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Improved Serviceability 
Compared to similar rigs on the market, SmartROC T35 
and SmartROC T40 have 50% less hoses and 70% less 
couplings reducing the risk of leakage. Hydraulic valves 
and electric modules are distributed and positioned at the 
location where they function, allowing for easier access 
to components. Compared to previous generation rigs, the 
hydraulic tank is 58% smaller for more space and easier 
service access. 

Step up With Radio Remote Control  
SmartROC T35 and SmartROC T40 are the first surface 
drill rigs in the Atlas Copco family with both cabin and 
radio remote control functionality. These rigs are prepared 
for a radio remote control kit. This upgrade will increase 
the utilization of the rig in uneven terrain and ensure safer 
operation.

Productivity Today and Tomorrow
The SmartROC T35 and SmartROC T40 are equipped with 
Atlas Copco ś wellproven rock drill control system. Not 
only is it the most advanced system on the market, but it 
also allows for future upgrades. Its proportional control of 
feed, torque, and impact allows these rigs to drill efficiently, 
even in difficult rock formations. 

Stronger than Steel
The aluminum feed beam is lighter than a steel beam and 
structurally stronger; being considerably more resistant to 
bending and twisting.  
 
Meet Demands for Quieter Drilling 
A distinctive silencer kit or hood is offered as an option 
with SmartROC T35 and SmartROC T40 drill rigs, making 
them two of the quietest surface drill rigs on the market. 
With the silencer kit in place, tests show noise levels drop 
from 127 dB(A) to 115 dB(A); a total sound reduction of 12 
dB(A).  
 
Committed to Sustainable Operations
SmartROC T35 and SmartROC T40 are equipped with 
Tier 4 engines that fulfills more stringent environ-
mental standards than previous generation engines. NOx 
emissions are reduced by 50 % and particle matters by 90%, 
resulting in a substantial environmental improvement.

Earn More per Cubic Meter
SmartROC rigs can be equipped with a hole navigation 
system (HNS) as an option, enabling drill pattern naviga-
tion via GNSS receivers. HNS manages hole position, 
inclination, correct aiming and the required hole depth as 
defined in the prepared drill plan. The result is a decrease 
in the drill and blast cost per cubic meter produced.
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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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İhale Edilmiş 
Rödovans Sahası 

İşletmede 
Elektrik Üretimine 
Uygun Sahalar 
(rödovans hariç) 

Adana-Tufanbeyli 

Manisa - Soma 

Bursa - Keles 

Kütahya -  
Domaniç Bingöl - Karlıova 

Bolu - Göynük 

Eskişehir -Mihallıçık 

Kahraman Maraş - 
Afşin/Elbistan 

Ankara - Çayırhan 

Kütahya -  Seyitömer 

Kütahya -  
Tunçbilek 

Konya - Karapınar 

Afyon - Dinar 

Eskişehir - Alpu 

Tekirdağ - Saray 

Konya - Ilgın 

Çankırı - Orta 

Adıyaman - Gölbaşı 

Çanakkale - Çan 

Sivas - Kangal 

Kemerköy 

Orhaneli 

Yeniköy Yatağan 

Bu Ay
Atık depolama tesisi veya 
düzenli depolama tesisleri 

InterGEO Services’ın en 
büyük pazarını temsil 
etmektedir. InterGEO 

Services mühendisliği, 
hem tesis iyileştirme hem 

de minimum yatırım 
maliyeti ile birlikte, atık 

depolama alanlarının 
kapatılması ve inşaatını 

dünya standartlarında 
gerçekleştirmektedir.
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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.

içindekiler
 MAKALE
74 Türkiye’de Linyitin Elektrik Üretiminde Değerlendirilmesi
80 Madencilikte Yerinde Liç (In - Situ Leaching) Uygulaması

 DEĞERLENDİRME
84 Türkiye Madencilik Sektörünün 
 2013 Yılı Değerlendirmesi
90 Kritik Metal Volfram (Tungsten)
92 Türkiye Madencilik Sektörüne
 Yabancı Yatırımcılar Nasıl Bakıyor?

 YAZI DİZİLERİ
 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
94 Sürdürülebilir Madencilik Tarihine Kısa Bir Bakış
 İŞ GÜVENLİĞİ
98 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 İNOVASYON 
100 Madenlerde Performans Yönetimi:
 Kurumsal Karne Uygulamaları
 MADEN HUKUKU 
104 Maden ve Haritaları

108 EKONOMİ - MADEN FİYATLARI
109 BİST’TE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER
110 ETKİNLİK TAKVİMİ
112 SERİ İLANLAR - REKLAM İNDEKSİ

  4 EDİTÖRDEN
  6 TÜRKİYE’DEN HABERLER
22 DÜNYADAN HABERLER
30 ÖZEL HABER
32 ŞİRKET HABERLERİ
38 ETKİNLİK HABERLERİ

 KAPAK KONUSU
42 Dünyada ve Türkiye’de Düzenli Depolama 
 Tesislerinin Yönetimi

 TANITIM
46  Atlas Copco İnovasyonunun Yeni Mucizesi:
 % 50 Tasarrufla Aynı Verim!
54 Weir Minerals - Siklon Tasarımı Hassas Bir Denge
56 Sandvik Yeni Nesil Yer Altı Karotlu Sondaj Makinaları:
 DE130i – DE140i
58 Yavaşçalar AŞ - Kapsülde Bir Devrim

 MAKALE
62 Madencilikte Kadastro ve Mülkiyet Bilgi Sistemi

 RÖPORTAJ
66 Jeolojik Araştırmalar Derneği (JADE)
68 TKİ Genel Müdürü Mustafa Aktaş 
 ile Kömür ve Enerji Üzerine





1 Mart 20144

Önceki sayımızdan bu yana geçen 45 günde, İstanbul’da gerçekleştirilen Turkey & Central 
Asia Mining Summit ve Ankara’da gerçekleştirilen madenciler yemeği olmak üzere iki 
önemli toplantıya katılarak onlarca insanla sohbet etme imkanı buldum. Bu görüşme-
lerde dinlediğim kişilerin tamamı ortak bir paydada buluşuyor. Aylardır yazdığımız şekilde 
‘İzin süreçlerinde yaşanan sıkıntılar sektörün belini bükmüş durumda!’. Görüşmelerde dile 
getirilen sıkıntıları ve önerileri aşağıda özetlemek istiyorum:

