 Kasım 2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 
Bu çalışmalara ilaveten 2013 Mart ayında ihalesi yapılan Kütahya 
Tunçbilek’teki (toplam 300 MW) saha için kazanan firma ile 26 
Mart 2013 tarihinde, 2013 
Mayıs ayında ihale edilen 
Bingöl Karlıova’daki (toplam 
150 MW) saha içinse ihaleyi 
kazanan firma ile 15 Ağustos 
2013 tarihinde sözleşme 
imzalanmıştır.

Ruhsatı TKİ’ye ait olan kömür 
sahalarında, günümüzün 
son teknolojisine uygun yani 
diğer bir ifadeyle emisyon 
değerleri itibariyle çevreye 
duyarlı olarak inşası devam 
eden akışkan yataklı termik 
santrallerin inşası da bitmek 
üzeredir. Bunlar sırasıyla:

 • Aksa Enerji Üretim A.Ş.‘nin 

13.07.2012’de santral teme-

lini attığı, Ocak 2015’te devreye alınmasını planladığı 270 MW 

kapasiteli Bolu-Göynük Termik Santrali;

 • Adularya Enerji A.Ş.‘nin 2014 sonunda devreye alınmasını planla-

dığı 290 MW kapasiteli Yunus Emre Termik Santrali;

 • Ciner Grubu‘nun 135 MW’lık ilk ünitesini Kasım 2009 yılı içinde 

devreye aldığı ve kalan 2X135 MW’lık ünitelerinin temel atma 

törenini Mart 2013’te Sayın Başbakanımızın katılımıyla gerçekleş-

tirdiği; Silopi Termik Santrali;

 • Şırnak Elektrik Üretim AŞ‘nin temel atma törenini 2013 yılı içeri-

sinde atmayı planladığı 135 MW kapasiteli Şırnak Elektrik Üretim 

AŞ Termik Santrali ve;

 • Şırnak Elektrik Üretim AŞ‘nin temel atma törenini 2013 yılı içerisinde 

atmayı planladığı; 2016 yılı içinde de devreye alınmasını hedeflediği 

270 MW kapasiteli Şırnak Elektrik Üretim A.Ş. Termik Santrali’dir.

Bir termik santral yatırımının süresi yaklaşık 5-6 yıldır. Yukarıda 
belirtilen 2023 yılı hedefini yakalayabilmek için de, kömür 
kaynaklı bu santrallerin 2015 yılına kadar temellerinin atılması 
gerekmektedir.

Böylece TKİ Kurumu 4.000-5.000 MW kapasiteli yeni ek ünite-
lerle birlikte yaklaşık 7.000 MW kapasiteye ulaşacak olan termik 
santrallere, doğrudan kömür temin etmiş olacaktır. Yerli linyit 
ve asfaltit kömürüne dayalı kurulacak tüm santraller, günümü-
zün son teknolojisine uygun yani diğer bir ifadeyle emisyon 
değerleri itibariyle de çevreye duyarlı olacaktır.

Ülkemizin kömür potansiyelini daha detaylı bir şekilde araş-
tırarak belirleyebilmek amacı ile 2005 yılında Kurumumuz 
koordinatörlüğünde, TPAO, DSİ, MTA, Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü (Mülga EİEİ) ve TUBİTAK ile ortak kömür 
arama çalışmaları başlatılmıştır. Ülkemizde henüz araştırılması 
yapılmamış, kömür rezervi potansiyeli olan sahalarda linyit 
varlığının araştırılması ve mevcut olan ruhsatlarda üretimin 
sürekliliğinin sağlanması amacı ile TKİ Linyit Arama Projesi 
kapsamında 30 adet yeni arama ruhsatı alarak ön jeolojik etüt 
ve veri değerlendirme çalışmalarına devam etmektedir.
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Düşük kaliteli kömürlerimizi, 
hem yanma ile oluşan zararlı 
emisyonları azaltarak Kyoto 
Protokolü ile AB ve ülkemiz 
çevre mevzuatına uygun 
hale getirmek, hem de birim 
kalori başına üretilen enerji 
miktarını arttırmak için temiz 
kömür teknolojilerinin kulla-
nılmasına ihtiyaç duyulmak-
tadır. Kömürün yanma verimi 
artırılırken, çevresel etkilerini 
de azaltmaya yönelik, ileri 
teknolojiye dayalı Ar-Ge 
faaliyetleri kapsamında 
TKİ tarafından son 5 yıldan 
beri sürdürülen çalışmalar; 
kömürün gazlaştırılması, 
gazın temizlenmesi, kimyasal 
ve sıvı yakıt üretimi, kömür 
hazırlama ve zenginleştirme, 
kömürün farklı alanlarda kullanımı (Hümik asit), kömürün 
yanması ve kömür madenciliği ve kömür arama alanlarında 
yoğunlaştırılmıştır:

Yürütülen bu faaliyetler kapsamında; başta, kömürlerimizin 
kalitesini yükseltmek, çevresel etkilerini en aza indirmek ve 
kömürden yeni ürünler geliştirmek gibi birçok amaca yönelik 
projeler başlatılmış olup, üniversiteler, TÜBİTAK, MTA, TAGEM 
ile işbirliği içinde yürütülen bu projelerin bazıları ise TÜBİTAK, 
ABD ve AB tarafından desteklenmektedir. Yürütülen Ar-Ge 
çalışmaları için yapılan harcamalar yıllık yaklaşık 3-3,5 milyon 
TL düzeyine ulaşmıştır.

Kurumumuzun Ar-Ge çalışmaları şu şekildedir; Biyokütle 
ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi (TRIJEN), 
50 kg/saat ve 250 kg/saat Kapasiteli Kömür Gazlaştırma 
Tesislerinin İşletilmesi, Gazın Temizlenmesi ve Metanol 
Üretimi, AB 7. Çerçeve Programı kapsamında kazanı-
lan “Yüksek Küllü Kömürlerin Elektrik Üretimi Amaçlı 
Gazlaştırılmasının Optimizasyonu-Optimash” Projesi, Kömür 
Karakterizasyonunun ve Yanma Davranışlarının İncelenmesi, 
10 KW Gücünde Mikro-Dalga Plazma ile Kömür Gazlaştırma 
Sisteminin Tesis Edilmesi, USTDA (ABD Ticaret Geliştirme 
Ajansı) Kömür Gazlaştırma Fizbilite Etüdü, Yeraltı Kömür 
Gazlaştırması Fizibilite Etüdü Projesi (UCG) (Lawrence 
Livermore Ulusal Laboratuarları ile), Türk Kömürlerinin Kuru 
Yöntemler ile Zenginleştirilmesi, Lavvar Şlam Atıklarının 
Zenginleştirilmesi (MTA), Soma Tersiyer Havzasında Entegre 
Sismik Yöntemlerle Kömür Yayılımının Tespiti ve Kömür 
Gazı Potansiyelinin Araştırılması ve Modellenmesi Projesi 
(KAMAG), TKİ Uhdesindeki Bolu-Göynük-Hasanlar Sahası 
Bitümlü Şeylerin Değerlendirilmesiyle İlgili AR-GE Çalışmaları”, 
Hümik pilot tesisinin revizyonu ve ürün çeşitliğinin artırılması, 
Düşük Kalorili Linyitlerden MicGAS Biyoteknolojisi Kullanılarak 
Gaz, Hümik asit, Adsorban Madde ve Askeri Atıkların Bertaraf 

Edilerek Faydalı Gübre Şeklinde Kullanılmasını Sağlayacak 
Ürünlerin Üretilmesi (ArcTech), Biyolojik Yöntemle Kömürün 
Gazlaştırılması ve Hümik Asit Elde Edilmesi (TÜBİTAK), Pilot 
Ölçekte Kömürden Organomineral Gübre Üretim Çalışmaları, 
Çeşitli Alanlarda (Boya, Seramik, Kauçuk ve Atıksu ve/veya İçme 
suyu Arıtımı) Kullanılmak Üzere Pilot Ölçekte Hümik Asit Esaslı 
Maddelerin Üretimi, Organik Toprak Düzenleyiciler İçin Sera 
ve Tarla Denemeleri, Uzaktan Kontrollü Maden Robotu, TKİ’ye 
bağlı işletmelerde Çevresel Durum Değerlendirme Çalışmaları 
Projesi, TKİ Hümas İle Muhtelif Tarla Deneme Çalışmaları, 
Mevcut Teknolojilerle Kömür Hazırlama Çalışmaları (Hacettepe 
Üniversitesi ile birlikte). 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK)
TTK, ülkemizde tek taşkömürü havzasının bulunduğu 
Zonguldak’ta faaliyetlerini sürdürmektedir. Havzanın hesap-
lanmış jeolojik rezervi yaklaşık 1,3 milyar ton olup (-1.200 m 
derinliğe kadar) bunun yüzde 40’ı görünür rezervdir. 2012 yılı 
satılabilir üretimi 1,5 milyon ton olmuştur. 2013 yılı satılabilir 
üretim programı hedefi doğrultusunda 2013 yılı Eylül ayı sonu 
itibarıyla 1.018.676 ton üretim yapılmıştır.

Üretimin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla 
uygulanmakta olan Yeniden Yapılanma Programı kapsamında 
yatırım miktarlarında son yıllarda önemli artışlar sağlanmıştır. 
2012 yılı yatırım tutarı 37,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 
2013 yılı yatırım programı 61 milyon TL olup 2013 yılı Eylül ayı 
sonu itibarıyla 20,5 milyon TL gerçekleşme sağlanmıştır.

Yeniden Yapılanma Programı kapsamında yatırım mik-
tarlarında son yıllarda önemli artış sağlanmıştır. Böylece 
Kurumun ana alt yapısını oluşturan derin kuyuların büyük 
bir kısmı tamamlanarak hizmete alınmış olup ana kat 
hazırlıklarının tamamlanmasına yönelik çalışmalara süratle 
devam edilmektedir. 
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2010 - 2011 döneminde zirveye ulaşan ve o tarihten 
sonra düşüş seyrine giren metal fiyatları, 2013 yılının 
ikinci yarısından itibaren dünya genelinde metalik 
maden yatırımlarının durmasına ya da çok çok azal-

masına neden oldu. İçinde bulunduğumuz dönemde metal 
madenciliğinin yanında kömür ve değerli maden yatırımlarında 
da aynı sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle altın fiyatlarının düşmesi 
sonrasında dünya çapında pek çok maden geliştirme projesi 
askıya alınırken, arama yatırımları ise neredeyse yok denecek 
kadar azaldı. Kanada, Avustralya, Amerika gibi madencilikte lider 
ülkelerde pek çok şirketin toplu işten çıkarmalar gerçekleştiği 
biliniyor. Glencore-Xtrata, Newmont, BHP, Peabody, Barrick gibi 
dev üreticiler ile Cat, Joy gibi maden makinaları üreticileri son 
dönemde büyük işten çıkarmalara imza attılar. Küçük şirketlerde 
yaşanan istihdam kayıpları takip bile edilemiyor. Azalan yatırım 
harcamalarına ve işten çıkarmalara neden olarak ise hammadde 
fiyatlarının düşük seyri ve buna bağlı olarak üretim maliyetleri-
nin kar edilemez hale gelmesi gösteriliyor.

Tabi gelişmiş ülkelerdeki işten çıkarmalar ve proje durdurmala-
rın yanında pek çok şirket, gelişmekte olan ve üretim maliyet-
lerinin nispeten daha düşük olduğu ülkelere yatırım yapmayı 
sürdürüyorlar ya da en azından sürdürmek istiyorlar.

Ülkemize baktığımızda hammadde üretim maliyetlerinin, 
yukarıda anılan ülkelere göre nispeten daha düşük olduğunu 
görebiliyoruz (Maden üretim maliyetleri konusunda önemli bir 
makaleye dergimizin 66. sayfasında ulaşabilirsiniz). Bu nispeten 
düşük rakamlar ister istemez yatırımcıların gözlerini ülkemize 
çevirmesine neden oluyor. Maden fiyatlarının düşük seyrettiği 
son bir yıl içinde, sadece benim bildiğim ve duyduğum bir 
kaç yabancı yatırımcı grup ülkemizde, satın almak ya da ortak 
olmak üzere maden projesi aramaya başladılar. Üretim hedefli 
bu şirketlerin en önemli şartları, kendilerine sunulacak projele-
rin fizibilitesinin yapılmış ve rezervin uluslararası standartlara 
göre belirlenmiş olmasıydı. Anılan yatırımcı şirketler, ülkemizde 
uluslararası standartlarda tespit edilmiş ve tesis kurulumu aşa-
masında yatırım ihtiyacı bulunan rezerv bulmakta zorlansalar 
da ilgilerini çekecek projeler de yok değildi. 

Yatırımcı şirketlerin bir diğer önemli beklentisi ise sektörde bürok-
ratik sıkıntıların olmaması ya da en aza indirgenmiş olmasıydı. Yani 
yatırımcı, elindeki nakit parayı ülkemize getirip gerekli tesisleri 
kurarak, üretime yakın olup beklemede olan projeyi en kısa sürede 
üretime geçirmeyi istiyordu. 

Üretim hedefli şirketlerin yanında arama yapmak üzere ülkemize 
gelmek isteyen yatırımcılar da mevcut. Bu tür şirketler parasını 
doğal kaynağın aranması konusunda riske atmayı göze alan şir-
ketlerdir.  Ancak onların da tek beklentisi izin süreçlerinde zaman 
kaybı yaşamamaktır. Çünkü madencilik, maden fiyatlarının yüksek 
olduğu dönemlerde gözdedir. Bu dönemlerde şirketler daha fazla 
para kazanır ve bu kazançtan daha fazla miktarları riske atarak 
maden araması yaparlar. Bu dönemde, çalışılan ülkede izin süreç-
lerinde sıkıntı yaşanırsa yatırımcının da tadı kaçmaktadır.

Biliyoruz ki maden potansiyeli ve yatırım yapılabilirlik seviyesi ile 
dikkat çeken ülkelerde bürokratik ve hukuki problemler ne kadar az 
olursa, yatırımcı da o kadar dikkat kesiliyor. Maden potansiyeli yüksek 
olan ülkemiz de özellikle son yıllarda, ilk bakışta yatırım yapılabilirlik 
seviyesi açısından öne çıkmakta ancak sektördeki işleyiş detaylıca 
incelendiğinde, çeşitli zorluklarla karşılaşılmakta olduğu görülüyor.

Maden fiyatlarının düşük seyrettiği son bir - bir buçuk yılın, 
tam da Başbakanlık Genelgesi ile sektör olarak içine girdiğimiz 
sürece denk gelmesi maalesef büyük şanssızlık oldu (Bu arada 
Başbakanlık Genelgesi’nin pek çok sektörle ilişkili olduğunu unut-
mamak gerekir. Genelge’nin çıkış noktasına baktığımızda haklı 
tarafları olabilir belki ancak yanlış olan, bu uygulama ile bütün bir 
sektörün cezalandırılıyor olmasıdır.). Genelge’nin ardından izin 
süreçlerinin uzaması ve yaşanan diğer sıkıntılar, ülkemizdeki çeşitli 
projelerle ilgilenmiş olsalar da maalesef yukarıda anılan yatırımcı-
ların ülkemizden uzaklaşmasına neden oldu. Bahsettiğim yatırımcı 
şirketlerden görüştüğüm kişiler net bir şekilde “Sektörünüzde izin 
süreçlerinde yaşanan aksaklıklar, yatırım planlarımızı farklı ülkelere 
kaydırmamıza neden oldu.” şeklinde açıklamada bulundular.

Bu noktada yatırımcı aslında çok haklı çünkü kimse parasını, belir-
siz bir sürecin içine atmak istemez. İş dünyası belirsiz ortamları 
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sevmez. Bu yüzden sadece benim bildiğim ancak bunun sayısının 
çok daha fazla olduğuna inandığım “kaçan yatırımcı” gruplar için 
oturup ağlasak yeridir diye düşünüyorum. Çünkü planlanan bu 
yatırımlar ile binlerce kişiye istihdam ve ülke ekonomimize önemli 
katkı sağlanacağını çok iyi biliyoruz.

Kaçan yatırımcıların yanında, dünya genelinde düşük seyreden 
maden fiyatları ile birlikte ülkemizde yaşanan bürokratik sıkıntılar, 
ülkemizde de işten çıkarmalara, bazı projelerin askıya alınmasına, 
sektöre hizmet eden firmaların ise büyüme planlarını askıya alma-
sına, kısacası sektörel olarak ekonomik bir durgunluğa girilmesine 
neden oldu. 