Mevcut projelerde planlanan arama yatırımlarının yapılabilmesi için gereken orman 
izni gibi izinlerin ve yeni arama ruhsatlarının alınması konusunda yaşanan zorluklar ve 
gecikmeler, sektörü bir darboğazın içine soktu. Üstüne maden fiyatlarındaki düşük seyir 
ve küresel ekonomideki durgunluk da eklenince planlanan bir çok arama projesi süresiz 
askıya alındı. Şu an ülkemizdeki yatırımlarına ara verme aşamasına gelen yabancı şirketler 
var. Bazı yerli şirketler de sektörden çekilmeyi yapılacak en makul hareket olarak görüyor-
lar. Sektör, en azından izinlerde yaşanan gecikmelerin ortadan kaldırılmasını, izin verilme-
diği noktada da nedenlerin açıklanarak yatırımcıya yol gösterilmesini istiyor.

Madenlerin işletilmesi sürecinde sektör sadece Maden Kanunu ile muhatap olmalı, diğer 
alanlardaki kanunlar, yönetmelikler ve benzeri mevzuatlar işleyişe sekte vurmamalı. Tabi 
Maden Kanunu da daha sorunsuz bir hale getirilmeli, bugün diğer kanunlarla sektöre 
uygulanan yaptırımlar, Maden Kanunu altında birleştirilerek bürokrasi azaltılmalı.

ÇED Olumlu gibi kararlar verilirken konu üzerinde detaylıca çalışılıyor, firmalar tüm gereklilik-
leri yerine getiriyor. Eğer bir kamu kuruluşu tarafından yatırımcıya bu tür bir onay verilmişse, 
yatırımcı en kısa sürede faaliyetine başlayabilmeli. Bir izin/onay verildikten aylar sonra mah-
kemeler bu izinlerin iptaline hükmedilebiliyorsa, varsa karardaki eksik ya da göz ardı edilmiş 
noktalar en baştan belirlenebilmeli ki yatırımcı planını ona göre yapsın. Şirketler, alınan izin-
lerin ardından belki milyonlarca lira harcıyor ancak bir süre sonra alınan kararlar iptal edilince 
yatırımlar askıya alınıyor ve başta o şirket, sonrasında ülke ekonomimiz zarar görüyor.

Milli madencilik politikamızın olmayışı büyük sorun teşkil ediyor. Sahip olduğumuz kaynaklar, 
ülkemizin ve dünyanın hammadde ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilerek bir maden-
cilik politikasının oluşturulması, sektörün hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracak. Ayrıca, şu 
an içinde bulunduğumuz durumda hayal gibi gelse de, madencilik bakanlığı kurulması ya 
da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde, madenciliğin daha ön planda olacağı bir 
oluşum içerisine girilmesi halinde sektörün sıkıntıları büyük oranda çözülebilecek.

Yatırımcının kendisini güvende hissetmesi gerekiyor. Güvenli olamayan bir ortamda yatı-
rımlar durur. Şu an tam da böyle bir dönem yaşanıyor. Temel olarak yukarıda bahsettikle-
rim ve  benzerleri maalesef yatırımcının güvenini sarsıyor.

Olumsuz gelişmelerin yanında atlanmaması gereken diğer bir konu ise yükselen döviz fiyat-
larının yabancı sermayeli şirketlerin iştahını kabartmış olması. Cebindeki parası değerlenen 
bu şirketler proje arayışlarını hızlandırdılar. Ayrıca ülkemizde yaşanan güncel olumsuz siyasi 
gelişmeler de, gelişmekte olan ülkelerde seçimler öncesi ‘olağan’ gelişmeler olarak nitelen-
diriliyor. Bu şirketler, seçimlerden sonra dalgaların durulacağını öngörüyorlar. Ancak ortam 
koşulları ne olursa olsun yukarıda belirttiğim olumsuzlukların ortadan kaldırılması şart.

Bu arada geçtiğimiz günlerde, mevcut süreçte bir miktar avunabileceğimiz bir gelişme 
de yaşandı. Yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra ilk kez, önümüzdeki Nisan - Haziran döneminde 
MİGEM tarafından ruhsat ihaleleri yapılacak. Hukuki durumları sona eren 151 adet arama ve 
işletme ruhsatını kapsayan 117. Grup’taki ihalelerin, sektörün yaşadığı durgunluğa bir nebze 
de olsa ilaç olacağı  ve bir kıpırdanma oluşturacağı kanaatindeyim. 
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Koza Altın İşletmeleri’nin 
Rezervi 3,5 Milyon Ons
Koza Altın İşletmeleri tarafından yapılan açıklamaya göre şir-
ketin 31 Aralık 2013 itibariyle görünür, muhtemel ve mümkün 
kaynaklar toplamı 13,3 milyon ons, rezervleri ise 3,5 milyon 
ons olarak hesaplandı.
Uluslararası bir kuruluş tarafından denetlenen ve uluslararası 
JORC standardına göre düzenlenen sonuçlara göre Koza 2013 
yılı içerisinde 144.998,6 metre karotlu sondaj yaptı. Sondajla 
birlikte gerçekleştirilen diğer jeolojik çalışmaların sonucunda 
alınan numunelerin analizleri yine uluslararası bir şirket tara-
fından gerçekleştirilirken şirket 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 
görünür, muhtemel ve mümkün toplam 13,3 milyon ons kay-
nağa, 3,5 milyon ons da rezerve sahip. 
2012 yılı sonu itibariyle bu rakamlar 12,6 milyon ons kaynak, 

3,7 milyon ons ise rezerv şeklindeydi. Şirket 2013 yılı içerisinde 
350.000 ons üretim gerçekleştirip buna artı olarak yaptığı 
arama çalışmaları ile yukarıdaki rakamları tespit etti. 
Şirket ayrıca, 2012 yılı Haziran ayından itibaren yürürlükte olan 
kamu arazilerinin kullanımıyla ilgili mevzuat nedeniyle hem 
kaynak hem de rezerv bölgelerinde görünür ve muhtemel 
kategoriye dönüşüm için yeterli sondaj yapma imkanı buluna-
madığı bilgisini de kamuoyu ile paylaştı. 2013 yılı içinde altın 
fiyatındaki değişimden de etkilendiğini bildiren şirket, önceki 
yılki rezerv ve kaynak miktarlarının, tenör değerlerinin yüksel-
mesi ile neredeyse başabaş kalmasını sağladı. Şirket sektör-
deki bu olumsuz ortama rağmen jeoloji ve arama ekiplerinin 
çalışmalarına devam ettiğini de bildirdi. 