Neyse ki mevcut üretimlerini hız kesmeden sürdüren şirketler de 
var ülkemizde. İçinde bulunduğumuz dönemde sektörü üretici 
şirketlerin ayakta tuttuğuna inanıyorum. Ama bu durum nereye 
kadar böyle gider bilemiyorum. Çünkü maden aramalarının gerek-
tiği şekilde yapılamadığı bir ülkede, gelecek yıllarda üretimde de 
aksaklıklar yaşanmaya başlanması kuvvetle muhtemel. Maden 
aramacılığının sekteye uğradığı son bir buçuk yılla birlikte konu-
nun halen çözüme kavuşmadığını düşünerek, gelecekte önemli 
kayıpların oluşacağına inanıyorum. 

Gerek ulusal medyadan gerekse yetkililerden edindiğimiz bilgilere 
göre, içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte bir de madencilik sek-
törünün cari açığa çare olmasının beklendiğini öğrendik. Cari açığı 
azaltmaya önemli oranda katkı sağlaması hedefiyle madenlerden 
alınan devlet hakkının arttırılması gündeme getiriliyor. Yeterince 
destek görmeyen, önünde türlü engeller bulunan bir sektörün cari 
açığa bırakın çare olmasını, doğru düzgün katkıda bile bulunmasını 
beklemek ve bu amaçla devlet hakkının arttırılması ne kadar mantıklı 
olur tartışılır. ‘Madenciler çok kazanıyor’ diyerek kazanılan paradan 
daha fazla pay almaya çalışarak cari açığın kapatılmasını ya da azal-
tılmasını düşünmek, günü kurtarmaktan başka bir şey olmayacaktır. 

Yandaki tablo bir ulusal gazetede yayınlandı. Gazetedeki haberde, 
2012 yılında madenlerden alınan devlet hakkının 350 milyon TL 
olduğu bilgisine yer verildi. Bu rakamın oldukça düşük görüldüğü 
bilgisi de haberde yer alan önemli bilgiler arasında.

İstatistiklere baktığımız zaman 2012’de cari açığın yaklaşık 100 
milyar TL olduğunu görüyoruz. Misal, 2012’de alınan devlet hakkı 
şimdiki oranların 10 katı şeklinde alınsaydı 3,5 milyar TL devlet 
hakkı alınmış olurdu. Bu rakamın bile, tüm açık içerisinde halen 
küçük bir yer kapladığını görebiliyoruz. Şu anki rakamların 10 katı 
kadar devlet hakkı alınsa bile açığın ancak küçük bir bölümü kar-
şılanacaksa acaba devlet hakkının ne kadar bir oranda arttırılması 
planlanıyor? Bu tam bir merak konusu…

Devlet hakkının makul miktarlarda arttırılması, sektör temsilcileri 
ile birlikte tartışılıp görüşülebilir. Ancak devlet hakkını arttırmadan 
önce sektörün mevcut sorunlarına çözüm üretip, sektörün lehine 
yapılacak düzenlemelerle sektörün önünün açılması daha önce-
liklidir. Daha fazla maden aranmasına, dolayısıyla daha fazla maden 
bulunmasına, yeni bulunan ve geçmişte bulunmuş rezervlerin 
en kısa sürede üretime geçebilmesine olanak tanımak, bu sayede 

mevcut oranlarla daha 
fazla devlet hakkı 
almak, buna ek olarak 
mevcut doğrudan ve 
dolaylı vergilerle yine 
devletin daha fazla 
kazanmasını sağlamak 
mümkündür. Ayrıca, 
oluşturulacak sürdü-
rülebilir bir madencilik 
sektörü ve sağlanacak 
ekstra istihdam ile de 
hem devlet hem de 
vatandaşların yani tüm 
ülkenin kazanmasını 
sağlamak elimizdedir. 

Ama kısa vadeli çözümler üretmek hep kolayımıza gelmektedir. 
Devlet hakkı arttırılarak devletin daha fazla kazanç sağlaması 
ilk etapta mümkün gibi gözükse de uzun vadede madencilik 
sektörünün, cazip ve yatırım yapılabilir olmaktan çıkabileceği 
unutulmamalıdır. Maden hakkının makul olmayan ölçülerde 
arttırılması nedeniyle sektöre yapılacak yatırımlar ve üretim mik-
tarları azalabilir. Sektörde yaşanabilecek daralmadan dolayı da 
belki devlet şimdikinden bile daha az kazanç sağlayabilir. Yapılan 
planlamalarda sektörün cazibesini yitirebileceği konusu kesinlikle 
göz ardı edilmemelidir!

İngiltere merkezli Maplecroft şirketinin 2014 başında yayınladığı 
bir raporda ülkelerin yatırım yapılabilirlik ve risk seviyeleri derece-
lendirildi. Raporda, 2014 yılında madencilik ve yatırım alanındaki 
en büyük riskler olarak iç çatışmalar, terör faaliyetleri, rejim istikrar-
sızlığının artması, derinleşen küresel politik savaşlar ile kaynakların 
devletleştirilmesi olarak açıklandı. Yapılan risk analizine göre dört 
dereceli yatırım lejantında (Extreme, High, Medium, Low) Türkiye 
Medium olarak yani orta riskli şekilde gösteriliyor. Türkiye’nin 
hemen üzerinde, düşük riskli olarak işaretlenen ülkeler arasında 
Amerika, Kanada, Avustralya, İngiltere, Japonya gibi gelişmiş ülke-
ler yer alıyor. Ülkemizin 2013’teki bu pozisyonu oldukça iyi sayılabi-
lir. 2014’te her alanda yapılacak olumlu düzenlemeler ile yerimizin 
düşük riskli ülkeler statüsüne taşınmaması için pek bir neden yok. 

Zaman hızla akıp gidiyor. Her şeyin çok iyi hesap edilmesi ve sek-
törde sürdürülebilirliğin planlanması gerekmektedir. İyi bir plan-
lama yapılırsa bugün ülkemizden uzaklaşan yatırımcıların yeniden 
radarlarına girmemiz fazla zaman almayacaktır. İyi planlama ile 
oluşturulacak sürdürülebilir bir madencilik sektörü, hem yerli hem 
yabancı sermayenin madencilik sektörüne çekinmeden yatırım 
yapmasını sağlayacaktır.

Tabi toplumsal, ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir 
madencilik sektörünün oluşturulması devlet, sektörde faaliyet 
gösteren kurum ve kuruluşlar, sektörel birlikler ve sivil toplum 
kuruluşlarının yapıcı işbirliği ile mümkündür. İlgili tarafların doğru-
dan katılımları olmadan hazırlanacak herhangi bir sektör planlan-
masının başarılı olabilmesi pek de mümkün görülmemektedir. 
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Fathi Habashi, Kanada’ya ilk geldiğim gün gece yarısına 
yakın saatlerde beni, eşi Nadia ile havaalanında karşıla-
yıp, kalacağım yere götürdüler. Sert bir rüzgarın estiği 
ve her yerin bembeyaz olduğu bu şehirde, böylesine 

cana yakın kimselerle tanışıyor olmak, içimi çoktan ısıtmıştı bile. 
Bir anımı anlatayım, Mart ayının sonlarıydı, havaalanından çıkar-
ken etraftaki karları işaret ederek, “termodinamik olarak karın 
erimesi gerektiği”ni söylüyordu, bense bavullarımı taşıyayım, 
etrafa bakınayım telaşındayken, ilk başta anlayamadığım bu 
sözü, zamanla yaşayarak bizzat tecrübe ettim. Mart, Nisan ve 
Mayıs aylarında hava güneşli olmasına rağmen kar erimiyordu.

Kanada’daki ilk hafta 
sonumda, eşiyle beraber 
beni şehir turuna çıkarttılar. 
Quebec, tarihiyle, doğal 
güzellikleriyle kesinlikle 
ziyaret edilmesi gereken bir 
şehir. Şehir merkezine ulaştı-
ğımızda, bana eyaletin kısa bir 
tarihini anlatan bu yaşayan 
efsane bilim adamı, göster-
diği birçok figürü, görüntü-
leri, tarihsel örneklerle açık-
lıyor ve anlatımı harikulade 
sunuyordu. Kendisini ‘kıdemli 

kimse-eski toprak’ diye adlandıran, kendini bilime, gençlere 
yol göstermeye adayan ve yaklaşık bir ay önce 85. yaş gününü 
kutlayan bu bilim insanına daha uzun ve sağlıklı ömürler dilerim.

Eski toprak Prof. Dr. Habashi ile bir söyleşi gerçekleştire-
rek, Madencilik Türkiye dergisi aracılığı ile kendisini Türk 
Madencilik Sektörüne tanıtmak istedim. Şimdi gözlerimizi 
Fathi Habashi’ye çevirelim.

Ahmet Deniz Baş (ADB): Dünyanın hemen hemen her 
yerinde konferanslara ve sempozyumlara katılıyor, 
seminerler veriyor ve birçok üniversiteye konuk bilim 
adamı olarak davet ediliyorsunuz, yani kısaca bilim 
için dünyayı geziyorsunuz. Kaç yıldır bu tür geziler 
yapıyorsunuz? Bu gezilerden edindiğiniz tecrübeleri 
kısaca paylaşabilir misiniz?

Fathi Habashi (FH): Bu tür seyahatleri Amerika’da Montana 
School of Mines’ta öğretim üyesi olarak çalıştığım zaman-
lardan beri yani yaklaşık 1964 yılından bu yana yapmakta-
yım ancak aktif olarak seyahat etmeye 1970 yılında Laval 
Üniversitesi’ne (Quebec) geldiğimde başladım diyebilirim. İlk 
önemli seyahatimi, Kanada –USSR Değişim Programı saye-
sinde izinli (sabbatical) olduğum 1977 yılında eski Sovyetler 
Birliği’ne yaptım. Orada, “Ekstraktif Metalurjinin Temelleri” 
(Principles of Extractive Metallurgy) adlı kitabımın ilk iki cil-
dini çeviren çalışma arkadaşlarımla görüşme fırsatı buldum. 
Üç hafta süren bu ziyaretim sırasında, Leningrad, Moskova, 
Alma Ata (Kazakistan) ve Taşkent’i (Özbekistan) gezdim. Yine 
bu gezim sırasında, Hindistan’ın Varanasi şehrinde bir hidro-
metalurji konferansına katıldım, ardından birçok araştırmacı 
ve bilim insanıyla tanışmak için Kahire, İstanbul ve Madrid’i 
ziyaret ettim. İkinci izinli (sabbatical) olduğum dönemde, 
İngiltere’de İngiliz Konseyi’nin düzenlediği etkinliklere katıl-
dım ve ayrıca Kanada-Bulgaristan Değişim Programı sayesinde 
Bulgaristan’da üç hafta bulundum. Bu yıllarda ayrıca seminer-
ler vermek ve konferanslara katılmak için birçok kez Brezilya, 
Şili, Peru ve Güney Afrika’da bulundum. 

Seyahatlerimin finansal yönü hakkında da size bir şeyler 
söylemem gerekir. Genelde, tüm giderleri davet eden kurum 
karşılamaktadır. Ekonomik gücü zayıf olan ülkelere yaptığım 
seyahatlerde, konaklama ve yerel ulaşım masraflarını onlar 
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karşılarken, uçak seyahati masraflarını kendim ödemekteyim. 
Bu konuda Çin en uygun örnek. Çin’e yaptığım ilk seyahat-
lerde uçak ücretlerini kendim karşılamak durumundaydım. 
Ancak, birkaç yıl öncesinde ekonomileri iyi yönde ilerleyince, 
şuan uçak masraflarını kendileri karşılamaktalar. Japonya’ya 
olan seyahatlerimde tüm masraflarımı kendileri karşılamakta 
ve hatta oturum başkanlığı yapmam karşılığında 20 $ ödeme 
yapmaktadırlar.

ADB: Yazdığınız, editörlüğünü üstlendiğiniz onlarca 
kitabınız mevcut ve ekstraktif metalurji alanındaki 
ilk kitap da yine size ait. Kitap yazmaya nasıl karar 
verdiniz? Kitaplarınızı yazdıkça okuyuculardan, aka-
demik çevreden nasıl tepkiler aldınız? 

FH: Bu güzel soru için teşekkür ederim. 1960 yılında Ottawa 
Madencilik Şubesi’nde (Mines Branch in Ottawa) doktora son-
rası araştırma yapmak için fırsat bulduğumda, cevherlerden 
metal kazanımına yönelik daha fazla bilgi edinmek istedim. 
Bazı ilginç kitaplar buldum fakat hepsi ya oldukça temel ya 
da akıcı halde kaleme alınmayan kitaplardı. O andan itibaren, 
ileriye dönük bir kitap hazırlığı için notlar almaya ve yayınlara 
ulaşmaya başladım. Montana’da çalışmaya başlamamla bera-
ber ekstraktif metalurji alanında dersler vermeye ve böylece 
notlarımdan yararlanmaya başladım. Zamanla bu notlar 
oldukça çoğaldı, ekstraktif metalurji üzerine küçük bir kitap 
yerine Quebec’te de devam ettiğim 4 ciltlik bir kitap haline 
geldi. Bu esnada ayrıca 1967 ve 1970 yılları arasında Tucson’da 
bulunan Anaconda Araştırma Departmanı’nda kalkopirit üze-
rine yaptığım çalışmaları yayınladım. 

O zamanlarda ayrıca AIME’nin (American Institute of Mining 
Engineers) bildiriler kitaplarının basmakta olan Gordon & 
Breach yayınevi, ilk 3000 kopyanın bittiğini ve yeni bir dizi 
basımı talebinde bulundular. Kısacası, teknik çevrelerden 
oldukça güzel ve samimi değerlendirmeler ve yorumlar aldım.

Bir diğer ilginç tecrübem ise 1980’lerde Amerikan Kimya 
Cemiyeti Eğitim Departmanı’nın (Education Department of 
the American Chemical Society) benden Metalurji Kimyası 
üzerine sesli bir kayıt istemeleri ile oldu. Yazılı metin beş kim-
yagerin editörlüğünde Washington’da hazırlanmıştı. Oldukça 
memnunum ki 1997 yılında 4 ciltlik “Ekstraktif Metalurjinin 
El Kitabı”nı (Handbook of Extractive Metallurgy) düzenledim 
çünkü oldukça ihtiyaç duyulmaktaydı. 1940’lardan bu yana 
kimya mühendislerinin sadece bir el kitabı vardı ve 159 yazar 
tarafından yazılmıştı. 

Kitap yazmak oldukça güzel bir deneyim çünkü bu sayede çok 
fazla okumak ve araştırma yapmak zorundasınız. Her genç 
mühendise yazmalarını öneriyorum. Şuan, bilmek gerekir ki, 
endüstrideki kişilerin kitap yazmaya zamanı yok, işleri gereği 
üretimle haşır neşirler. Benzer şekilde, akademisyenlerin de 
buna zamanı yok çünkü rapor ve proje yazmakla meşguller. 
Bazılarının 20 öğrencisi mevcut, bu sayı oldukça fazla. Ben, bir-
kaç lisans üstü öğrencisiyle çalıştım, daha az araştırma yaptım 
ve zamanımın çoğunu yazmaya adadım. 

ADB: Metalurji konularının yanı sıra tarih konula-
rına da oldukça ilgilisiniz, yine buna yönelik çeşitli 
kitaplarınız ve birçok derleme yazılarınız mevcut. 
Metalurji ve tarihi beraber düşündüğümüzde neler 
söylemek istersiniz?

FH: Kesinlikle, tarih benim hobim. 20 yıl boyunca “Kanada 
Metalurji Cemiyetinin Tarihsel Metalurji Komitesi” başkanlı-
ğını yürüttüm. Problemin kökenini, geçmişini bilmeden yani 
kısacası tarihini bilmeden dünyada, bilimde veya alanım olan 
ekstraktif metalurjide ne olup bittiğini anlayamazsınız.

Bilim, insanlar tarafından yapılır ve onların biyografilerini ve 
çevrelerini okumak zorundasınız. Dünya tarihi oldukça kar-
maşık, ancak yavaş yavaş Avrupa’da, Amerika’da neler olup 
bittiğini öğreniyorsunuz. “Tarihsel Metalurjide Okumalar” adlı 
kitabımın 700 sayfalık ilk cildini yazmayı bitirdim ve diğer 

Fathi Habashi ile Casa Grecque’te Öğle Yemeği, Quebec, Kanada, 2013.