Ocak 2014

Ariana Resources, Eldorado Gold ile Artvin’de ortaklaşa yürüt-
tüğü Ardala ve Salınbaş Projesi’ndeki 2013 sondaj programının 
sonuçlarını açıkladı. Eldorado tarafından finanse edilen ve 
yönetilen projede açıklanan sonuçlara göre projede şu ana 
kadar tespit edilen toplam altın kaynağı 1,09 milyon ons.
2013’te tamamlanan sondajlara göre Ardala Au-Cu-Mo porfiri 
sahası ile Salınbaş Au-Ag zonunun arasında mineralizasyonun 
devam ettiği teyit edildi. Mineralizasyonun izleri 2,5 x 1 km’lik 
bir alanda gözlemlenirken, Ardala ve Salınbaş sahaları ara-
sında kalan alanda yapılan bazı sondajlarda porfiri tip mine-
ralizasyon tanımlandı. 
Ardala’da yapılan sondajlardan elde edilen en iyi sonuçlar şu 
şekilde gerçekleşti:

119,5 m @ 0,71 g/t Au + % 0,21 Cu + % 0,01 Mo, 
236,3 m @ 0,34 g/t Au + % 0,06 Cu,
122,9 m @ 0,58 g/t Au + % 0,05 Cu.
Ardala porfiri sistemi dışında kalan ve 150 metreden daha 
derinde yapılan sondajlarda elde edilen en iyi sonuçlar ise 
4,2 m @ 6,74 g/t Au, 
2,8 m @ 3,34 g/t Au + 38,96 g/t Ag + % 2,56 Zn, 
2,0 m @ 5,29 g/t Au + 13,5 g/t Ag şeklinde.
Salınbaş zonunda, mineralizasyonun güney batıya dalımı test 
edilirken bu sondajda elde edilen değer, daha önce edinilen 
sonuçlarla tutarlılık oluşturarak
11,4 m @ 1,94 g/t Au + 10,96 g/t Ag + % 0,025 Mo şeklinde oldu. 

Ardala ve Salınbaş’taki Geniş 
Mineralizasyon Doğrulandı Ocak 2014

İstanbul Maden İhracatçıları 
Birliğinde Görev Değişimi
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak Nisan 2010’dan bu yana görev yapan Mehmet Özer 
geçirdiği rahatsızlık nedeni ile görevinden istifa etti. Mehmet 
Özer’in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına ise 14 
Ocak 2014’de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 
Canel Münip Çoker Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Can Çoker seçildi. Hasan Can Çoker, Nisan ayında yapılması 
planlanan başkanlık seçimine kadar görevde kalacak. 
İMİB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilen Hasan Can Çoker 
“Birlik olarak Mehmet Özer’in başkanlığında 2010 yılından 
bugüne kadar Türkiye madencilik sektörünün ihracatını artır-
mak, üye firmaların vizyonunu genişletmek ve sektör sorunla-

rına çözüm bulmak için pek çok önemli çalışmaya imza attık. 
Yönetim Kurulumuzun kararı ile Sayın Özer’den başkanlığı 
devraldığım 2014 yılında da sektörümüzün gelişimine katkı 
sağlayacak projeler geliştirmek, bu yıl için belirlenen 5,6 mil-
yar dolarlık ihracat hedefini yakalamak ve sektör sorunlarının 
çözümüne katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışacağız” 
açıklamasında bulundu. 
Hasan Can Çoker, 1992 yılından itibaren çeşitli kademe-
lerde görev aldığı Canel Münip Çoker Madencilik AŞ’nin 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyor. Çoker, İMİB Yönetim 
Başkanlığı’nın yanı sıra Türkiye Madenciler Derneği ve Genç 
Madenciler Derneği’nin de Yönetim Kurulu Üyesi. 
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Alacer, 2013’te Çöpler’de
216.850 ons Üretim Gerçekleştirdi
Çöpler’de 2013 boyunca gerçekleştirdiği üretim için kesin olma-
yan ön sonuçları açıklayan Alacer Gold, geçtiğimiz yıl madende 
216.850 ons altın üretildiğini bildirdi. 2012 üretimine göre % 
44’lük artış sağlandığı aktarılan şirketin ons başına her şey dahil 
üretim maliyeti (Al-in Cost) ise yaklaşık 865 dolar oldu.
Şirketin 2013 yılı için üretim öngörüsü 192.000  ila  200.000 
ons’tu. Henüz kesin olmayan sonuçlara göre açıklanan 216.850 
ons üretim, hedefin yaklaşık % 10 üzerine çıkıldığını gösteriyor. 

Çöpler’de 2013’te 6.697.209 ton cevher işlerken bu rakam 
2012’de 7.077.727 ton’du. İşlenen cevher hemen hemen aynı 
kalırken üretimde artış sağlanmasının nedeni ise tenördeki 
artış oldu. 2012’de işlenen cevherdeki tenör 1,65 g/t iken 
2013’te bu rakam 1,91 g/t oldu.
Şirketin CEO’su Rod Antal madenin üretimde kendi rekorunu kır-
masından dolayı memnuniyetini dile getirirken, Çöpler’de 2014’te 
yine 200.000 ons’un üzerinde üretim hedeflediklerini bildirdi. 

Ocak 2014

Bakan Yıldız: “Boru 
özelleştirmeyi düşünmüyoruz!”
Ankara Büyükşehir Belediyesi tesislerinde gerçekleştirilen 
“Türkiye’nin Enerji Politikaları” konulu toplantıda konu-
şan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hedef ve 
programları arasında bor madenlerinin özelleştirilmesinin 
bulunmadığını söyledi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre 
toplantıda bor konusunda sorulan bir soru üzerine Yıldız 
“Bor stratejik bir üründür. Birçok mamulü vardır. Boru özel-
leştirmeyi düşünmüyoruz. Böyle bir programımız yok, böyle 
bir düşüncemiz yok, böyle bir hedefimiz yok. Ancak o boru 
elde ederken bir kısım teknolojileri buraya taşımak adına 
yapılacak hizmet alımlarının özelleştirme kapsamında algı-
lanmaması lazım.” şeklinde konuştu.