Mısır doğumlu olan Prof. Dr. Habashi, doktora derece-
sini İnorganik Kimyasal Teknolojiler alanında Viyana 
Teknoloji Üniversitesi’nde aldı. Birçok farklı üniversi-
tede misafir profesör olarak görev yaptı. Kanada Laval 
Üniversitesi’nden emekli oldu. Büyük çoğunluğu eks-
traktif metalürjinin farklı konularında olmak üzere 75 
araştırma makalesi, 110 değerlendirme makalesi, 120 
tarihi makalesi, 15 teknik raporu, 120’den fazla kitap 
eleştirisi, 4 patenti ve 30’a yakın kitabı bulunmakta.
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ciltlerini de yazmayı umut ediyorum. Giriş bölümünde, mira-
sımıza neden sahip çıkmamız gerektiğini ve bu bağlamda 
önceki kuşakların neler yaptığını anlatmaya çalıştım. 

Aynı zamanda, “Simya İlminden Atom Bombalarına” (From 
Alchemy to Atomic Bombs), “Madencilik Okulları” (Schools of 
Mines), “Büyük İmparatorluk Döneminde Kimya ve Metalurji” 
(Chemistry and Metallurgy in the Great Empires) kitaplarını 
yazdım ve “Metalurji Tarihi” (A History of Metallurgy) adlı kitabı 
düzenledim.

ADB: Sıkça gezilere çıkıyorsunuz, örneğin geçen ay 
Şili’de ve geçtiğimiz hafta Peru’daydınız ve gelecek 
ay Fas’a gidiyorsunuz. Şubat 2014’te ise Amerika’da 
geleneksel SME toplantısına katılacaksınız. İnanılmaz 
yoğun bir programınız var. Ajandanızı nasıl ayarlıyor, 
nasıl organize oluyorsunuz?

FH: Evet seyahat etmek, bilet, otel rezervasyonları, seyahat 
planı, yazışmalar gibi birçok büyük hazırlıklar gerektiriyor. 
İnternet sayesinde birçok hazırlık kolay halledilir hale geldi 
ancak Eylül 2011’den bu yana seyahat etmem güçleşti. 
Havaalanlarındaki prosedürler oldukça zaman alıcı ve yorucu 
hale gelmeye başladı. Özetle, uzun mesafelere yürümek, 
bavullarınızı taşımak yönünden sağlık yönünden iyi durumda 
olmanız gerekir. Güçlüklere ve beklenmedik problemlerle karşı 
karşıya kalmaya hazır olmalısınız. Bu arada, Avrupa’da iki kez 
kapkaça maruz kaldım.

ADB: Kanada ve dünyadaki metal üretim proses-
leri hakkında ne söylemek istersiniz? Gelecekte 
hangi metalin daha 
fazla ilgi göreceğini 
düşünüyorsunuz?

FH: Abartmıyorum ancak 
Kanada ekstraktif metalurji 
alanında lider konumunda. 
Birçok hidrometalurjik ve 
pirometalurjik prosesler 
Kanada’da icat edilmiştir. 
Ayrıca Kanada en büyük 
alüminyum, uranyum, nikel, 
kobalt ve çinko üreticisi konu-
mundadır. Aynı zamanda, 
bakır, altın, ferroniyobyum 
ve demir alaşımları, titanyum 
cürufu ve birçok endüstriyel 
mineralleri üretmektedir. 
Sülfürlerin basınç liçi ve nikel 
ve kobaltın indirgenmesi ilk 
kez Kanada’da geniş çaplı 
uygulanmıştır. Bu gelişme-
lerin hepsinin başında olan 
Sherritt - Gordon’la gurur 
duyuyoruz.

ADB: Altın hidrometalurjisi hakkında ne söylemek 
istersiniz? Altın üretim prosesinin bugününü ve yarı-
nını nasıl görüyorsunuz?

FH: Altın, tüm metaller içerisinde özel bir konuma sahiptir. 
İnsanlar tarafından kullanılan en eski metaldir ve toplumlarda 
ve dünya ekonomisinde önemli bir rol oynar. Üç kıtada benzeri 
görülmemiş göçlere ve en az bir savaşa sebep olmuştur. Büyük 
birçok şehrin kurulmasında rol oynamış ve oldukça değer 
verilmiş, birçok efsaneye ilham kaynağı olmuş, simyagerlerin 
en büyük hedeflerinden biri olmuş, banka kasalarında depo-
lanmış, kilise ve tapınaklarda dekor amaçlı olarak cömertçe 
kullanılmıştır. Cevherlerde ve külçelerdeki altın tayini oldukça 
önemlidir çünkü modern analitik kimyanın doğuşuna işaret 
eder. Tabii ki altın metalurjisi oldukça önemlidir ve cevherler-
den düşük miktarlardaki altını kazanmaya çalışmak günümü-
zün en büyük hedeflerindendir. 

ADB: Şu ana kadar birkaç kez Türkiye’de bulundunuz. 
Madencilik, cevher hazırlama ve metalurji alanla-
rında Türkiye’nin ve Türk bilim insanlarının dünya-
daki yeri hakkında ne söylemek istersiniz?

FH: Birçok kez Türkiye’de bulundum ve tarihinden oldukça 
etkilendim. Osmanlı Türkleri’nin Avrupa’nın bir bölü-
münü ele geçirmeleri ve dünyanın gidişatını değiştiren 
Konstantinopolis’i almaları beni oldukça etkilemiştir. En büyük 
bor rezervinin Türkiye’de olduğunu biliyorum. Bor için yeni 
kullanım alanları bulmak adına araştırmalar yapıldığını 
biliyorum ve bunu çok başarılı buluyorum. Türk metalur-
jistler/bilim insanları oldukça aktifler. Oldukça başarılı  

NTV Habashi Roportaji (Prof. Dr. Haci Deveci, Prof. Dr. Fathi Habashi ve 
Ahmet Deniz Baş) (Golden Day Conference Mayıs 2011, K.T.Ü)
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konferanslar düzenlemekte ve bildiriler yayınlamaktadırlar. 
Ayrıca, çok başarılı dergiler yayınlamaktalar.

ADB: Özellikle lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak 
üzere birçok kimse eminim ki sizin bu yorumlarınızı 
okumaktan oldukça memnunlar. Başarılı ve etkin 
bir bilim insanı olma yolunda onlara neler söylemek 
istersiniz?

FH: Birkaç yıl önce, Laval Üniversitesi haftalık dergisinde 
“Au fils des événement” [Haziran 19, 2003, 6 sayfa] adında 
lisansüstü öğrencilerimize yönelik bazı öğütler içeren bir 
yazım yayınlandı. Orijinali Fransızca olan bu yayının, sizler için 
İngilizcesini sunmak isterim:

Yaşlı bilge adam Polonius genç Hamlet’e “Ne borç alan ol, ne 
de borç veren.” öğüdünde bulundu. Belki de bu öğüt şuan 
pek de geçerli olmayabilir. Aşağıda günümüz şartlarına daha 
uyumlu bazı tavsiyeler sunuyorum:

Alanında başarılı bir konuma gelmek için bilgi hazneni güçlen-
dirmek için lisansüstü çalışmalarda bulunmalısın

Doktora sonrası çalışmalarda 
bulunmak, oldukça faydalı 
bir eğitimdir. Bu süreçte, 
doktora tezi hazırlığında 
yorulan araştırmacı, rahatla-
mış bir şekilde bir veya iki yıl 
çalışma sürecine girer. Derin 
düşünme ve gerçek akade-
mik özgürlüğün olduğu bir 
süreci temsil eder. 

Her 10 yılda çalışma 
konunu değiştir, böylece 
çalışman her zaman ilginç 
olacak ve monotonluktan 
kurtulacaktır. 

Çalışma konunda, hiçbir şey 
hakkında her şeyi biliyormuş 
gibi oldukça derinlere dalma.

Araştırmana tarihsel bir 
noktadan yaklaş. Önceki 
çalışmaları kim yaptı? Neden 
yaptı? Eğer ki, onlar başarılı 
oldularsa veya başarısız oldu-
larsa neden sorularını sor.

Hayaller aleminde kalma. 
Seyahat etmek ve konfe-
ranslara katılmak muazzam 
bir şey ve bazen umulmadık 
yararlar sağlarlar.

Çalışmanı sürekli not et. Hafızana asla güvenme. Yıllık raporlar, 
konferans notları, gezi notları yaz, hatta danışmanın/iş verenin 
istemese de yaz. 

Çalışmanı basit kelimelerle anlatmaya çalış ki meslekten olma-
yan biri dahi anlayabilsin.

Rapor yazarken kısa ve öz bir şekilde konu esasını bozmamalı, 
lüzumsuz kısımlara girmemelisin.

Bir resim, yüz kelimeden daha iyidir, işlevseldir. O yüzden, 
şekil/resim kullanmak prosesi, kişiyi veya olayı hatırlamaya 
yardımcı olur ayrıca, mesajın kolayca iletilmesini sağlar. 

Yabancı diller bilmek büyük bir servettir. Ancak, en iyi genç-
ken öğrenilir. Böylece, gençken en büyük kazancın yeni diller 
öğrenmektir.

Bir problemi çözerken yalnızca bir kitaba bağlı kalma. Aynı 
konuyu, yazarların nasıl farklı değerlendirdiklerini görünce 
şaşıracaksın.

Fathi Habashi, Nadia Edward Boulous ve Ahmet Deniz Baş, Old Quebec, 2013
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Amacını asla bolluk, çok kazanma üzerine kurma. Eğer başarı-
lıysan beraberinde zaten kazanç da gelir.

Tatmin edici bir iş bulduğunda evlenmeyi planla ki daha 
medeni hayata geçebilesin. 

Değerli bir bilim adamı veya başarılı bir mühendis olabilirsin 
ancak öncelikle insanoğlu olduğunu, alçakgönüllü ve düşün-
celi olman gerektiğini unutma.

ADB: 2014 yılında, birkaç ciltten oluşacak yeni bir 
kitap çıkaracağınızı biliyorum. Bu kitap hakkında 
neler söylemek istersiniz? Bu yeni kitabınızı özel 
kılan nedir?

FH: Yaptığım her geziyi ayrı ayrı kaleme aldığım için, tüm bu 
notları birleştirerek bir kitap haline getirmek istedim. Başta, 
sadece bir ciltlik olacağını düşünürken, şuan her biri yaklaşık 
700 sayfa olan 8 cilt haline dönüştü ve genelde resimlerle dolu 
bir seri haline geldi. 100 sayfadan fazla olan önsözde Mısır, 
Amerika ve Kanada’daki yaşamımı, karşılaştığım problemleri, 
sürprizleri, utandığım anları, hayatıma ve metalurjiye yön 
veren olayları, tanıştığım kişileri ve seyahat ettiğim yerleri yaz-
dım. Şaşıracaksınız, örneğin, dünyanın ne kadar küçük oldu-
ğunu keşfettiğime şaşıracaksınız. Seminer vermek için gittiğim 
Meksika’da Guanajuato Oteli’nde bir sabah Quebec Başbakanı 
ile yüz yüze karşılaştım. Her gittiğimiz yerde özenle fotoğraflar 
çeken eşime çok teşekkür ederim.

Bu kitap, metalurjinin yarım yüzyıllık bir resmini sunacak. 2000 
yılında basılan ve metalurji alanındaki değişiklikleri anlat-
tığım “Ekstraktif Metalurji Bugünü Gelişimi ve Problemleri” 
(Extractive Metallurgy Today. Progress and Problems) adlı 
kitabımın devamı niteliğinde olacak. 

ADB: Lisans veya lisansüstü dönemlerinizde kendi-
nize örnek aldığınız kimseler oldu mu?

FH: Lisansüstü eğitimim zamanlarında, Karlsruhelu Prof. 
Friedrich August Henglein’den (1893-1968) oldukça etkilen-
miştim ve 1955 yılı Ocak ayında kendisinin misafir profesör 
olduğu Alexandria Üniversitesinde derslerine katılmıştım. Aynı 
yıl Mayıs ayında Almanya’da ACHEMA konferanslarına katıla-
cağımı öğrendiğinde, kendisini ziyaret etmem için beni davet 
etti. Ziyaretim sırasında bir akşam kendi evinde, beni renyumun 
(rhenium) bulucuları Ida ve Walter Noddack’a taktim etti. Ayrıca 
bana, kendi kitabı “Grundriss der Chemische Technik”i hediye 
etti ve arabasıyla beni Kara Orman’ı (The Black Forrest) ziyarete 
götürdü. Daha sonra kitabının yeni baskısını gönderdi ve ben de 
kütüphanemize bağışladım. Kütüphaneye gidip, kitabı inceleye-
bilir ve kitabı bana adadığını görebilirsiniz. Bu büyük öğretmene 
duyduğum saygı gereği “Ida Noddack (1896-1978)” adlı kitabımı 
anısına ithaf ediyorum. Ayrıca, “Renyumun Bulunuşunun 80. 
Yıldönümü Anısına Kişisel Hatıralar” (Personal Recollections on 
the Occasion of 80th Anniversary of the Discovery of Rhenium) 
adlı kitabım 2005 yılında basılmıştır.

ADB: Kendinizi kısaca tarif etmenizi istesem, neler 
söylersiniz? Kendimden çok iyi bildiğim üzere özel-
likle gençlere bu alanı sevdirmeye, onlara lisansüstü 
eğitim almaya teşvik ediyorsunuz. Bu tıpkı sizin hayat 
felsefeniz gibi. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

FH: Kendimi her zaman ‘kıdemli kimse’ (old timer) olarak 
tanımlarım. Çünkü şuan 85 yaşındayım ve 18 yıl önce 1996’da 
Üniversite’den emekli oldum ancak ofisimi halen daha kullanı-
yorum ve dönem dönem uğruyorum. Gençlere söyleyebilece-
ğim şey, doğal kaynaklardan nasıl yararlanmak gerektiğini ve 
hayatımızı nasıl geliştireceklerini bilmelerini isterim.

ADB: Ekstraktif metalurji alanında en fazla şu üç konu 
ilgimi çekmektedir diyebileceğiniz konular varsa, 
nelerdir?

FH: Ekstraktif metalurjinin tüm konuları oldukça ilginç ancak 
daha ilgi çekici olan şey ise Beethoven, Tchaikovsky veya Verdi 
dinlemektir. 

ADB: Gelecek için şu andan hazırladığınız çalışmaları-
nız nelerdir, paylaşır mısınız?

FH: Planlar çok ancak zaman oldukça kısa. Şu an “Tarihsel 
Metalurjide Okumalar” (Readings in Historical Metallurgy) 
adlı kitabımın 2., 3. ve 4. ciltlerini hazırlamaya başladım ve 
bir de “Ekstraktif Metalurji Ansiklopedisi”ne (Encyclopedia 
on Extractive Metallurgy) başladım ancak şu an bitirebilecek 
zamanım yok. Ayrıca, “Kanada Maden Metalurji ve Petrol 
Enstitüsü’ne (Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and 
Petroleum - CIM) “Kanadalı Metalurjistin Biyografik Sözlüğü” 
(Biographical Dictionary of Canadian Metallurgist) yapımı için 
başvurdum ancak proje oldukça büyük, maliyetli ve henüz 
başlanmış değil. 

ADB: Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?

FH: Okuyucularınıza konuşma fırsatı verdiğiniz için çok teşek-
kür ederim. İyi bir araştırmacı ve harikulade bir röportajcısınız.

ADB: Sizinle röportaj yapmak öncelikle benim için 
büyük keyif ve memnuniyet. Her zamanki nazik yak-
laşımınız ve her konudaki yardımlarınız için size ve 
eşiniz Nadia’ya çok teşekkür ederim. 

Teşekkür: Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden 
Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak 
çalışmakta olan ve şuan Kanada Laval Üniversitesinde 
Metalurji Mühendisliği Bölümünde doktora yapan 
Ahmet Deniz Baş, Kanada’da doktora imkanı bulmasın-
daki yardımlarından dolayı Prof. Dr. Fathi Habashi’ye en 
samimi sevgi ve saygılarını sunar. 
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Son yıllarda Türkiye’de artan enerji talebiyle bir-
likte enerji yatırımları hız kazanmıştır. Günümüz 
konjonktüründe enerji, yalnızca kendi fiziksel hali-
nin yanı sıra politik, stratejik ve çevresel bir konu 

haline de gelmiştir. Enerji tüketiminin karşılanmasında 
izlenecek yol göz önüne alındığında ise toplumun artan 

enerji ihtiyacının ucuz, 
sağlıklı ve güvenli yollar-
dan karşılanması en temel 
yaklaşım olmalıdır. Bahsi 
geçen amaçlara ulaşılabil-
mesi için Türkiye’nin kendi 
potansiyelinin farkında 
olarak kapasite gelişimini 
planlaması gerekmektedir. 
İşte bu noktada, Türkiye’nin 
sahip olduğu linyit kay-
naklarının önemi ortaya 
çıkmaktadır. Bulunduğu 

coğrafya itibariyle, Türkiye’nin sahip olduğu linyit potan-
siyelinin değerlendirilmesi, ucuz ve dış bağımlılığı azaltıcı 

etkisi nedeniyle enerji ihtiyacına güvenli ve ekonomik bir 
çare olacaktır. Enerjide Türkiye’nin dış bağımlılığı yalnızca 
petrol ile sınırlı değildir. Elektrik üretiminde doğalgaz ve 
ithal kömüre dayalı üretim tesislerinin kurulu gücü,  toplam 
gücün % 38’ini oluşturmakta ve üretim tesisleri toplam üre-
timin % 60’ını gerçekleştirmektedir. Buna karşılık, yerli linyit 
kullanan termik santrallerin kurulu gücünün toplam güce 
oranının % 13 olması, hükümetin de bu konuda adım atarak 
“2023 Hedefleri”nde tüm linyit kaynaklarının kullanılmasına 
işaret etmesine ve stratejilerini bu doğrultunda geliştirme-
sine bir temel oluşturmuştur.