Afşin-Elbistan Termik Santrali’nin özelleştirilmesi konusunda 
görüşmelerin devam ettiğini de aktaran Yıldız, “Japonya, Katar 
ve Güney Kore, Çin ile görüşmelerimiz devam ediyor. İyi bir 
sonuç alacağımız kanaatindeyim” dedi. 

Ocak 2014

Yatağan, Kemerköy, Yeniköy 
Özelleştirmeleri Ertelendi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Yatağan, Kemerköy 
ve Yeniköy termik santrallerinin özelleştirme ihalelerini 
erteledi. Özelleştirmelerin özellikle döviz kurundaki artış 
nedeniyle ertelenmesine karar verilirken Kemerköy ve 
Yeniköy termik santralleri için daha önce 24 Ocak olan son 
teklif verme süresi 10 Nisan’a, Çatalağzı Termik Santrali için 
5 Şubat olan son teklif verme süresi 21 Nisan’a uzatıldı. 

Yatağan Termik Santrali için daha önce 10 Şubat olarak 
açıklanan son teklif verme süresi de 30 Nisan’a ertelendi.
Erteleme hakkında konuşan bir ÖİB yetkilisi, “Santral ihalesine 
20’den fazla talep geldi. Her bir yatırımcı ile tek tek görüşüldü ve 
her biri ihalenin kendilerini daha iyi hissedecekleri bir zamanda 
yapılması talebinde bulundu. Biz de daha rekabetçi bir ortamda 
daha iyi fiyat oluşması için 2 ay erteleme kararı aldık” dedi. 
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TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Toplandı
Ünlü iş adamı ve bankacılık duayeni Hüsnü Özyeğin’in kuru-
cusu olduğu Fiba Grubu’nun şirketlerinden Fina Enerji,  Polat 
Madencilik bünyesinde bulunan Polyak Eynez Enerji Üretim 
Madencilik şirketinin çoğunluk hissesini alıyor. Finansglobal’in 
özel haberine göre Fina Enerji, Polyak hisselerinin % 58,1’ini 
Polat Madencilik’ten, % 11,9’unu ise ERM’den devralacak. 
Hisse devir işlemi sonucunda Fina Enerji,  Polyak Eynez Enerji 
Üretim Madencilik’in % 70’ine sahip olacak.
Tarafların, hisse devri için Rekabet Kurumuna başvuruda 

bulunduğu öğrenilirken şirketin çoğunluk hissedarı Polat 
Madencilik ile Fina Enerji arasında akdedilecek hissedarlar 
sözleşmesi ile şirket üzerinde ortak kontrol sağlanacak ve 
Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik ortak girişim teşeb-
büsü haline gelecek.
Konya’da kurulan Polat Madencilik, kömür üretimi ve kömür 
ticareti konusunda lider şirketlerden.  Polyak Eynez Enerji 
Üretim Madencilik AŞ, İzmir ili Kınık ilçesinde 660 MW’lık linyit 
yakıtlı termik santral projesine sahip. 

Şubat 2014
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Necati Kurmel: “Bırakın Çalışıp 
Kazanalım, Vergimizi Ödeyelim”
Saray Halı ve Saray Gıda’nın sahibi, 50 yıllık madenci Necati 
Kurmel, krom fiyatlarındaki gerilemenin üstüne yeni arama 
izinlerinin çıkmamasının ağır bir darbe olduğunu, Türkiye’de 
pek çok ocağın kapandığını, yabancı yatırımcının ilgisinin ise 
sona erdiğini iddia etti. Dünya Gazetesi’nden Özlem Ermiş 
Beyhan’ın haberine göre Necati Kurmel, 2007 yılında 100 mil-
yon dolar yatırımla kurduğu Türkiye’nin en büyük krom zen-
ginleştirme tesisini ayakta tutma mücadelesi veriyor. Tesiste 
1050 kişi çalışıyor. “Türkiye’de madenciler zor günler geçiri-
yor, sanki madenciliğe utanılacak bir sektör gibi davranılıyor” 
diyen Kurmel, krom  tesisini ayakta tutmak için İstanbul’da 
400 daire sattığını açıkladı. Kurmel, yeni arama lisansı alma 
konusunda sıkıntı yaşandığını, krom fiyatlarındaki düşüşle 
üretimin karsız hale geldiğini anlatırken, “Çinliler fiyatları 
düşürüyor, Türkiye’de 100 Çinli madenci gezip kim zorda, 
kim fabrikasını satma aşamasına geldi izliyor. Eximbank’tan 
destek istiyoruz, o da çıkmıyor” dedi. Adana Aladağ’da krom, 
Gümüşhane’de kurşun, çinko, bakır ve Bolkar’da altın, gümüş 
işleyen Kurmel’in maden şirketleri, Türkiye’deki hemen 
hemen tüm madencilik sektörü temsilcileri gibi ‘bırakın çalı-
şıp kazanalım, vergimizi ödeyelim’ diyor.
2012 yılında çıkan 16 Haziran Genelgesi ile madencilikte 
tüm izinler Başbakanlığa bağlanmış durumda. Bu düzen-
leme sonrası madencilere arama izni de çıkmaz olmuş. Peki 
yeni izin almak neden önemli? Çünkü maden fiyatlarındaki 
değişiklik farklı zenginlikte madenlerin çıkarılmasını zorunlu 
kılıyor, işletmeler ancak böyle kârlılıklarını koruyabiliyor. 
Örneğin son dönemde krom fiyatları 700 dolardan 250 dolar 
seviyesine inmiş. Bu nedenle Kurmel krom madeninde daha 
zengin yeni yataklar aramak durumunda olduklarını ancak 
kendi ruhsatlı bölgelerinde yeni arama lisansını bir türlü 
alamadıklarını anlatıyor. “İzinlerin Başbakanlığa bağlandığı 
kararnamenin kaldırılması gerekiyor” diyen Kurmel, çok 
teknik çalışılmasını gerektiren bir konunun tek bir yerden 
çözülmesinin mümkün olmadığını vurguluyor.
Necati Kurmel, arama izinleri verilmeye başlasa Gümüşhane’de 
ek yatırımları olduğunu, Bitlis’te bir, Elazığ’da iki ayrı yatırım 
planladıklarını belirtiyor. “Duracak mıyız, kışın bile başlaya-
cağız ama... Birkaç defa niyetlendim Başbakan’dan randevu 
almak istedim ama vazgeçtim, rahatsız da etmek istemiyo-
rum. Onun için sorunlarımı bir mektup olarak yazdım.” diyen 
Kurmel’in mektubunda şu ifadeler yer alıyor:
“Dünya emtia fiyatlarında süregelen gerilemeden etkile-
nen, iki yıla yakın fiilen dondurulan maden ve orman izin-
leri sonucu arama ve işletme faaliyetleri kısıtlanan pek çok 
işletme bugün değil kar etmek, faaliyetlerini dahi sürdür-
mekte zorlanıyor, çoğu ocak kapanıyor.
Kurucusu ve hakim ortağı olduğum Adana’nın 5 bin nüfuslu 
Aladağ ilçesinde faaliyet gösteren krom işletmelerimiz Akmetal 
ve Pınar AŞ, bu durumda. Krom fiyatlarının 600 dolar/ton düze-
yinde olduğu 2006 - 2007 yıllarında 100 milyon doları aşan 
yatırımla gerçekleştirdiğimiz ülkenin en büyük entegre krom 