Linyitin Türkiye’deki Mevcut Durumu
Grafik 1’de de görülebileceği üzere, linyitin Türkiye’deki 
temel kullanım alanı elektrik üretimidir ve toplam linyit 
tüketiminin % 80’i elektrik üretiminde kullanılırken, % 
8-9’luk bölümü konutlarda ve geri kalan kısmı ise endüst-
ride kullanılmaktadır. Bu durumu açıklayan başlıca unsur 
linyit rezervlerinin özellikleri nedeni ile ancak maden yanı 
başında kurulan termik santrallerde yakılarak değerlendiril-
mesinin ekonomik olmasıdır.

Türkiye’de Linyit Kömürüne 
Genel Bir Bakış

Mine Yılmaz İlkdoğan
Deloitte Türkiye
Müdür Yardımcısı
miyilmaz@deloitte.com 

Berker Adıgüzel
Deloitte Türkiye
Danışman
badiguzel@deloitte.com

Linyit sahalarının 
elektrik üretiminde 
değerlendirilmesi 

konusu gittikçe 
önem kazanarak 
son zamanlarda 
ciddi biçimde ele 

alınmaktadır

Grafik 1: Türkiye’de Linyit Kullanım Alanları

Makale
www.madencilik-turkiye.com
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Türkiye’nin sahip olduğu linyit potansiyeli incelendiğinde TKİ’nin 
2012 yılı sektör raporuna göre görünür rezerv 13,4 milyar ton 
olarak belirtilmektedir. Rezervlerin sahipliği incelendiğinde ise 
TKİ’nin 2,3 milyar tonluk, MTA’nın 2,5 milyar tonluk, EÜAŞ’ın 7,6 
milyar tonluk ve özel sektörün de yaklaşık 1 milyar tonluk pay-
ları bulunmaktadır. TKİ’nin rezervlerinin büyük bölümü elektrik 
üretiminde kullanılmasından dolayı zamanla bu rezervlerin bir 
kısmının sahipliği ve işletme hakları EÜAŞ’a devredilmiştir.

Linyitin Elektrik Üretimindeki Yeri
Türkiye’deki hali hazırda üretim yapan linyit yakıtlı santralleri-
nin Ekim 2013 sonu itibariyle kurulu gücü 8.180 MW seviyesi 
ile toplam kurulu gücün % 13,3’ünü oluşturmaktadır. 2012 
yılında bu santrallerinin toplam elektrik üretimine olan katkısı 
ise % 14,4 olarak gerçekleşmiştir. 2010 - 2013 yılları arasında 
linyit yakıtlı santrallerin kurulu gücünde bir artış görülmemiş-
tir. Aşağıdaki grafik, bu santrallerin kurulu gücünün yıllara sâri 
gelişimini özetlemektedir: 

Elektrik Üretim Amaçlı Kullanılabilecek Başlıca Kömür Sahaları

Saha Rezerv (bin ton) Mülkiyet

Afşin - Elbistan 5.371.659 EÜAŞ, MTA

Konya Karapınar 1.832.816 EÜAŞ

Afyon Dinar 941.440 MTA

Eskişehir Alpu 902.391 MTA

Manisa Soma 720.123 TKİ

Çayırhan 355.224 EÜAŞ

Adana Tufanbeyli 323.329 TKİ

Kütahya Tunçbilek 261.557 TKİ

Kütahya Seyitömer 169.941 EÜAŞ

Konya Ilgın 143.000 Özel

Tekirdağ Saray 129.151 TKİ

Bursa Orhaneli, Keles, Davutlar 106.054 TKİ

Bingöl Karlıova 103.662 TKİ

Çankırı Orta 94.390 Özel

Bolu Göynük 37.952 TKİ

Adıyaman Gölbaşı 31.844 Özel

Tablo 1: Başlıca Kömür Sahaları
Kaynak: TKİ Kömür Raporu

Grafik 2: Linyit Yakıtlı Santrallerinin Kurulu Güçleri
*2013 yılı kurulu güç bilgisi Ekim ayı sonu itibariyle verilmiştir.
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Linyit santrallerinin çok büyük bir bölümü EÜAŞ ve bağlı 
ortaklıklarına ait olup özel sektöre devirleri 2013 yılı içerisinde 
gerçekleşen Seyitömer ve Kangal santralleri ile yaklaşık 1,7 GW 
kurulu gücündeki bölümü özel sektör tarafından işletilmek-
tedir. Hali hazırda elektrik üretimi yapan linyit santralleri, bu 
santrallerin kömür tedarikçileri, kurulu güçleri ve 2012 yılındaki 
brüt elektrik üretimleri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir: 

Linyit yakıtlı santraller teknoloji ve marjinal maliyetler açısın-
dan baz yük olarak çalışmaya uygun santraller olarak değer-
lendirilmektedir. Bu sebeple yüksek kapasite faktörleriyle 
çalışması beklenmektedir. Santrallerin 2012 kapasite faktörleri 
incelendiğinde Yeniköy, Seyitömer ve Soma santrallerinin yük-
sek kapasite faktörlerinde çalıştığı görülmekle birlikte, diğer 
santrallerin elektrik üretimine belirli nedenler (eski teknoloji, 
yatırım sıkıntıları vb.) yüzünden istenilen düzeyde katkı yapa-
madığı ortaya çıkmaktadır. Özel sektör işletmesindeki santral-
lerin yapılan yatırımlar ile verimliliğinde ve kapasite kullanım 
oranlarında iyileşme olması beklenmektedir. 

Özellikle 2007-2012 yılları arasında, ilgili EÜAŞ ve bağlı ortak-
lıkları santrallerinin kapasite faktörleri incelendiğinde ise 
Afşin-Elbistan A Santrali’nin kapasite faktöründeki düşüklük 
dikkat çekicidir. Kazan, türbin, jeneratör, elektro filtre rehabi-
litasyonlarının yapılamamış olması ve saha kömürüne uygun 
olmayan santral teknolojisinin seçilmiş olmasının düşük kapa-
site kullanımının temel sebepleri olabileceği düşünülmektedir. 
Kangal santralinin düşük kapasite kullanımının ise özel sektöre 
devrinden sonra yapılması beklenen rehabilitasyonlar vasıta-
sıyla artması beklenmektedir. Dikkat çekici diğer bir unsur ise 
bazı santrallerin kapasite faktörlerindeki yıllar arası değişimleri-
dir. Örneğin Yeniköy Santrali 2009 yılında %24’lük bir kapasite 
faktörü ile çalışırken, 2012 yılında bu faktör %79’a kadar yüksel-
miştir. Bu tip varyansların sebebi genellikle santrallerin planlı ve 
plansız bakımları, geçirdikleri rehabilitasyon süreçleri, kömür 
tedarikindeki sıkıntılar veya uzayan arızalar olarak genellenebilir.

Öte yandan, EÜAŞ’ın sahip olduğu linyit yakıtlı santrallerin 
özelleştirilmesi ise diğer bir gündem maddesi olarak ön 
plana çıkmaktadır. 2012 yılı sonunda Seyitömer Santrali’nin, 
2013’ün Ağustos ayında ise Kangal Santrali’nin özelleştirmesi 
tamamlanmış olup santrallerin özel şirketlere devri yapılmış, 
maden sahalarının ise işletme hakkı devirleri tamamlanmıştır. 
Kemerköy, Yeniköy, Yatağan ve Çatalağzı santrallerinin özel-
leştirilmesi için ihale ilanı ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
tarafından Kasım 2013’te yayınlanmıştır. Bu gelişme ile termik 
santrallerin, özelleştirmelerin gündeme geldiği ilk zamanlarda 
oluşturulan portföylerden çıkartılarak tek başlarına değerlen-
dirilmeleri ile ilgili görüş netleşmektedir. Bundan sonra geriye 
kalan Orhaneli, Soma, Çan ve Tunçbilek santrallerinin de ben-
zer şekilde portföy gruplarından ayrı olarak özelleştirilmeleri 
beklenebilir. Öte yandan,  resmi olarak açıklanmamış olmasına 
rağmen, linyit yakıtlı santrallerinin özelleştirilme sıralarında 
değişikler olabileceği ve bazı santrallerin beklenenden önce 
özelleştirilmesi olasılığı da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Kömür santrallerinin baz yük üretimindeki kritik yeri nedeniyle, 
özelleştirmeler neticesinde özel sektör tarafından yapılması 
beklenen rehabilitasyonlar sayesinde bu santrallerin kapasite 
kullanımlarının ve arz güvenliğine katkılarının artması beklen-
mektedir. 

Santral Santral 
Operatörü

Kömür 
Tedarikçisi

Kurulu 
Güç 

(MW)

2012 
Brüt 

Üretim 
(GWh) 

2012 Yılı 
Kapasite 

Faktörü ***

Afşin-Elbistan(A) EÜAŞ EÜAŞ 1,355 2.960 % 25

Afşin-Elbistan(B) EÜAŞ EÜAŞ 1,440 4.623 % 37

Çan EÜAŞ TKİ 320 1.449 % 52

Çayırhan Park Termik EÜAŞ 620 4.399 % 81*

Kangal ÇY/KŞ/SK** ÇKŞS 457 1.268 % 32

Kemerköy EÜAŞ TKİ 630 2.826 % 51

Orhaneli EÜAŞ TKİ 210 941 % 51

Seyitömer Çelikler Çelikler 600 3.384 % 64

Soma EÜAŞ TKİ 1,034 5.063 % 56

Tunçbilek EÜAŞ TKİ 365 1.547 % 48

Yatağan EÜAŞ TKİ 630 2.982 % 54

Yeniköy EÜAŞ TKİ 420 2.897 % 79

Tablo 2: Linyit Yakıtlı Santraller
* Çayırhan Termik Santrali’nin kapasite faktörü Park Termik tarafından hesaplandığı 
şekilde kullanılmıştır.
** ÇY: Çobanyıldızı Elektrik, KŞ: Konya Şeker, SK: Siyah Kalem
*** Kapasite Faktörü, Yıllık brüt üretim / Kurulu Güç x 8760 formülü ile hesaplanmıştır.

Grafik 3: EÜAŞ Linyit Santrallerinin 2007-2012 Kapasite Faktörlerinin Değişimi*
*Kapasite Faktörü, Yıllık brüt üretim / Kurulu Güç x 8760 formülü ile hesaplanmıştır.
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Linyit Sahalarının Elektrik Üretiminde Değerlendirilmesi
Türkiye’nin sahip olduğu düşük kalorifik değerli kömürü yerli 
kaynak olarak kullanan baz yük santrallerin varlığının artması 
öncelikli bir mesele haline gelmiştir. Bu nedenle yerli yabancı 
birçok yatırımcı linyit kaynaklarına ciddi anlamda ilgi göster-
mektedir. Bu sebeple linyit sahalarının elektrik üretiminde 
değerlendirilmesi konusu gittikçe önem kazanmakta ve son 
zamanlarda çok ciddi bir biçimde ele alınmaktadır. Aşağıdaki 
listede önemli linyit sahalarına yapılan yatırımlar ve yeni geliş-
meler özetlenmiştir.

 • Afşin - Elbistan sahasında EÜAŞ’a ait 

elektrik üretim santralleri vardır ve 

mevcut santrallerde rehabilitasyon 

ve kapasite arttırma, yeni sant-

rallerin kurulması istenmektedir. 

Bu saha için yabancı yatırımcılarla 

müzakereler devam etmektedir.

 • 1999 yılı itibariyle Çayırhan Termik 

Santrali’nde elektrik üretimi Park 

Termik tarafından sürdürülmektedir 

ve yapılan yatırımlar ile kapasite kul-

lanım oranı % 48’den % 81’e yüksel-

tilmiş, linyit üretimi ise 10 katından 

fazla artmıştır.

 • Kütahya - Seyitömer rezervi, 

EÜAŞ’ın Seyitömer Termik Santrali 

ile elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Bu santral 2012 sonu iti-

bariyle özelleştirilmiştir ve üretimine devam etmektedir. 

 • TKİ’nin Garp Linyit İşletmeleri’ne bağlı sahalar, EÜAŞ’a ait Tunçbi-

lek Termik santrali ile değerlendirilmektedir.

 • Konya Karapınar sahası, henüz elektrik üretiminde kullanılmamış 

olup rezervin değerlendirilmesi için yerli ve yabancı yatırımcılarla 

görüşülmektedir.

 • Dinar kömür rezervi de Konya Karapınar sahası gibi henüz elektrik 

üretiminde kullanılamamıştır.

 • Eskişehir Alpu sahasında da termik santral kurularak rezervin 

değerlendirilmesi istenmektedir.

 • Tufanbeyli rezervi rödövans ihalesi ile TEYO Grup tarafından kaza-

nılmış olup santral inşaat aşamasındadır.

 • Bingöl Karlıova rödövans ihalesini AKSA kazanmıştır ancak daha 

sonra bu yatırımdan vazgeçildiği bildirilmiştir, şirket teminatını 

kaybetmek suretiyle ihaleden çekilmiştir. Rödövans hakkı ikinci 

sıradaki Flamingo Biyoyakıt Ltd. Şti.’ne geçmiştir.

 • Bolu-Göynük rezervi de AKSA tarafından rödövans ihalesi ile kazanıl-

mış olup bu rezerv de termik santral kurularak değerlendirilecektir.

 • Bursa – Keles, Davutlar ve Kütahya – Domaniç sahaları da rödö-

vans ihalesi kapsamında Çelikler İnşaat tarafından kazanılmıştır.

 • Manisa – Soma sahası Kolin tarafından rödövans ihalesi ile alınmıştır.

 • Tekirdağ – Saray sahası rödövansla ihale edilmiş olmasına rağmen ÇED 

onayı alınamadığından dolayı karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilmiştir. 

 • Konya – Ilgın’da termik santral kurulması için Park Termik çalışma-

larını sürdürmektedir.

 • Adıyaman – Gölbaşı linyitleri ise Sanko’nun kuracağı santral ile 

elektrik enerjisi üretiminde kullanılacaktır. 

Afşin-Elbistan Sahası Hakkında
Türkiye’nin toplam linyit rezervlerinin %41’ine sahip olan 
havza rezervlerinin elektrik enerjisi üretiminde değerlendiril-
mesi ülkemiz için stratejik önem taşımaktadır. Özellikle havza 
rezervinin büyüklüğü ve Türkiye ekonomisine yapacağı katkı 
sebebiyle son zamanlarda Afşin-Elbistan sahası, sahalarının 
geliştirilmesi ve sahaya santral kurulumu ile ilgili olarak pek 
çok kez gündeme gelmiştir. Sahanın 1960’lara uzanan tarihi 
kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Afşin-Elbistan’ın bugünkü durumunu belirleyen kırılma 
noktaları vardır. Öncelikle, santrallerdeki tasarım hataları ve 
çevresel etkiler nedeniyle kapasitenin değerlendirilememesi, 
ardından Çölollar sahasındaki göçük nedeniyle 2 santralin 
tek sahadan beslenmesi ve rehabilitasyonlarının gerçekleş-
tirilememesi sahanın bugünkü kaderini belirleyen unsurlar 
olmuşlardır. Sahanın değerlendirilmesi açısından düşünüldü-
ğünde ise Bakanlık tarafından yabancı yatırımcılarla B saha-
sındaki eski kapasitenin devralınması, bu sahaya (B sahası) 
yeni kapasite kurulması ve C-D-E sahalarına maden işletmesi 
açılması, yeni kapasite kurulması için görüşmeler gerçekleşti-
rilmiştir. Bu projeye Kore, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden 
yatırımcılar ilgi göstermiş ve 2013 yılında Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin TAQA firmasıyla Hükümetler arası anlaşma 
imzalanmış ancak TAQA firmasının, yatırımı 2014’ün sonuna 
kadar askıya alacağını duyurması nedeniyle Türk Hükümeti 
tekrar uluslararası yatırımcılar ile görüşmelere başlamıştır. Bu 
süreçte Çinli, Suudi ve Katarlı yatırımcılar ile çeşitli anlaşmalar 
imzalanmıştır. 

Kaynaklar
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4. TKİ – Kömür Sektör Raporu (Linyit) 2012, Mayıs 2013
5. TKİ – Linyitlerin Türkiye Enerji Sektöründeki Yeri (1970-2030), Ağustos 2013
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Bir zamanlar dünyada sadece ABD’de bulunduğu sanı-
lan trona madeninin, dünyanın belki de en kaliteli, en 
ekonomik yatakları yakın zamanlarda ülkemizde keş-
fedildi. Aksiyon Dergisi’nde 2004 yılında Birol Uzunay 

ve Selçuk Uysal tarafından kaleme alınmış bir yazıda Ankara 
- Kazan ilçesinde yaşanan ‘’trona savaşları’’ okuyuculara sunul-
muştu. Uzunay ve Uysal o dönemi şu sözlerle anlatmışlardı: 
‘’Ankara’ya sadece kırk kilometre uzaklıkta olan Kazan ilçesine 
bugünlerde bir haller oldu. Yakın zamana kadar Ankaralıların 
bile pek bilmediği Kazan’a İngiltere’den, Amerika’dan yabancılar 
geliyor. Türkiye’den bürokratlar, askerler ilçede denetim yapıyor. 
Kazan halkına ise iki soru soruluyor: ‘Toprağını satıyor musun?’, 
‘Toprağını sattın mı?’. Kazan’ın fakir köylerine bir yandan toprağı 
sat baskısı yapılırken diğer yandan ‘toprağını satma, köyünü 
kurtar’ telkini yapılıyor.’’. Bu sözlerden de anlaşılacağı gibi trona, 
o günden bugüne kadar stratejik bir maden ve her geçen gün 
gelişen teknoloji ve artan nüfus ile önemi daha da artıyor.

Trona, soda külünün hammaddesidir. Soda külü ise farklı 
endüstrilerde yaygın şekilde kullanıldığı için ekonomik ve stra-
tejik bir öneme sahip olarak görülüyor. Soda külü endüstride 
dünyada en çok kullanılan ilk on element arasında yer almak-
tadır. Soda külünün önemli bir kısmı cam, geri kalanı da kimya, 
kağıt ve selülöz, deterjan, tekstil, su ve yiyeceklerin arındırılması 
konularında kullanılmaktadır. Doğu Afrika’da ‘magadi’ olarak 
bilinen trona mineralleri, yemeklerin hazırlanmasında özellikle 
yumuşatıcı olarak, ayrıca ilaç olarak da kullanılmaktadır. 

Ülkemizde ilk olarak 1979 yılında Ankara - Beypazarı’nda keşfe-
dilmiş olan trona madeni, yapılan çalışmalar neticesinde 2009 
yılında işletilmeye başlandı. Beypazarı’ndaki trona yatağı 1979 
yılından 1998 yılına kadar ülkemizin tek trona yatağı olarak 
bilinirken, 1998 yılında Ankara - Kazan’da yapılan çalışmalar 
neticesinde yeni ve daha büyük bir keşfe imza atıldı. Ankara 

- Kazan trona yatağı, dünyanın en büyük maden şirketlerinden 
biri olan Rio Tinto tarafından, dünyada ilk kez arama yöntem-
leri kullanılarak keşfedildi ve rezerv boyutları ortaya çıkartıldı. 

Dünyada nadir olarak bulunan trona, günümüze kadar Türkiye 
dışında ABD, Çin, Meksika, Botswana ve Kenya gibi ülkelerde 
üretilebilir seviyelerde tespit edilmiştir. Dünyanın en büyük 
Trona yatağı ABD’nin Wyoming eyaletindeki Green River 
Formasyonu’nda bulunmaktadır. Ancak Wyoming eyaletinde 
yer alan dünyanın en geniş trona yatağı, ABD’nin coğrafi ola-
rak tam ortasında bulunmakta, üretilen soda külünün ulaşım 
maliyetleri de çok yüksek rakamlara çıkmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında bölgedeki trona rezervi dünyanın en büyük 
rezervi olmasına rağmen şu anda işletilebilir finansal koşulları 

Türkiye’de Trona: 
Geçmişi Geleceği...

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

Makale
www.madencilik-turkiye.com
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sağlamamaktadır. Aynı 
zamanda cevherin bulun-
duğu bölge oldukça koru-
naklı milli park sınırları içeri-
sinde yer almaktadır.

Tronanın ülkemizdeki top-
lam rezerv miktarı yaklaşık 
900 milyon tondur. Bu rakam 
sadece iki trona yatağından 
(Beypazarı ve Kazan) elde 
edilen rakamlardır. Beypazarı 
Trona Yatağı, Beypazarı ilçe 
merkezinin 20 km kuzeyba-
tısındadır ve 240 milyon ton-
luk bir rezerve sahiptir. Kazan 
Trona Yatağı ise Ankara’nın 
35 km kuzeybatısındadır ve 
1998 yılında bulunmuş olup, 
600 milyon tonun üzerinde bir rezerve sahiptir. 

Beypazarı Trona Yatakları, 1979 yılının başlarında ilçe mer-
kezinin kuzeybatısında bulunan Neojen havzasında MTA 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen linyit kömürü arama 
çalışmaları sırasında bulunmuştur. İlk yapılan 15 sondaj, trona 
yataklarının 130 ile 400 m arasında değişen derinliklerde yer 
aldığını, tabaka kalınlıklarının Green River Formasyonu’nda 
bulunan tronalardan daha fazla olduğunu ve tenör oranının 
çok yüksek olduğunu göstermiştir. 240 milyonluk rezervi olan 
Beypazarı yatakları % 87’lik tenör oranıyla dünyanın en yüksek 
tenör oranına sahip olan yatakları arasında yer almaktadır.

Beypazarı Trona Yatakları keşfedildikten sonra 1983 yılında 
Etibank’a devredilmiş ve 2840 sayılı kanun ile “Devletçe 
İşlenecek Madenler’’ kapsamına alınmıştır. 1983 yılından iti-
baren madencilik sektöründe dünya çapında söz sahibi olan 
kuruluşlarca fizibilite çalışmaları başlamış, 1997 yılına kadar 14 
yıl gibi hayli uzun süren çalışmalardan sonra, Beypazarı trona 
yatakları rezervlerinin verimliliği ve çalışabilirliği konusunda 
olumsuz rapor verilmiştir. Fizibilite çalışmaları sürerken, 1994 
yılında çıkarılan 3971 sayılı yasa ile trona madeni “Devletçe 
İşlenecek Madenler” statüsünden çıkarılmış, özel teşebbüs 

tarafından işletilmesine imkan sağlanmıştır. 1998 yılında Eti 
Holding’in projeyi yerli firmalarla hayata geçirme çalışma-
ları sonucunda, trona yataklarını işletmek üzere devlet ve 
özel teşebbüs ortaklığıyla 1998 tarihinde Eti Soda AŞ kurul-
muştur. 1998 yılında Eti Holding tarafından açılan ihaleye 
teklif veren Demir Export, Süzer - STFA Grubu ve Park (Ciner) 
- Bayındır Gruplarından en uygun teklifi Park (Ciner) - Bayındır 
Konsorsiyumu vermiş ve ihaleyi kazanmıştır. 

Ciner Grubu tarafından 375 milyon dolar yatırım yapılan maden, 
2009 yılının Mart ayında işletmeye alınmış olup, yılda bir milyon 
ton soda külü ve gıda sektöründe kullanılmak üzere 100 bin 
ton sodyum bikarbonat üretimi gerçekleştirmektedir. 2011 yılı 
itibariyle toplam 1 milyon 100 bin ton üretim yapan tesisin % 
50 kapasite artırımı ile ilgili yatırım çalışmalarına başlanmış olup 
gelecekte 1 milyon 600 bin ton üretim yapması hedeflenmekte-
dir. Eti Soda AŞ tarafından üretilen ürünün % 90’ı ihraç edilirken, 
ülkemize de önemli ölçüde döviz girişi sağlanmaktadır.

Türkiye’de trona yataklarının bulunduğu diğer bir bölge de 
Ankara’nın Kazan ilçesidir. Ankara’nın 35 km kuzeybatısında 
yer alan Kazan Trona Yatağı, Rio Tinto tarafından yapılan 
araştırmalar sonucunda 1998 yılında keşfedilmiş olup, açılan 
117 sondaj kuyusunda % 31 tenörlü 600 milyon tonun (MTA 
verileri ile) üzerinde trona rezervi tespit edilmiştir.

Sahada 15 trona zonu tespit edilmiş olup, zonlar 420 ile 850 m 
derinlikte, güneydoğu istikametinde 5°-16° ile dalış göstermekte-
dir. Trona tabakalarının kalınlıkları 109 metreye ulaşmakta, orta-
lama kalınlık ise 54 metre civarındadır. Tespit edilen Trona yatak-
ları yaklaşık 20 km²’lik bir alana yayılmıştır. Kazan Trona Yatakları, 
kapladığı alan ve sahip olduğu rezerv miktarı ile Türkiye’nin en 
büyük yatağı olma özelliğine sahiptir. Ayrıca dünyada, ABD’nin 
Wyoming eyaletinde bulunan Green River Trona Yataklarından 
sonra ikinci sırada yer almaktadır. Her ne kadar tenör oranı 
Beypazarı yatakları kadar yüksek olmasa da, sahip olduğu rezerv 
miktarı ile dünyanın en önemli trona yatakları arasındadır. 
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Kazan Trona Sahası yakın bir 
zamanda, Beypazarı Eti Soda 
AŞ’yi de işleten Ciner Grubu 
tarafından Rio Tinto’dan satın 
alınarak, cevherin işletilebil-
mesi için çalışmalara başlandı. 
2013 yılının başlarında Ciner 
Grubu tarafından Çinli bir 
finans şirketiyle yapılan ortak-
lık ile 2017 yılında üretime 
geçilmesi planlanan tesisin 
kurulum işlerine 1,3 milyar 
dolar yatırım yapılacağı 
belirtildi. Şirket bu yatırımla 
yılda 2,5 milyon ton ağır soda 
külü ve 200 bin ton sodyum 
bikarbonat üretimi gerçekleş-
tirmeyi hedefliyor.

Kazan’da yeni kurulacak trona madeni işletmesinde 2.200 kişiye 
istihdam alanı yaratılacağı belirtilirken, tren hattı olmayan Kazan 
bölgesine Ciner Grubu tarafından günde 8 bin ton mal taşıma 
kapasitesine sahip demiryolu hattı getirilmesi de planlanıyor. 

Ülkemizdeki madencilik ölçeğine bakıldığında dev bir proje 
olarak gözüken Kazan Trona Projesi, özellikle endüstriyel bir 
ürünün böyle dev bir ekonomik yatırımla yeryüzüne çıkartıl-
ması yönünden de büyük bir önem arz ediyor. Genellikle altın 
ya da metalik madenlerin üretime geçirilmesi projelerinde 
duyduğumuz bu yüksek ilk yatırım rakamları, stratejik bir 
endüstriyel maden içinde ülkemiz madenciliğinin geldiği son 
noktayı gösteriyor. Aynı zamanda yapılan bu çalışmalar, trona 
cevherinin önemini tekrar gözler önüne sermiş bulunuyor. 

Katıldığım bir etkinlikte ülkemizde trona ve bor tuzları 
konusunda uzman bir kişiden dinlediklerim, bu yazının 
ortaya çıkmasındaki etken oldu. Kendisini dinleme fırsatı 
yakalayabildiğim bu uzman kişi aynı zamanda Kazan’daki 
tronanın ortaya çıkartılması çalışmalarında aktif olarak 
çalışmış ve ülkemizdeki yeni yatakların keşfedilmesi için de 
çalışmalarına halen devam etmektedir. Konusunda uzman 

bu ismin özellikle konuşmasında dikkatimi çeken bir konuya 
değinmek isterim: Özellikle ülkemizdeki trona cevheri arama 
çalışmalarında, geçmişte trona oluşumu gerçekleşmiş ancak 
zamanla yer altı sularının yardımıyla çözünerek taşınmış 
yatakların varlığından bahsedildi. Buradan yer altında var 
olan tronanın bir ömrünün olduğu ortaya çıkıyor. Tabi yer 
altı suları tarafından çözündürülerek taşınan bu cevherler 
için süreç, insan ömrünün yettiği sürelerde olmuyor. İnsanlar 
için uzun ama jeolojik olarak kısa zamanlarda bazı değişimler 
söz konusu. Etkinlikte anlatılanlardan, uzun vadede bütün 
madenler için geçerli olabilen bu tarz bir taşınma, ülkemizde 
trona konusunda oldukça yoğun yaşanmış gibi gözüküyor. 

Tüm anlatılanlardan yola çıkarak dünyada önemli kullanım 
alanlarına sahip trona madeni ülkemizde yeni keşiflere açık, 
potansiyeli yüksek bir kaynak olarak önümüzde durmaktadır. 
Daha önceden var olmuş ama aradan geçen zamanla birlikte 
çözünerek bulunduğu yerden uzaklaşmış cevherlerin keşfi 
tronanın ülke topraklarında varlığının ispatı olup, hiçbir kayba 
uğramamış yatakların keşfedilmesi için bir umut olabilir. 
Gerçekleştirilmesi muhtemel yeni keşifler için de ülke olarak 
devletin teşvikiyle yerin altını görmeye, yani madenciliğin 
röntgeni olan sondaj çalışmalarına daha fazla kaynak ayırmaya 
devam etmemiz gerekiyor. Milletçe, gelişmiş ülkelerde olduğu 
gibi ekonomik refahın yer altı zenginliklerinin değerlendiril-
mesinden geçtiğini unutmamalıyız. 

Kaynaklar
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Tozla Mücadele Yönetmeliği 
5 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Tozla 
Mücadele Yönetmeliği’nde tozlu işlerde çalışan işçilerin tozun 
etkilerinden korunmalarını sağlamak amacıyla alınması gerekli 
önlemler belirtilmektedir.

İşverenler tozun oluşumunu ve yayılmasını engellemek ama-
cıyla gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almakla yükümlü-
dür. Yönetmeliğe göre işveren, tozdan kaynaklanan maruziye-
tin önlenmesinde;

 • İkame yöntemi uygulamalı

 • Riski kaynağında önlemeli, uygun iş organizasyonlarını yapmalı ve 

toplu koruma yöntemlerini uygulamalı

 • Toz çıkışını önlemek için uygun mühendislik yöntemlerini 

kullanmalı

 • İşyerlerinde yapılan işe göre ihtiyaç duyulan temiz havayı 

sağlamalı

 • Alınan önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda çalışanlara 

tozun niteliğine uygun kişisel koruyucu donanımlar verilmeli 

ve bunlar kullandırılmalı

 • Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli 

kontrol, denetim ve gözetim yapmalı

 • İşyerlerinde oluşan atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili 

mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamalıdır.

Ayrıca işveren tozdan kaynaklanan olumsuz etkileri belirle-
mek üzere, risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. Risk 
değerlendirmesinde: ortamda bulunan tozun çeşidi, tozun 
sağlık ve güvenlik yönünden zararları, toza maruziyetin 
düzeyi, süresi ve sıklığı, mesleki maruziyet sınır değerleri, 
toz ölçüm sonuçları, daha önceden yapılan sağlık gözetimi 
sonuçları ve alınması gereken önleyici tedbirler dikkate 
alınmalıdır.

İşveren, risk değerlendirmesi sonucuna göre belirlenen peri-
yodik aralıklarla toz ölçümleri yapılmasını sağlamalı; koşul-
larda herhangi bir değişiklik olması halinde bu ölçümleri tek-
rarlamalı, ölçüm sonuçlarını ise maruziyet değerlerini dikkate 
alarak değerlendirmelidir. Toz ölçümleri Genel Müdürlükçe ön 
yeterlik veya yeterlik belgesi verilen laboratuarlarca yapılmalı-
dır. Tozlar için mesleki maruziyet sınır değerleri ise, yönetmeli-
ğin ekinde belirtilen değerlerin üstünde olmamalıdır.

Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde çalışanlar için sağlık 
gözetimi yapılmalı, periyodik muayene formu kullanılmalı, 
sağlık gözetimleri işyeri hekimi tarafından belirlenen sıklıkta 
tekrarlanmalıdır. Pnömokonyoz yönünden yapılan periyodik 
sağlık muayenelerinde ise yönetmeliğin ekinde belirtilen 
“Pnömokonyoz Tanı Şeması” dikkate alınmalıdır. Ayrıca asbest 
ve türleri, kuvars içeren tozların bulunabileceği işyerlerinde; 
risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçları ile çalışanların sağlık 
durumları dikkate alınarak belirlenen sıklıkta akciğer radyog-
rafileri çektirilmelidir.