zenginleştirme tesisleri, krom fiyatlarının 300 doların altına 
gerilemesi ile döndürülemez hale geldi. Bu bunalımın ötesinde, 
tükenen rezervlerin yerine yeni sahaları arama ve işleme imka-
nımızın da ‘izin maratoryumu’ ile engellenmesi, işi içinden çıkı-
lamaz hale sürükledi. Aladağ ilçesinin hemen her hanesinde bir 
çalışanımız var, kasaba göç veren konumdan göç alan konuma 
geldi. Ama yaptırdığımız okullar, lojmanlar ve tesisler için 
aldığımız dua dışında, destek bir yana tesislerimizi çalıştıracak 
madeni çıkarmak için izinleri dahi alamıyoruz. Biz vergi verir 
hale gelmek istiyoruz, yeter ki elimizden tutunuz...”
Kurmel’in İstanbul çevresinde on binlerce dönümü aşan bir 
arazi stoku bulunuyor. Ancak Kurmel’in “aklı fikri madenci-
likte...”: “İlk ekmeği madenden yediğimiz için... 1966 yılında 
çiftçilik yaparken Adana’ya madene gittim. Oradan kazan-
dığımla Saray Halı işi başladı. Bugün İstanbul satılsa ilgilen-
mem, ama madenle ilgim var.. 400 daire sattım kroma para 
yetiştirmek için, devamlı zarardayız.”  Kurmel’in maden şirketi 
Akmetal bir arama için izin başvurusunda bulunmuş, kendile-
rine “Onay görmedi.” diye bir yanıt gelmiş. Bunun mevzuatta 
karşılığı olmadığını anlatan Kurmel, “Reddetse o zaman o saha 
başka şirketlere açık hale gelecek. Ret de etmeyince o zaman 
saha ortada kalıyor. Belirli bir süre var maden sahalarının faali-
yete geçmesi için. Zaman geçiyor ama izin verilmiyor. O zaman 
sahanın düşmesi söz konusu oluyor. Sonra yeniden açılması 5 
- 10 sene. Yeniden açılırsa bu kez senin emek verdiğin sahaya 
40 firma başvuruyor.”
Bu noktada finansal zorluklar da yaşanıyor. Maden sahala-
rının mülkiyeti madencilere ait olmadığı için kredi bulma 
noktasında sıkıntı yaşanıyor. Kurmel bu sorunun çözümünün 
Eximbank kredileri ile olabileceğini vurguluyor. “Biz Türkiye’de 
20 bin ton ile en çok konsantre krom üreten tesisiz. Üretimimizi 
Çin’e ihraç ediyoruz. 20 bin ton konsantre krom üretip de ihraç 
eden adama gelip bir sor, ne yapıyor. Aferin de, şurayı düzelt 
de. Ama beni çalışamaz hale getirirsen, o zaman devlete döviz 
de gelmiyor, vergi geliri de olmuyor.”
Dışarıdan yatırımcı gelmezse Türkiye’nin madenlerini çıkaracak 
sermayenin Türkiye’de olmadığını belirten Kurmel, bugünkü 
yapı ile yabancı yatırımcının Türkiye madenciliğine ilgisinin 
ise tamamen kesildiğini vurguladı. “Türkiye’de altın madeni 
az; Türkiye 500 ton altın çıkarsa Türkiye’nin sırtı yere mi gelir, 
kimse bir şey de istemiyor, bırak arayayım diyor. Bırak arasın, 
bulsun da elinden al istersen... Aramasına, çıkarmasına niye 
engel oluyorsun... Kısa süre önce bir altın madeni kapanınca 
bütün köy ayaklandı niye kapatıyorsunuz diye, daha önce aynı 
adamlar niye açıyorsunuz diye 10 yıl uğraştırmışlardı.” 
Kurmel sektördeki yapının bozulmasının Etibank’ın satışıyla 
başladığını anlatıyor: “Madenciliğe 50 yıl önce başladığımda 
Türkiye’de belli başlı 5 - 6 madenci vardı. Hepsi iki elin par-
mağından azdı. Etibank’ın sattığı madenler, tesisleri alanlar 
ise müteahhitti. İş makinaları vardı. Onlarla girdiler. Madenci 
değillerdi... 3 bin 5 bin sahaya müracaat etiler ama hiçbirinde 
başarılı olamadılar. İşi abarttılar. Bu da yapının bozulmasında 
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etkili oldu. 1950’den beri her gelen hükümet sağcısı solcusu 
ilk dediği ‘Yeraltı kaynaklarımızı harekete geçireceğiz’. Ama 
daha hiç geçireni görmedim. Otomobil yapılıyor yüzde 90’ı 
dışarıdan geliyor katma değerin. Madencilikte ise dışarıdan 
gelen katma değer sıfır... İzin versinler çalışalım, vergi öde-
yelim, ihracat yapalım. Maddi bir katkıdan çok mevcut mev-
zuata işlerlik kazandırılması talebimiz var. Kime verecekse 
versin ama sektör işlesin.”
Kurmel’in madenciliği ayağa kaldıracak formülü aşağıdaki şekilde;
1- Entegre maden işletmelerinin arama faaliyetleri ve münha-
sıran arama amaçlı ihtisas şirketleri özendirilmeli ve desteklen-
meli. Maden arayıcılığında risk sermayesi, borsaya açılma gibi 
enstrümanların kullanımını teşvik edici mevzuatlar geliştirilmeli.
2- Bilimsel sistematik, yaygın ve derin arama faaliyetlerine 
ağırlık verilmeli.
3- Küçük olsun benim olsun bu sektörde çalışmaz. Asgari yıl-
lık ciro büyüklüğünü 70 - 80 milyon doların altına düşürmek 
gerekir. Büyük boyutlu kuruluşlar ve büyüme stratejileri, satın 
alma birleşmeler teşvik edilmeli. Bu sektörde dünya şampi-
yonu yaratmalıyız.
4- Maden sektörü teminat bulmada ciddi kısıtlamalar yaşıyor. 
Fiziki yatırımını ruhsatlı maden sahalarında kuruyor ama tapu-
suna sahip olmadığı bu tesisler için teminat bulmakta zorlanıyor. 
Bu tesisleri ve bizatihi maden ruhsatlarını teminat olarak göstere-
bilmesine olanak sağlayacak yasal düzenleme gerekiyor.
5- Bir söylem var: cevher yerine ileri evrede işlenmiş alaşım, 
metal üretip ihraç edelim. Bu sınıf atlamadan önce sınıfı geç-
meliyiz. Ülkemizde çelik sanayii paslanmaz çelik üretimine 
cezbedilmeli önce. O zaman ferrokrom ihtiyacı olacak ve bu 
üretim gerçekleşecektir.
6- Haziran ayında çıkan, iyi niyetle çıktığından şüphe etme-
diğimiz ancak fiili bir moratoryuma dönüşen düzenleme 
terk edilmeli ya da işlerlik kazanmalı. Yeni arama faaliyetleri 
olanaksızlaştı, orman alanlarında madencilik faaliyetleri 
durduruldu, tesislerin yıkılması söz konusu... Bir müracaatın 
cevabının gecikmesi orman izninin zaman aşımına uğramasını 