İşyerinde çalışanların yaptıkları iş, çalışma süresi, toz ölçüm 
sonuçları ile kişisel sağlık dosyalarının kayıtları çalışanın işten 
ayrılma tarihinden itibaren on beşyıl süreyle saklanmalıdır. 
İşveren, çalışan ve temsilcilerine eğitim vermeli; onları risk 
değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler, işyerinde 
bulunan tozun çeşidi, tozdan kaynaklanan sağlık ve güvenlik 
riskleri, meslek hastalıkları; alınması gereken tedbirler ve kişisel 
koruyucu donanımların kullanımı hakkında bilgilendirmelidir.

Bu yönetmelik ile 14/9/1990 tarihli, 20635 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve 
Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik yürürlük-
ten kaldırılmıştır.

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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Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin 
Azaltılması Hakkında Yönetmelik
31 Aralık 2013 tarihinde “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi 
ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” yayınlanmış 
olup, bu yönetmelik ile tehlikeli maddeler bulunduran kuru-
luşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel 
kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi 
amacıyla, alınması gerekli önlemler belirlenmiştir. 

Bu yönetmelik mevcut ya da olması muhtemel endüstriyel bir 
kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında oluşması beklenen 
tehlikeli maddeleri, yönetmelikte belirtilen sınır değerlere eşit 
veya üzerindeki miktarlarda bulunduran alt ve üst seviyeli kuru-
luşlara uygulanır. Aşağıda belirtilen kurumlarda uygulanmaz.

 • Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kıta, karargâh ve kurumlar,

 • İyonlaştırıcı radyasyon faaliyetleri,

 • Belirlenen miktarda ve cinste tehlikeli madde bulundursalar dahi;

• Tehlikeli maddelerin bu yönetmelikle kapsanan kuruluşların 

sınırlarının dışında karayolu, demiryolu, kıta içi suyolu, deniz 

veya hava yoluyla taşınması,

• Tehlikeli maddelerin kuruluş sınırları dışında bir boru hattıyla 

taşınması,

 • Madenlerde, taş ocaklarında ve sondaj kuyusu vasıtasıyla mine-

rallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması ve çıka-

rılması faaliyetleri,

 • Denizde, minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin 

aranması, çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili faaliyetler,

 • Düzenli atık depolama sahalarına uygulanmaz.

Yönetmeliğin ekinde belirtilen tehlikeli maddeleri bulunduran 
ya da bulunduracak olan işletmeci faaliyet halindeki kuruluş 
için yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren ve kuruluş faali-
yete geçmeden önce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet 
sayfasındaki özel program paketini kullanarak bildirim yapma-
lıdır. Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun 
seviyesini etkileyecek bir değişiklik olması, maddenin niteli-
ğinde veya fiziki şeklinde ya da uygulanan proseslerde değişik-
lik olması; kuruluşun faaliyetine son vermesi veya devredilmesi 
halinde yirmi iş günü içerisinde bildirimini güncellemelidir.

Bu kapsam dahilindeki kuruluşlarda kantitatif metotlarla yani 
sayısal tabanlı bilimsel metotlarla risk değerlendirmesi yapıl-
malıdır. Bu risk analizinde aşağıdaki konular dikkate alınmalıdır.

 • Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması, bu kimyasalların miktarları 

ve karşılıklı etkileşimleri

 • Kimyasal maruziyetin insan ve/veya çevre açısından değerlendirilmesi

 • Patlayıcı ortamlar ve bu ortamların kalıcılığı, patlayıcı ortam sınıf-

landırması ve bu alanlarda kullanılacak ekipmanların uygunluğu

 • Proses içerisindeki tehlikeli ekipmanların belirlenmesi ve gruplandırılması

 • Proses tehlikeleri ile proses ekipmanlarının ve/veya enstrümanla-

rının karşılıklı etkileşimleri

 • Proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin 

güvenilirlik değerlendirmesi ve sertifikasyonu, 



 • Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi,

 • Güvenilirlik merkezli gerçekleştirilecek bakım ve risk temelli kont-

rol yöntemleri,

 • Büyük kaza senaryolarının kök neden ve sonuç analizi,

 • Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıkları,

 • İnsan hataları ve güvenilirlik analizi 

Üst seviyeli kuruluşun işletmecisi, hazırlanan risk değerlen-
dirme belgelerini güvenlik raporuyla birlikte dijital ortamda 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndermelidir.

Alt seviyeli kuruluşun işletmecisi ise, yönetmeliğin ekinde 
belirtilen bilgileri içerecek şekilde, belirlenen formatta kazala-
rın önlenmesi ile ilgili politikasını belirten büyük kaza önleme 
politika belgesini hazırlamalı ya da hazırlatmalı; belgeyi Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemine yüklemelidir. Aslını 
ise kuruluşta muhafaza etmelidir.

Büyük kaza önleme politika belgesi; faaliyette bulunan kuruluş-
lar için yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakiben 6 ay içeri-
sinde, kullanılan tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarındaki 
değişiklik nedeniyle alt seviyeli bir kuruluş haline gelmesi duru-
munda, söz konusu değişiklik yönetmeliğin yürürlük tarihinden 
önce ise, yürürlük tarihini müteakip bir yıl içerisinde; sonra 
ise kapsama dahil olduğu tarihi müteakiben bir yıl içerisinde; 
diğer durumlarda ise faaliyete geçmeden önce hazırlanmalıdır. 
Büyük kaza önleme politika belgesi, kuruluşta büyük bir kazaya 
neden olabilecek; kazaya ramak kalma veya kullanılan prosesin, 
mevcut tehlikeli maddelerin niteliğinin, miktarının veya depo-
lama şeklinin değiştirilmesi ya da belirlenen güvenlik yönetim 

sisteminde bir değişiklik yapılması durumlarında işletmeci tara-
fından gözden geçirilmeli ve gerekirse güncellenmelidir.

Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, asgari olarak yönetme-
liğin ekinde belirtilen bilgileri içermek kaydıyla, belirlenen 
formatta bir güvenlik raporu hazırlamalı ya da hazırlatmalıdır. 
Güvenlik raporu, kuruluşun kendisinin ve çevresinin, yürütü-
len faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının yapıldığı, kuruluşta 
uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin ve 
işletmecinin taahhütlerinin bulunduğu bir belgedir. İşletmeci 
güvenlik raporunu, faaliyetteki kuruluşlar için yönetmeliğin 
yürürlüğe girmesini müteakiben 6 ay içerisinde; kuruluşun, 
bulundurduğu tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarındaki 
değişiklik nedeniyle üst seviyeli bir kuruluş haline gelmesi 
durumunda; oluşan değişiklik ilgili yürürlük tarihinden önce 
ise, yürürlük tarihini müteakip bir yıl içerisinde; sonra ise kap-
sama dahil olduğu tarihi müteakiben bir yıl içerisinde; diğer 
durumlarda ise kuruluş faaliyete geçmeden önce hazırlanmalı 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndermelidir. 
Güvenlik raporu, kazaya ramak kalma durumunda, kullanılan 
prosesin, tehlikenin maddenin nitelik, miktar ya da depo-
lama şeklinin değiştirilmesi durumunda güncellenmelidir. 
Güncellemeye ilişkin ek bilgi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait 
kayıt ve bildirim sistemine yüklenmelidir. Genel olarak güven-
lik raporu beş yılda bir yenilenmelidir.

Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi ayrıca dahili acil durum 
planı hazırlamalı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönder-
melidir. İşletmeci en fazla üç yıllık sürelerle dâhili acil durum 
planını gözden geçirmeli, gerektiğinde revize etmelidir.

Yönetmelik kapsamına giren kuruluşların denetimleri, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından programlı olarak ya da program dışında, 
koordinasyon içinde hazırlanan bir denetim programına göre 
gerçekleştirilir. Denetim programı alt ve üst seviyeli tüm kuru-
luşlar göz önünde bulundurularak, üst seviyeli kuruluşların 
yılda en az bir kez denetlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanır. 

Bu  denetimlerde; çalışanlar için hayati tehlike oluşturan 
bir hususun tespit edilmesi durumunda, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından kuruluşta iş tamamen veya 
kısmen durdurulur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu 
yönetmelik hükümlerine aykırılık tespiti halinde, bu aykırılığın 
giderilmesi için bir defaya mahsus olmak üzere ve bir yılı aşma-
mak kaydı ile süre verilebilir. Faaliyet; süre verilmemesi halinde 
derhal, süre verilmesi durumunda bu süre sonunda aykırılık 
düzeltilmez ise kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz 
olarak durdurulur. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike 
oluşturan faaliyetler süre verilmeksizin durdurulur. Üst sevi-
yeli bir kuruluşun güvenlik raporunun olmaması, incelenmek 
üzere gönderilmemesi veya yetersiz bulunması durumlarında 
ise kuruluşun tamamında iş durdurulur. 

Bu yönetmelik ile 18.08.2010 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında 
Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır. 
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21. yüzyıl dünyasında gelişen toplumların kalkınma-
sında enerjinin payı oldukça yüksektir. Gelişimin ve 
refah seviyesinin artmasının enerji tüketimine pozitif 
etkisi yaygın bilinen bir gerçektir. Gelişmekte olan 

ülkelerin yükseliş hızlarını arttırabilmeleri için dışarıdan yatı-
rım çekme gerekliliği, sanayiye ve üretime öncelik vermeleri 
orta vadede sonuç verecek yöntemlerdir. Ancak iç veya dış 
yatırımların çekilebilmesi için şirketlerin üzerinde durdukları 
temel konular: Maliyet, istikrar, alt yapı, vergi yükü, enerji 
fiyatları, enerji güvenliği konularıdır. Bu gibi farklı etkenlerin 
iyi incelenmesi gerekmektedir. Bu listede şüphesiz en önemli 
etkenlerden biri üretim maliyetleridir. Üretimin olduğu hemen 
her yerde bir şekilde enerji tüketimi de söz konusudur. Özellikle 
büyük sanayi işletmelerinde enerji başlı başına en büyük har-
cama kalemlerindendir. Madencilik sektöründe de buna örnek 
olarak değirmenler, kırıcılar ve yakıt gösterilebilir. Enerjinin 
ucuz olması ve güvenliğinin 
sağlanması üretim yapan bir 
operasyon için hayati önem 
arz etmektedir.

Hidrolik ve linyit dışında 
önemli enerji kaynağı ola-
bilecek petrol ve doğalgaz 
gibi kaynakları az bulunan 
Türkiye, ilk adımlarının nere-
deyse 40 yıl önce atıldığı 
nükleer bir enerji tesisine de 
henüz sahip değildir. Türkiye 
ekonomik büyüklüğü itiba-
riyle gelişmekte olan ülkeler 
arasında üst sıralarda yer 
almaktadır. Bu büyümeye 
paralel olarak enerji tüketimi de hızla artmaktadır. Örneğin 
ortalama her 10 yılda bir elektrik talebi iki kat artmaktadır. 
Bu kadar yüksek bir hızda değişen ve gelişen bir piyasaya, öz 
kaynaklara sahip olmadan enerji arzı sağlayabilmek ebette pek 
kolay olmamaktadır. Bu sebeple bu açığı en hızlı şekilde kapat-
mak amacıyla doğalgaz ithalatına 90’lı yıllardan itibaren ağırlık 
verilmiş, petrolün de ithal edilen bir ürün olması sebebiyle 
enerjide dışa bağımlılık son dönemde % 75’leri bulmuştur. 

Türkiye’de yıllık enerjiye yapılan toplam harcamanın yaklaşık 80 
milyar dolar olduğu düşünüldüğünde, bunun 60 milyar doları 
ithal enerjiye harcanmaktadır. Cari açığın bu kadar yoğun tar-
tışıldığı bir dönemde dış ticaret açığının ana sebebi olan enerji 
ithalatının azaltılmasının cari açığa elbette olumlu etkileri 
olacaktır. Enerji tüketiminin artması enerji ithalatını arttırmakta, 
sonuç olarak dış ticaret açığının da artmasına sebep olmaktadır. 
2006 ile 2012 yılları arasında enerji ithalatı ile dış ticaret açığının 
karşılaştırıldığı Şekil 1’de aradaki korelasyon görülmektedir. 
Ancak enerjide dışa bağımlılık yalnızca ekonomik açıdan değil, 
özellikle bağımsızlık noktasında sorunlar oluşturabilmektedir. 
Çünkü kritik dönemlerde bir anlamda ithal ettiğiniz ülkenin 
insafına kalmak, bir de sanayinin işleyişi için gerekli enerjiyi de 
ithal etmek, uzun vadede çok ciddi riskler içermektedir. Buna 
örnek olarak, yakın geçmişte Rusya’nın enerji kartını kullanarak 
Ukrayna’da istediklerini yaptırması gösterilebilir.

1980 sonrasında Türkiye’de enerjiye olan ihtiyaç, kriz dönem-
leri (1994, 2001, 2009) dışında sürekli olarak artmıştır. Bu 
süreçte birincil enerji kaynak tüketiminde fosil yakıtlar % 
70’lerden % 90’lara çıkmıştır. Ancak bu fosil yakıtların (petrol, 
doğal gaz ve taş kömürü) maalesef % 85’i ithal edilmektedir. 
Şekil 2’de 1980 sonrasında ana kaynaklar, TEP(ton eşdeğer 
petrol) değerleri ve önemli bir kısmı ithal edilen petrol, doğal 
gaz ve taş kömürünün toplam payı gösterilmektedir.
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Türkiye, geçmiş yıllara göre politika üretme noktasında daha 
iyi noktalara gelmiştir. Türkiye jeopolitik konumu ve geniş 
toprakları sebebiyle enerji nakil hatları için oldukça ideal bir 
coğrafyadır. Bu transit geçişler uzun vadede enerji faturasının 
bir kısmını ödeyecek kadar getirileri olacak yatırımlardır. Hali 
hazırda bakanlığın dört yıllık (2009-2013) enerji politikası ve 
planı bulunmaktadır. Bu planda özellikle enerji arz güvenliğine 
önem verilmiş olması sevindiricidir. Ancak bu sorunun hafif-
letilebilmesi için milli kaynakların kullanımı oldukça önem arz 
etmektedir. Örneğin elektrik üretiminde yerli linyit ve kömür 
kullanımının payı dünya kömürden elektrik üretim ortalaması 
olan % 41’in yarısından bile azdır. Linyitin ısıl değerinin düşük 
olması veya yüksek oranda inorganik içeriğe sahip olması 
savunması yeterince geçerli bir tez değildir. Bu kömürler daha 
temiz kömürlerle harmanlanıp kullanılabilmektedir. Temiz 
kömür teknolojileri yıllardır piyasada bulunmaktadır. Bunun 
yanı sıra üniversiteler ve araştırma kurumlarının, sahip olduğu-
muz kömürün temiz bir biçimde tüketilebilmesi için çalışmalar 
yapması mümkündür. Yerli kömürün elektrik üretimine olan 
katkısı yaklaşık % 17 civarlarındadır. Bu oranın orta vadede 
dünya ortalamasına ulaşması için gerekli çalışmaların ve yatı-
rımların yapılması gerekmektedir.

Bir diğer milli kaynağımız hidrolik enerji potansiyelimizdir. 
Bu alanda bugüne kadar büyük yatırımlar yapılmıştır ve 
bugün elektrik üretiminin yaklaşık dörtte biri bu kaynaktan 
sağlanmaktadır. Ancak kapasitenin tamamının kullanılmadığı 
bilinmektedir. Bütün kapasitenin kullanılması, yıllık doğalgaza 
ödenecek faturayı düşürecek bir başka yöntemdir.

Nükleer santral yapımında bunca yıl gecikilmiş olmasına rağ-
men inşaatlara başlanılmış olması bir nebze sevindiricidir. Bütün 
enerji kaynaklarında olduğu gibi bu tesisler de bir miktar riski 
barındırsalar da nükleer enerji bugün halen yaygın bir biçimde 
dünyanın en gelişmiş ülkeleri tarafından (Fransa, ABD, Japonya) 
uzun yıllardır yaygın bir şekilde kullanılmaktadır, birçok gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkenin inşa halindeki tesis sayısı elliden 
fazladır. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı azaltabilmesi için 
bu tesisler oldukça önemlidir. Orta-uzun vadede nükleerden 
elektrik üretim payının % 25’leri hedeflemesi, enerji faturasını 
düşürmek için bir başka etkili yöntem olacaktır.

Bunların yansıra devletin yenilenebilir enerji kaynaklarını 
teşvik etmesi elbette ki gereklidir. Ancak bu kaynakların kısa 
ve orta vadede enerji ihtiyacının çok kıymetsiz bir kısmını 
karşılayacağı aşikardır. Güney şehirlerimizde yılın önemli bir 
bölümünde güneş vardır ve bu güneşin meskenlerde elekt-
riğe çevrilmesini sağlayacak teknoloji hali hazırda mevcuttur. 
ABD’de bazı elektrik firmaları, evinde bu alt yapıyı kurdurmuş 
olan müşterilerinden yaz aylarında fazla olan elektriği satın 
almaktadır. Devletin de bu tür girişimlerde vergi muafiyeti gibi 
teşvikler sağlaması mümkündür.

Orta-uzun vadede en kalkınmış ülkeler arasında yer almak 
istiyorsa Türkiye’nin enerji konusunda önemli atılımlar 
yapması gerekmektedir. Bu atılımlar arasında son on yıldır 
önemli ölçüde arttırılmış olan kaynak aramasına ayrılmış 
bütçenin yanı sıra özel sektörün de bu alana ilgisi sağlan-
malıdır. Örneğin katı atıkların yakılmasıyla elektrik üretimi 
üzerine yapılan çalışma sayısı oldukça azdır. Enerjide kayıp 
ve kaçağın azaltılması her dönem tartışılmıştır. Bu noktada 
başarı sağlanabilmesi için kararlılık ve bir strateji oluşturmak 
gerekmektedir. Bu işin dağıtım şirketlerine bırakılması sonuç 
almak için yeterli olmayabilir. Özellikle elektrik üretimi kay-
nak dağılımının, önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. Halen % 45 olan doğalgazın 
elektrik üretimindeki payının yerli kömür, nükleer ve hidrolik 
gibi yerli kaynaklardan temini önümüzdeki süreçte büyük 
önem arz etmektedir. Elektrik üretiminde yerli kömürün en 
az % 35, hidrolik enerjinin en az % 30 ve nükleer enerjinin % 
25 olduğu dağılım son dönemlerde yaşanmakta olan elektrik 
kesintilerinin de önüne geçecektir. 

 

Şekil 1 İthal Enerjinin Dış Ticaretle ilişkisi (Kaynak: TUiK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) 

1980 sonrasında Türkiye’de enerjiye olan ihtiyaç, kriz dönemleri (1994, 2001, 2009) dışında sürekli olarak artmıştır. Bu süreçte 

birincil enerji kaynak tüketiminde fosil yakıtlar % 70’lerden % 90’lara çıkmıştır. Ancak bu fosil yakıtların (petrol, doğal gaz ve taş 

kömürü) maalesef % 85’i ithal edilmektedir. Şekil 2’de 1980 sonrasında ana kaynaklar, TEP(ton eşdeğer petrol) değerleri ve 

önemli bir kısmı ithal edilen petrol, doğal gaz ve taş kömürünün toplam payı gösterilmektedir.  

 

Şekil 2 Türkiye Birincil Enerji Kaynakları Tüketimi (Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) 

 

Türkiye, geçmiş yıllara göre politika üretme noktasında daha iyi noktalara gelmiştir. Türkiye jeopolitik konumu ve geniş 

toprakları sebebiyle enerji nakil hatları için oldukça ideal bir coğrafyadır. Bu transit geçişler uzun vadede enerji faturasının bir 
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Maden ve Haritaları

Bu yazımızda madencilik faaliyetlerinde haritaların öne-
mine değineceğiz. Başvurunun yapıldığı tarihten ruhsat 
hukukunun sona ermesine kadar tüm çalışmaların somut 
olarak izlenmesine maden haritaları tanıklık eder.

Ülkemizde maden mevzuatı konusunda yapılan ilk düzen-
lemelerden Maadin Nizamnamesi’nde, maden ruhsat saha-
larını çevreleyen noktaları gösteren haritalar istenmiş, özel-
likle imalat haritaları konusundaki kurallar dikkat çekecek 
titizlikte düzenlenmiştir. Maadin Nizamnamesi’nin 55’inci 
Maddesinde: Ruhsat sahiplerinin her sene Mart ayında 
geçmiş senede yapılan imalat hesaplarını maden idaresine 
bildirecekleri, 62’nci Maddesinde de; ruhsat sahasındaki 
faaliyetin 1/500 ölçekli imalat haritasının her sene Mart 
ayında bir nüshasının maden idaresine verileceği, bu hari-
tada geçmiş yıllarda yapılan üretimin gösterileceği, maden 
idaresinde bulunan eski imalat haritası ile yeni haritanın 
değiştirileceği, kural altına alınmıştır. Anlaşılacağı üzere 
yeni verilen harita ile eski harita karşılaştırılarak üretimin 
kontrolü de yapılmaktadır. İmalat haritasının verilmemesi 
ya da vaktinde verilmemesi halinde para cezaları öngörül-
müş, haritanın gerçeği yansıtmaması durumunda da idare 
tarafından imalat haritasının yapılacağı ve masrafın ruhsat 
sahibinden alınacağı hükme bağlanmıştır. Görüleceği üzere 
imalat haritaları konusunda oldukça hassas davranılmıştır.

Maadin Nizamnamesine göre asli, sathi ve taşocakları 
şeklinde gruplandırılan madenlerden taşocaklarının, 
Taşocakları Nizamnamesi ile Maadin Nizamnamesinden 
ayrılmasından sonra Taşocakları Nizamnamesi’ne tabi olan 
madenlerde imalat haritası istenmemiştir. Sadece başvuru 
yapılırken sınırları sabit ve muayyen noktaları dayalı olma-
yan 1/500 ölçekli sınır haritası ile yetinilmiştir. Nizamname’ye 
göre istenmeyen imalat haritaları nizamnameden Maden 
Yasası kapsamına alınan ya da Nizamname’nin yürürlükten 
kalkması sonucu bu ruhsatların Maden Yasası’na intibak 
işlemlerinde sorunlar yaratmış, ruhsatlarda yapılan üretim-
lerin mazisini ortadan kaldırmıştır.

6309 sayılı Maden Yasası döneminde sabit ve muayyen nok-
taların alınması halinde başvurular hak sağlamış, aksi halde 

başvuru yok sayılmıştır. Yasa’nın 84’üncü maddesinde, 
işletme ruhsat sahibinin bir imalat defteri tutacağı ve imalat 
haritası yapacağı, imalat haritasının bir nüshasının gerekçeli 
raporla birlikte her yılın Ocak ayında Bakanlığa verileceği, 
kural altına alınmış, 12.05.1965 gün 11996 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan İmalat Haritası ve İmalat Defteri 
Yönetmeliği ile konu detaylı olarak düzenlenmiştir.

3213 sayılı Yasa ile başvurularda sabit ve muayyen noktalar 
yerine koordinat sistemine geçilmiş, bu nedenle başvurularda 
artık harita istenmesine gerek kalmamıştır. İşletme süresince, 
ruhsat sahibinden her yıl Mart ayı sonuna kadar imalat hari-
tasını idareye vermek zorunda olduğu, zorunluluğun iki defa 
yerine getirilmemesi halinde ruhsat teminatının irad kayde-
dileceği, üç yıl içinde bütün noksanlıkların tamamlanmaması 
halinde de ruhsatın iptal edileceği, öngörülmüştür. 22.08.1985 
gün 18850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden 
Yasası’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelikte, Yasada sözü 
edilen kuraldan başka bir düzenleme imalat haritaları konu-
sunda yoktur. İmalat haritasının iki kez verilmemesi, teminat 
iradı cezasını getirmektedir. 3213 sayılı Yasa’nın ilk şeklindeki 
durum maden üretimi konusunda çok önemli bir eksiklikti. 
Sözü edilen bu önemli beyan eksikliği, sonuçta Devlet hakkı 
kayıplarını doğuracak nitelik taşımaktaydı. Bu nedenle, 5177 
sayılı Yasa ile konu yeniden düzenlenmek zorunda kalınmıştır. 

Mermer ruhsatları 1317 (1901) tarihli taşocakları nizamna-
mesine tabi iken 3213 sayılı 
Yasa ile Maden Yasası’na 
tabi hale gelmiş ve Maden 
Yasası’na intibakları yapıl-
mıştır. Taşocakları nizam-
namesi yürürlükte iken, 
Maden Yasası’na tabi olmak 
ile Maden Yasası kapsamına 
alınmak farklı anlamlar 
ifade etmektedir. 

Maden Yasası’na tabi olmak 
Maden Yasası’nda o madenin 
sayılması anlamına gelmekte, 

Hukuk Soru 
Cevap Köşesi
Avukat Cemal Yeşilyurt, her sayıda 
Maden Kanunu ve Uyglama Yönet-
meliği ile ilgili olarak sizlerle paylaş-
tığı görüşlerinin yanında, madencilik 
sektörüyle ilişkili olarak karşılaştığınız 
hukuksal sorunların çözümüne yol gös-
termek amacıyla bu sayfadan soruları-
nıza da cevap verecektir. İlgili soruları-
nızı hukuk@madencilik-turkiye.com 
adresine gönderebilirsiniz.

Av. Cemal Yeşilyurt
hukuk@madencilik-turkiye.com

Maden Hukuku
www.madencilik-turkiye.com
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kapsama alınmak ise ruhsatın, taşocakları nizamnamesine 
göre verilmesinden sonra, sanayinin hammaddesi veya ihraç 
ürünü olduğunun belgelenmesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığınca yapılacak inceleme sonucunda taşocağı ruhsatı-
nın Bakanlar Kurulu Kararı ile Maden Yasası dahil edilmesidir.

1/25000 ölçekli haritaların gizliliği nedeniyle, 3213 sayılı 
Yasa yürürlüğe girene kadar genelde ruhsat sınır haritaları 
mevzi olarak hazırlanmıştır. 3213 sayılı Yasa’nın yürürlü-
ğüyle kapsama alınan ruhsatlar ile taşocakları nizamna-
mesinden 3213 sayılı Maden Yasası’na intibak eden taşo-
cağı ruhsatlarında çok büyük sınır ihtilafları yaşanmıştır. 
Marmara Adası, Afyon İsçehisar, Balıkesir Düvertepe, Bilecik 
Söğüt-Gölpazarı, Bursa Mustafakemalpaşa gibi taşocağı 
ruhsatlarının çok olduğu yöreler bunlardan birkaçıdır.

Günümüzde GPS cihazları ile yer tespiti kolayca yapılmak-
tadır. Ancak 3213 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği 1985 
yılında böyle bir imkan yoktu. Taşocakları nizamnamesine 
göre verilen 1/500 ölçekli mevzi haritayı arza tatbik etmek 
hemen hemen imkansızdı. Söz konusu taşocaklarının inti-
bakı yapılırken beyan esas kabul edilmiş, yapılan beyanın 
başka sahalarla girişimi olduğunda yerinde tetkik yoluna 
gidilmiştir. Bursa Mustafakemalpaşa’da olan bir taşocağı 
sahanın sınırlarının gösterilmesi Özel İdare yetkilisinden 

istenmiş, gösterilen sınırlara göre düzenlenen ruhsat yine 
başka bir ruhsata girişimli olmuş, sahaya üç kez gidilmiş, 
üçünde de farklı yerler Bakanlık heyetlerine gösterilmiştir. 
Marmara Adası, Badalan Körfezi-Çamlık Tepe mevkiinde 
bulunan taşocaklarının intibakında ise önce Çamlık 
Tepe’den itibaren ruhsatlar yerleştirilmiş, körfeze gelindi-
ğinde karada bulunan ruhsatlar deniz içerisinde kalmıştır. 
Denizden itibaren intibaklar yapıldığında da bu kez tepenin 
arkasına ruhsatlar düşmüştür. 

Afyon ili İsçehisar ilçesinde bulunan sahaların intibakı 
sırasında da beyanlar tutmamış, 1968 yılından itibaren 
faaliyette bulunan sahalarda fiili olarak sınır ihtilafı 
yaşanmadığı halde 3213 sayılı Yasa’ya göre yaptıkları 
beyanlarla ihtilaflı duruma düşmüşlerdir. Altmışlı yıl-
larda yöreye, altı ruhsat İl Özel İdaresi tarafından ihale 
ile verilmiş, ihaleye DSİ’nin yörede hazırlamış olduğu 
parselasyon haritası altlık teşkil etmiştir. Bakanlık tara-
fından teşkil ettirilen heyetler kerelerce ruhsat mahalline 
gitmiş, hakkın özünün DSİ haritalarına dayalı olduğu 
gerekçesiyle girişimsiz saha sınırlarını bu haritaya göre 
tespit etmişlerdir. Heyet raporları sonucu düzenlenen 
ruhsatların verilmesinden sonra bir kısım ruhsat sahipleri 
dava açmış, Eskişehir İdare Mahkemesi davayı reddetmiş, 
karar Danıştay tarafından onanmıştır. Buna rağmen 

Siz de Madencilik sektörünün en seçkin firmalarını yer aldığı MT Firma 
Rehberi’nde yer alarak, Rehber’in dağıtılacağı aşağıdaki etkinliklerde 
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nabilecektir.
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ihtilaf çözülememiş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından yöreye yeniden heyetler gönderilmiş, bu kez 
daha önce fiili olarak çalışılan yerler baz alınarak yeniden 
altı ruhsat sınırları belirlenmiş, bu defa da diğer bir kısım 
ruhsat sahipleri dava açmıştır. Eskişehir İdare Mahkemesi 
Bakanlık işlemini iptal etmiş, ancak karar Danıştay tara-
fından bozulmuştur. Böylece aynı konuda kesinleşmiş iki 
karar ortaya çıkmıştır. Sonuçta fiili olarak çalışılan yerlere 
ruhsat düzenlenmiştir.

Esasen taşocakları ruhsatları verilirken yatay mesafeler alın-
mamış, eğik mesafelere göre alan hesabı yapılarak ruhsatlar 
verilmiştir. Bu ruhsatların koordinatlara göre intibakında ise 
alanların tutmayacağı, yatay mesafeler dikkate alınmadığı 
için, kaçınılmazdır. Özellikle topografyanın engebeli olduğu 
yerlerde büyük sorunlar çıkmıştır. Bu konuda yaşananlar 
sıralandığında, sayfalarca anlatılacak örnek bulmak müm-
kündür. Konuyu bu şekilde açıklamamızın gayesi haritanın 
madencilikte en önemli unsur olduğuna vurgu yapmaktır.

İmalat Haritası Yasa’da ve Yönetmelikte ayrı ayrı tanımlanmış 
olup, Yönetmelikteki tanımı daha açıklayıcıdır. İşletme proje-
sinde halihazır haritanın hazırlanması gereklidir. Ayrıca ruhsat 
devirleri sırasında da halihazır haritanın istenmesi hem devir 
edenin hem devir alanın hem de idarenin elini rahatlatır. 
Üretimin ne kadar yapıldığının kanımca en önemli göstergesi 
ve kanıtı imalat haritasıdır. İmalat haritası tam ve sağlıklı olma-
dığı sürece beyanın doğruluğu tartışmalı haldedir. 

Yürürlükte bulunan Madencilik Faaliyetleri Uygulama 
Yönetmeliğinin birçok maddesinde haritalardan söz edil-
miştir. Arama dönemlerinde harita alımının yapılacağı, 
arama döneminde üretim yapıldığında da imalat haritası 
isteneceği, işletme projesi verilmesi durumunda halihazır 
haritanın olması gerektiği, her yıl Nisan ayı sonuna kadar 
verilmesi gereken işletme faaliyeti belgelerinde imalat 
haritası olmasının zorunlu olduğu, haritada geçmiş yıllara 
ait üretim, bir önceki yıl içinde yapılan üretim ile bir yıl 
sonra planlanan üretimlerin uygun ölçekte gösterilmesinin 
gerektiği, proje değişikliklerinde de son durumu gösterir 
haritanın bulunması aranmıştır. Özellikle imalat haritasının 
yapıldığı tarih konusunda Yönetmelikte geçen, “Ölçümün 
yapıldığı tarih üretim haritası üzerine veri olarak yazılır.”, 
ibaresi kanımca eksiktir. Ölçümün yapıldığı tarih imalat 
haritasının olmazsa olmaz şartıdır. Bunun için veri olarak 
yazılma yerine, imalat haritasının yapıldığı tarihin mutlak 
olarak harita üzerinde gösterilmesi, aksi takdirde haritanın 
kabul görmeyeceği Yönetmelikte açıkça düzenlenmelidir. 
Ruhsatın hükümden düşmesi halinde de sahanın son duru-
munu gösterir imalat haritası istenecektir.