doğuruyor ve dolayısıyla sahanın terk edilmesi gerekebiliyor. 
Bu durum ortadan kaldırılmalı.
Türkiye’de en büyük hayvan varlığına sahip yatırımcı Necati 
Kurmel. Onunla et fiyatlarını konuşmadan olmaz... Konuya 
patatesten giriyor: “Bundan 4 ay önce bize hayvanlara 
yedirmemiz için patates getiriliyordu, şimdi fiyatlar fırladı... 
Tamamen arz talep meselesi. Ette de durum aynı. Bugünlerde 
et fiyatları artacak. Et ithal edeceğim denildiğinde ne oluyor 
sana anlatayım. Türkiye’nin hayvanı Türkiye’ye kafi değil, 
çünkü inek kesiliyor. Etin ucuz olması için sütün pahalı olması 
gerek. Sütten para kazanamayınca ineği kesiyorlar. Dediler ki 
faizsiz kredi vereceğiz inek için. Parayı alıp piyasaya çıktılar. 
Canlı kilosu 9 liralık hayvan 17 liraya kadar çıktı. Ahırını dol-
durdu bu kredi alan yeni yatırımcılar. Sonra ithalat başladı. 
Halk biraz pahalı yiyecekti o adamlar biraz para kazanıp tekrar 
inek alacak ve geliştirecekti işini. Ama gümrüksüz et getirilince 
bütün o kredi alanlar zarar etti. Biz ithalat serbestleşince 40 
bin hayvan aldık, getirip sattık. 24 milyon lira para kazandık. 
Bize 4 milyonu kaldı. Ama o faizsiz kredi alanlar hep battı.
Şimdi ahırlarımızın kapasitesi 40 bin ama 10 bin hayvanımız 
var. İthalata açmayacağını bilsem ahırları dolduracağım yine. 
Ama biz 12 liraya hayvan alırken o 9 liraya ithalat yaparsa bizi 
batıracak. Bu noktada önümüzü göremiyoruz.”
“Aklımız fikrimiz maden olduğu için Bitlis’te bir maden satılı-
yordu aldım. Bakır madeni, 10 milyon dolara aldım. Hakikaten 
bakır yatağı. Fabrika kuracağım, Sayın Başbakan Van’da dedi ki 
40 - 50 milyon TL yatıran bir babayiğit varsa gelsin, hemen izni 
vereceğim. Ben yatıracağım buraya ama iznim yok. Kendisine 
de ulaşamadım. Yine Elazığ’da krom sahası aldım izin yok. 
Paraları ödedik, yatırım iznini alamadık. Türkiye’de bir maden 
hazır duruyor gidiyor, bir uyanık gidip parayı kazanıyor gibi 
bir durum yok. Bir maden 5 - 10 yılda çıkarır yatırımı. Riski 
çok yoğun bir iştir. Aramak lazım. Türkiye’de sondaj eksik. Bir 
zamanlar sondajı teşvik ediyordu hükümet, parasının yarısını 
veriyordu. Şimdi bu destek de yok. MTA yardımcı oluyordu, 
artık o da yok.” 

Koza Altın İşletmeleri, Mastra’daki 
İşletmesini Durdurma Kararı Aldı
Koza Altın İşletmeleri AŞ, Mastra Altın Madeni’ni kapatma 
kararı aldığını açıkladı. Şirketin yaptığı açıklamada; maden 
sektöründe yaşanan kısıtlamalar ve uygulamalar sebebi ile 
şirket bütçe ve kar dağıtım planlarını korumak ve büyüme 
performansını optimum seviyede tutulabilmek için alınan 
kararları sıraladı. Bu kararlar; Gümüşhane Mastra tesisinin faa-
liyetinin Şubat ayı sonunda durdurulması, kısa vadedeki bütçe 
performansının etkilenmemesi için sektördeki diğer şirketler 
gibi arama faaliyetleri bütçesinin % 70 oranında azaltılması, 
orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşma planları çerçevesinde, 
madencilik mevzuatının oturmuş olduğu ülkeler başta olmak 
üzere yurt dışından gelmiş ve gelecek fırsatların değerlendiril-
mesine hız verilmesi şeklinde.