İmalat haritaları; Maden ruhsat sahalarında, üretim yapılmış, 
üretim yapılacak alanların uygun ölçekte durumunu göste-
ren beyan niteliğinde teknik bir belgedir. Ruhsat sahasında 
yapılan üretimlerin en somut kanıtları bu haritalarda bulu-
nur. İmalat haritası alımlarında karakteristik yerlerde sık 

nokta alımı yapılmalı, ölçek haritaya bakıldığında çalışmayı 
tam olarak gösterir uygunlukta olmalıdır. Mahallinde tetkik 
heyetlerinin, haritanın yapıldığı tarihi göz önünde tutarak 
haritanın kontrolünü yerinde gerçekleştirmeleri ve uygun 
olup olmadığını raporlarında belirtmeleri gereklidir. Bazen, 
imalat haritası daha önce uygun olarak rapor edilmesine 
karşın, daha sonra beyanla haritanın örtüşmediği tespit 
edilmekte, esasen daha önce hatalı olup uygun bulunan 
harita baz alınarak işlem/işlemler tesis edilmektedir. Böylesi 
işlemlerin temelden hatalı olacağı tartışmasızdır ve konu 
yargıya intikale ettiğinde, durumun mahkemelerde izahı 
çok güç olmaktadır. 

Bir başka önemli hususta idari para cezalarında yaşan-
maktadır. Maden Yasası’nın 12’nci Maddesi 4. fıkrasında; 
Denetim ve inceleme sonucunda, yaptığı üretim ve sevki-
yatı bildirmediği tespit edilen ruhsat sahiplerine, ödenmesi 
gereken Devlet hakkına ilaveten bildirilmeyen miktar için 
hesaplanacak Devlet hakkının on katı tutarında idari para 
cezası verilir, kuralı bulunmaktadır. Aktarılan ceza kuralının 
uygulanabilmesi için hem üretim hem sevkiyatın yapılması 
ve bu durumun idareye bildirilmemesi gerekir. 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü uygulamalarında, ruhsat 
sahasına gidildiği, son durum imalat haritasının uygun 
bulunmasına karşın üretim ve sevkiyatın bildirilmediği 
gerekçesiyle, ruhsat sahibine idari para cezası verildiği sıkça 
görülmektedir. Bu işlem Yasa’ya açıkça aykırıdır. Son durum 
imalat haritasını arza uygun bulduğunu kabul eden idare, 
kendisine bildirim yapılmadığını ileri süremez. Zira Maden 
Yasası’na göre beyan niteliğinde teknik bir belge olan 
imalat haritası idareye Yasa’nın 29/4’üncü Maddesine göre 
verilmiş ve heyet tarafından da arza uygun bulunmuşsa 
artık üretim idareye bildirilmiş demektir. Yasa’nın 12/4’üncü 
Maddesi, hem üretim hem de sevkiyatın bildirilmemesinde 
uygulanacak bir kuraldır. Üretim beyan edilmiş, ancak sev-
kiyat bildirilmemiş ise Yasa’nın 10’uncu Maddesine göre 
noksan ya da hatalı beyanın giderilmesi istenebilir, idari 
para cezası verilemez. 

Maden üretiminin ne kadar yapıldığı konusunda tartışmasız en 
önemli veri imalat haritasıdır. Bu nedenle her yıl verilen imalat 
haritasının bir yıl önce verilen imalat haritası ile karşılaştırılma-
sının yapılarak, beyan edilen üretimle yapılan üretimin örtü-
şüp örtüşmediğinin idare tarafından en kısa zamanda kontrolü 
gereklidir. Bir eksiklik tespit edildiğinde, Maden Yasası 10’uncu 
Maddesinde kural altına alındığı şekilde iki ay içinde eksikliği-
nin ruhsat sahibince giderilmesi istenmelidir. 

Maden Yasası uyarınca tüm yükümlülüklerini yerine getiren 
ruhsat sahibinin imalat haritası aynı zamanda en büyük 
güvencesidir. Günümüz teknolojisi ile her yıl verilen imalat 
haritalarının bir önceki yıl imalat haritaları karşılaştırılması 
da kolaylaşmıştır. Bu işlemin idare tarafından titizlikle üze-
rinde durulması halinde Maden Yasası’nın sözüne ve özüne 
uygun hareket edilmiş olacaktır. 
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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Oca. 2014 Orhaneli 18 - 100 mm yıkanmış 175 BLİ 3.792

Oca. 2014 Keles krible +40 mm 130 KLİ 2.766

Oca. 2014 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 265 Kütahya - Tavşanlı (GLİ) 5.087

Oca. 2014 Ilgın Parça Fiyat Yok ILİ 2.970

Oca. 2014 S.Kısrakd. yıkanmış +18 mm 265 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.866

Oca. 2014 Kısrakdere krible +20 mm 300 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.775

Oca. 2014 Soma Deniş yıkanmış +18 mm 202 Manisa - Soma ( ELİ ) 3.991

Oca. 2014 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)

Oca. 2014 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6650

Oca. 2014 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 KOZLU MÜ. LAVUARI 6650

Oca. 2014 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6650

Oca. 2014 18/150 PARÇA (DÖKME) 370 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 6650

Oca. 2014 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

DEĞERLİ METALLER (PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2012)
Birim

CM
E G

roup

9.Oca.14 Altın 1226,90 -26,06 1659,30 USD / tr. oz

9.Oca.14 Gümüş 19,62 -34,64 30,02 USD / tr. oz

9.Oca.14 Platinyum 1423,00 -7,66 1541,00 USD / tr. oz

9.Oca.14 Rodyum 1125,00 -6,25 1200,00 USD / tr. oz

9.Oca.14 Palladyum 741,00 7,39 690,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

% 
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2012)
Birim London M

etal Exchange

9.Oca.14 Aluminyum 1736,50 -15,09 2045,00 USD / ton

9.Oca.14 Bakır 7368,00 -5,27 7778,00 USD / ton

9.Oca.14 Çinko 2046,00 -0,39 2054,00 USD / ton

9.Oca.14 Kalay 22075,00 -4,83 23195,00 USD / ton

9.Oca.14 Kurşun 2127,00 -7,44 2298,00 USD / ton

9.Oca.14 Nikel 13445,00 -20,96 17010,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2012)
Birim

N
orthernM

iner

9.Oca.14 Antimuan 9400,00 -23,89 12350,00 USD / ton

9.Oca.14 Bizmut 8,90 2,89 8,65 USD / lb.

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

19.Ara.13 İridyum 415,00 -59,51 1025,00 USD / tr. oz

9.Oca.14 Kadmiyum 0,93 2,20 0,91 USD / lb.

9.Oca.14 Kobalt 12,50 15,74 10,80 USD / lb.

9.Oca.14 Magnezyum 2900,00 -12,78 3325,00 USD / ton

LM
E

9.Oca.14 Manganez 2350,00 -11,82 2665,00 USD / ton

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

9.Oca.14 Rutenyum 57,00 -28,75 80,00 USD / tr. oz

9.Oca.14 Selenyum 28,00 -37,78 45,00 USD / lb.

27.Haz.13 Tantal 125,00 0,00 125,00 USD / lb.

U
XC

9.Oca.14 Tungsten 390,00 16,42 335,00 USD / ton

6.Oca.14 Uranyum 34,65 -20,34 43,50 USD / lb.

9.Oca.14 Vanadyum 6,00 14,29 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

2.Ara.13 Lantanyum Metal ≥ 99% 13,00 -53,57 28,00 USD / kg

2.Ara.13 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 6,05 -53,46 13,00 USD / kg

2.Ara.13 Seryum Metal ≥ 99% 12,00 -52,00 25,00 USD / kg

2.Ara.13 Seryum Oksit ≥ 99.5% 5,50 -54,17 12,00 USD / kg

2.Ara.13 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 175,00 45,83 120,00 USD / kg

2.Ara.13
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
134,00 41,05 95,00 USD / kg

2.Ara.13 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 94,00 -18,26 115,00 USD / kg

2.Ara.13 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 69,00 -10,39 77,00 USD / kg

2.Ara.13 Samaryum Metal ≥ 99.9% 30,00 -45,45 55,00 USD / kg

2.Ara.13 Europyum Oksit ≥ 99.5% 1100,00 -48,84 2150,00 USD / kg

2.Ara.13 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 95,00 -54,76 210,00 USD / kg

2.Ara.13 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 44,00 -41,33 75,00 USD / kg

2.Ara.13 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 1900,00 -24,00 2500,00 USD / kg

2.Ara.13 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 950,00 -45,71 1750,00 USD / kg

2.Ara.13 Disporsiyum Metal ≥ 99% 750,00 -31,82 1100,00 USD / kg

2.Ara.13 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 525,00 -46,15 975,00 USD / kg

2.Ara.13 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 225,00 -18,18 275,00 USD / kg

2.Ara.13 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 69,00 -10,39 77,00 USD / kg

2.Ara.13 İtriyum Metal ≥ 99.9% 75,00 -37,50 120,00 USD / kg

2.Ara.13 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 20,00 -60,00 50,00 USD / kg

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

2.Ara.13 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 7000,00 -2,78 7200,00 USD / kg

2.Ara.13 Mixed Metal ≥ 99% 10,00 -41,18 17,00 USD / kg

İletişim
reklam@madencilik-turkiye.com

0 312 482 18 60

Türk Maden Endüstrisinin Yenilikçi ve 
Seçkin Tanıtım Platformu 

MT FİRMA REHBERİ 2014 
Çıkıyor...

Ekonomi
www.madencilik-turkiye.com



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 09.01.2013

IHLAS 1,05 0,39 -62,86 İHLAS HOLDİNG AŞ

IHMAD 2,98 7,42 148,99 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET AŞ

IPEKE 3,39 3,21 -5,31 İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.AŞ

IZMDC 5,24 2,1 -59,92 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ

IZOCM 40,10 26 -35,16 İZOCAM AŞ

KCHOL 6,02 8,68 44,19 KOÇ HOLDİNG AŞ

KONYA 322,00 248 -22,98 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

KOZAA 3,20 2,7 -15,63 KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. AŞ

KOZAL 34,30 21,95 -36,01 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ

KRDMA 1,15 2,11 83,48 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMB 1,75 4,01 129,14 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMD 0,91 1,06 16,48 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KUTPO 2,28 2,09 -8,33 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ AŞ

METRO 0,57 0,7 22,81 METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.AŞ

MRDIN 6,26 4,21 -32,75 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET AŞ

NUHCM 10,06 9,24 -8,15 NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ

PRKME 5,44 5,1 -6,25 PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.AŞ

SARKY 5,00 2,96 -40,80 SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.AŞ

SISE 2,77 2,68 -3,25 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI AŞ

SODA 3,17 2,6 -17,98 SODA SANAYİİ AŞ

TRKCM 2,39 2,23 -6,69 TRAKYA CAM SANAYİİ AŞ

UNYEC 4,19 5,76 37,47 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

USAK 1,44 0,79 -45,14 UŞAK SERAMİK SANAYİİ AŞ

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31.12.2012 09.01.2013

ADANA 3,78 3,61 -4,50 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADBGR 2,72 2,56 -5,88 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADNAC 0,71 0,57 -19,72 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

AFYON 84,00 53,5 -36,31 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.AŞ

AKCNS 7,56 11,8 56,08 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.AŞ

ALKIM 6,50 13,85 113,08 ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ

ANACM 2,77 1,93 -30,32 ANADOLU CAM SANAYİİ AŞ

ASLAN 53,25 28 -47,42 ASLAN ÇİMENTO AŞ

BOLUC 1,42 2,37 66,90 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

BSOKE 1,43 1,2 -16,08 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

BTCIM 6,70 5,64 -15,82 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.AŞ

BUCIM 4,85 4,17 -14,02 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI AŞ

BURCE 7,28 3,21 -55,91 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.AŞ

CEMAS 1,31 0,71 -45,80 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ AŞ

CEMTS 1,20 1,09 -9,17 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.AŞ

CIMSA 7,76 12,65 63,02 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

CMBTN 53,75 33,1 -38,42 ÇİMBET.H.BT.VE PRE.Y.ELEM.SAN.VE TİC.AŞ

CMENT 8,10 6,02 -25,68 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.AŞ

DENCM 9,58 6,18 -35,49 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

EGSER 1,77 2,68 51,41 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 2,11 2,64 25,12 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.AŞ

GOLTS 60,75 48,6 -20,00 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. AŞ

HZNDR 4,06 4,33 6,65 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ AŞ



Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

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

29 - 30 Ocak 4. Avrasya Mena Çelik Zirvesi, İstanbul www.ebysummits.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

24 - 26 Nisan ICCI 2014 – Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferan-
sı, İstanbul, www.icci.com.tr

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

4 - 7 Haziran Natural Stone - 11. Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürünle-
ri 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

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

31 Mart - 2 Nisan 5. Madencilik ve Arama Forumu - MINEX Orta Asya 
(The 5th annual Mining and Exploration forum – MINEX Central Asia 
2014 ) Astana, Kazakistan www.minexforum.com/en/minex-forum/
minex-central-asia-2014/

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

10 - 12 Eylül Çin Altın Kongresi (China Gold Congress) Bejing, Çin
www.china-gold.org

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

07 - 09 Ekim 10. Madencilik ve Arama Forumu - MINEX Rusya 2014 
(The 10th annual Mining and Exploration forum – MINEX Russia 2014 ) 
Moskova, Rusya www.minexforum.com

24 - 25 Ekim Çin Maden Yatırımları Konferansı (Exploration Exchange 
China 2014) Bejing, Çin www.exploration-exchange.cn

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) www.min-eng.com/preciousmetals14/ 

Satış, Rödovans ve Ortaklıklar 
İçin Maden Sahaları

Tanıtım Bülteni
Satış, Rödovans ve Ortaklıklar İçin 

Maden Sahaları
Tanıtım Bülteni

Detaylar:
www.madencilik-turkiye.com/mtbulten

Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com
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Reklam 
ezervasyon

Madencilik Türkiye Dergisi
Tel : +90 (312) 482 18 60 | Faks : +90 (312) 482 18 61
reklam@madencilik-turkiye.com

Sayfa Firma
67 Almina / alminaminerals.com

81 Altınbilek / abms.com.tr

17 Anadolu Flygt / anadoluflygt.com

29 Ant Group / antgroup.com.tr

27 Atlas Copco / atlascopco.com.tr

115 Avrasya Madencilik Zirvesi / ebyintl.com

111 Avustralya Madencilik Zirvesi / ebyintl.com

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

33 Bes Mühendislik / besmuhendislik.com.tr

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

Ön Kapak İçi Castrol / castrol.com.tr

77 Cleanair Technology / cleanairfans.com

13 Doğanak Koll. Şti. / doganak.com

69 Draeger / draeger.com.tr

Sayfa Firma
79 ECS / ecskimya.com

89 Eczacıbaşı Esan / esan.com.tr

35 Enerji-Su AŞ / enerji-su.com.tr

21 Ersencer Mühendislik / ersencer.com

31 Esit Elektronik / esit.com.tr

71 GMS / globalmagnetgroup.com

93 Haus / haus.com.tr

19 InterGEO / intergeoservices.com.tr

7 İntermobil / intermobil.com.tr

101 Ketmak / ketmak.com

41 Labris / labris.com.tr

A. Kapak Mapek / mapek.com

15 Maxam Anadolu / maxam.com.tr

51 MC Plastik Kalıp / mcfiltre.com

Sayfa Firma
11 Metso / metso.com

23 New Wisdom / wisdom.hk

95 Otkonsaş / otkonsas.com

65 Pena Maden / penamaden.com

3 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

57 Putzmeister / putzmeister.com.tr

43 Sandvik / sandvik.com

37 Sika / sika.com.tr

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

63 SRK Danışmanlık / srkturkiye.com

105 Soma Holding / somaholding.com

45 Süzerteks / suzerteks.com.tr

39 Yavaşçalar / yavascalar.com.tr

97 Yünel / yunel.com

53 Zitron / zitron.com

Reklam İndeksi

Maden Sahaları
Tanıtım Bülteni

jeokimyasemp.mersin.edu.tr

www.madencilik-turkiye.com/mtbulten

Afyon - 07-09 Mayıs 2014
www.kayamek.org

Seri İlanlar
www.madencilik-turkiye.com
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LF 90D

LF90D derin sondajlardaki yüksek performansı,  üst düzey  
güvenlik donanımları, hızlı kuruluma elverişli yapısı ve 
verimliliği ile makine parkınıza güç katıyor..

“Sondaj Operasyonlarının Bilindik İsmi”

LF90D ile ilgili detaylı bilgi için 
web sitemizi ziyaret edin:

www.mapek.com

LF 90D, dünya üzerinde sondaj yapan 2000’in üzerinde adeti ile, 
sınıfında yeryüzünde en çok kullanılan karotlu sondaj makinesidir.