Şirket açıklamasına şu şekilde devam etti; “Burada bilinmesi gere-
ken konu şudur ki; aramalardan başlayarak tesis kurmaya kadar 
her aşamada bilgi birikimi olan ve kendi risk sermayesi ile çalışan 
maden şirketleri her ülke tarafından davet edilmekte ve teşvik 
edilmektedir. Sektördeki kısıtlama ve uygulamalar nedeni ile 
Türkiye’de yapılan 300 sondajdan sadece 1 tanesi madene dönü-
şürken bu oran dünya ortalamalarında 100 de 1’dir. Bugüne kadar 
gösterdikleri başarılı performansı ile kendisini ispatlayan Koza 
maden ekiplerinin dünyada da başarılı olacağına inancımız tam-
dır. Şüphesiz madenciliği etkileyen en önemli faktör dünya maden 
fiyatlarıdır. Kontrolümüz dışında olan bu etken haricinde, aldığı-
mız bu kararlar ile yakın, orta ve uzun vadeli bütçe ve kar dağıtım 
hedeflerimizde önemli bir değişiklik olmamasını planlıyoruz.” 

Şubat 2014
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Park Elektrik’in Siirt Rezervi 41.500.000 Ton
Park Elektrik AŞ tarafından yapılan açıklamada şirketin 
Siirt’in Şirvan ilçesinde yer alan Madenköy Bakır Madeni’nde 
41.500.000 ton bakır rezervinin tespit edildiği bildirildi. Yapılan 
son açıklamada, şirketin kendi isteği üzerine uluslararası bir 
danışmanlık şirketine çalışma yaptırılarak rezerv güncellemesi 
gerçekleştirildiği ve Ekim 2011 - Kasım 2013 dönemleri ara-
sında rezerv geliştirmeye yönelik yürütülen sondaj çalışmaları 
sonucunda elde edilen yeni bulgular ışığında, Madenköy bakır 
rezervini yeniden değerlendirildiği bilgisi aktarıldı. 
Yapılan yeni çalışmaya göre JORC standartlarına uygun 
olarak revize edilmiş yeni bakır rezervi 36.264.000 ton kesin 

(Measured), 5.002.000 ton muhtemel (Indicated) ve 225.000 
ton mümkün (Inferred) olmak üzere toplam 41.500.000 ton 
olarak tespit edildi. Rezervin ortalama tenörü % 2,02 olarak 
açıklanırken bu güne kadar toplam rezerv miktarının yaklaşık 
6.514.225 tonunun üretildiği bilgisi de paylaşıldı. 
Şirketin 11 Ekim 2011 tarihinde borsaya sunduğu özel durum 
açıklamasında, Madenköy’deki konsantre bakır üretim faa-
liyeti ile ilgili olarak JORC standartlarına uygun olarak o 
dönemde hazırlanan rapora göre bakır rezervinin, ortalama 
% 2,40 tenörlü, 31.182.000 tonu kesin (measured) olmak üzere 
toplam 39.875.000 ton olarak belirlendiği açıklanmıştı. 

Şubat 2014

Çinli Jiangxi Copper, Nesko 
Metal’in % 50’sine Ortak Oluyor
Çin medyasına düşen haberlere göre, Çin’in en büyük bakır 
üreticisi olan Jiangxi Copper şirketi, Çinli iki ortağı ile birlikte, 
Türkiye merkezli Nesko Metal’in % 50 hissesini 67,6 milyon 
dolara satın alıyor. Yapılan anlaşma sonrasında satın alma ger-
çekleştiğinde Jiangxi Copper % 48, ortakları Metal Challenge 
ve CRM International ise % 1’er hisse ile Nesko’nun ortakları ara-
sında yer alacaklar. Ortaklık kapsamında Jiangxi Copper’ın 62,4 
milyon dolar, Metal Challenge ve CRM International’ın 1,3’er 
milyon dolar ödeme yapması beklenirken, Jiangxi Copper ek 
olarak 2,6 milyon dolar işletme sermayesi sağlayacak.
Nesko Metal 2008 yılında, yurt içinde ve yurt dışında maden 

kaynaklarını aramak ve üretime geçirmek amacıyla kuruldu. 
Şirket Arnavutluk’ta bulunan Munella ve Lakrosh bakır 
madenleri ve Fushe Arrez bakır zenginleştirme tesisini bünye-
sine kattı. Nesko, Arnavutluk’taki maden sahalarının işletilmesi 
amacıyla kurulan Beralb SHA şirketinin sermayesinin tama-
mına sahip. Beralb, yılda 600.000 ton bakır cevheri, 50.000 ton 
bakır konsantresi üretimi yapıyor.
Geçen yılı 30 milyar dolarlık ciro ile kapattığı öğrenilen Jiangxi 
Copper’ın  34 bin çalışanı bulunuyor. Jiangxi, altın ve gümüş 
üretimi de yapıyor. 
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Madenciler, Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’den Yardım İstedi
Madencilik sektörü, Başbakanlık Genelgesi’nin ardından 
yaşanan darboğazın aşılması için Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’den destek istedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
katılımıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından 
28 - 31 Ocak 2014 arasında düzenlenen Türkiye - İtalya İş 
Forumu’na katılan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yunus Şahin’in, uçakta 
görüştüğü Gül’e ilgili Genelge sebebiyle sektörün yaşa-
dığı sıkıntıları anlatan bir rapor sunduğu öğrenildi. Şahin, 
Cumhurbaşkanı Gül’ün de konuyu inceleteceği mesajını 
ilettiğini sektöre aktardı.
Yeni maden ruhsatı almanın ve süresi dolan ruhsatların 
uzatımının, söz konusu Başbakanlık genelgesinden sonra 
çok uzun zaman aldığını belirten Şahin, “Madencilik sek-
töründe sorunlar kartopu gibi büyüyor. Ruhsat alınması 
üç dört ayı buluyor, çoğu zaman başvurular reddediliyor. 
2013 yılının ilk dokuz aylık döneminde Türkiye ekonomisi 
% 4 oranında büyüme kaydederken madencilik sektörü-
nün büyüme rakamları ise % 3,5 geriledi. Türk ekonomisi 

büyürken madencilik sektörünün bu tempoya ayak uydu-
ramamasının nedeni olarak, ruhsat konusunda yaşanan 
bu sorunu görüyoruz.” dedi. Şahin, Başbakanlık’ta yapılan 
incelemelerle maden işletmeleri için gerekli izinlerin alın-
masında 3213 Sayılı Maden Kanunu’nda öngörülen üç yıllık 
süre aşıldığı için bazı ruhsatların iptal edildiğini de aktardı. 
İzinlerin alınmasındaki gecikmelerin, mevcut arama ve 
işletme ruhsatlarında planlanan yatırımları olumsuz 
etkilediğini vurgulayarak, “Diğer birçok arama çalışması 
da mevsiminde gerçekleştirilmedi. Ormanlık alanlardaki 
maden işletme izinleri de aynı şekilde gecikmeye uğramış-
tır. Öte yandan yeni maden üretim alanları açılamadı ve 
üretim hedeflerine erişilemedi. Madencilik katma değeri 
yüksek bir sektör olduğu için de olumsuzluklardan sadece 
kendisi değil jeoloji, jeofizik, sondaj, laboratuvar, harita, 
çevre ve teknoloji konularında hizmet veren ve sektöre 
makine ekipman sağlayan çok sayıda şirket de etkilendi.” 
diye konuştu. 
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Çöllolar’da Hayatını Kaybeden
Madenciler İçin Anma Töreni Gerçekleştirildi
6 ve 10 Şubat 2011 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta Çöllolar 
kömür sahasında meydan gelen göçüklerde yaşamını yitiren 
11 madenci, göçük alanında düzenlenen törenle anıldı. Afşin-
Elbistan B Termik Santrali’nin kömür havzası olan Çöllolar’da 
meydana gelen göçüklerde 11 işçi hayatını kaybetmiş, 
hayatını kaybeden işçilerden sadece Yaşar Alkaya ve Ruşen 
Demir’in cenazelerine ulaşılabilmişti. Jeoloji Mühendisi Halil 
Tatlı, Maden Mühendisi Nail Yılmaz, işçiler Hacı Mehmet İpek, 

Muhsin Koşan, Kemal Elmas, Cuma Yıldırım, Adnan Demir, 
Tuğran Gökhan ve Aydoğan Polat’ın cenazelerine halen 
ulaşılamadı.
Göçüklerde hayatını kaybeden 11 şehit madenci, Çöllolar 
kömür sahasını işleten şirketin yetkilileri ile Maden-İş Sendikası 
Elbistan-Afşin Şubesi tarafından düzenlenen bir törenle anılır-
ken, törene madencilerin yakınları, firma ve sendika yetkilileri 
ile şehit madencilerin mesai arkadaşları katıldı. 
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Doğaltaş Sektöründe Güç Birliği Kararı
Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makineleri Üreticileri Birliği 
(TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı Raif Türk ile Türkiye’de 
doğaltaş ihracatının yarıdan fazlasını kayıt altına alan Ege 
Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Arslan Osman Erdinç gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında 
doğaltaş sektöründeki sorunların çözümü için güç birliği 
kararı aldıklarını kamuoyuna duyurdu.
EMİB’den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen 
Arslan Erdinç, Türk doğaltaş sektöründe maden izinlerinin 16 
Haziran 2012 tarih ve 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle 

Başbakanlık uhdesine alınması sonucu yeni üretim alanları 
açılmasında bir tıkanıklığın yaşandığını belirtti. Erdinç, maden-
cilik sektörünün 2023 ihracat hedeflerinin gerçekleştirilmesi 
açısından ise yeni üretim alanlarının açılması gerekliliğine 
vurgu yaptı.
Genelgeden kaynaklanan olumsuzlukların ortadan kalkması 
için eski uygulamalara dönülmesinin, sektörün üretim ve ihra-
cat hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından önem arz ettiğini 
belirten Erdinç, TÜMMER ile sorunun çözümü için işbirliği 
yapma kararı aldıklarını ifade etti. 
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Madencilik Sektörü İhracatı
2014 Yılına % 2 Artışla Başladı
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) verilerine göre, Türkiye 
madencilik sektörü 2014 yılı Ocak ayında, ihracatını miktar 
bazında geçen yılın aynı dönemine göre % 11,50 oranında arttı-
rarak 1 milyon 845 bin tona çıkardı. Ekonomik bazda ise % 2’lik 
artışla 403 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Sektör için en büyük pazar olan Çin’e yapılan ihracat Ocak 
ayında % 29,39 azalarak 156 milyon dolar olurken, ABD’ye yapı-
lan ihracatta % 35’lik artış sağlandı. Bu artışa göre Ocak ayında 
ABD’ye yapılan ihracat miktarı 115 bin ton olurken, değer 
bazında 33 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.
Ocak ayında sektörün Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı ihracat 
% 66 artarken, ekonomik bazda 100 milyon dolarlık ihracat 
yapıldı. Bu dönemde Hollanda’ya yapılan ihracat % 1011 artışla 
24 milyon dolar, Belçika’ya % 11,7 artışla 16 milyon dolar, İsveç’e 
% 5132 artışla 12,5 milyon dolar olurken bu ülkeler ihracat 
artışında en dikkat çeken ülkeler olarak ön sırada yer aldılar. 

Hollanda’ya yapılan ihracattaki artışın, ülkeye yapılan ferrokrom 
ihracatında yaşanan artışa paralel olduğu belirtilirken, İsveç’e 
yapılan ihracattaki 11,8 milyon dolarlık artışın 9 milyon doları 
krom, 2,8 milyon dolarının ise ferrokromdan kaynaklandığı 
açıklandı.
2014 yılı Ocak ayında doğaltaş ihracatı geçen yılın aynı döne-
mine göre % 17,3 oranında artarken, ocak ayında sektör tara-
fından 198 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Doğaltaş sek-
törünün en çok ihracat yaptığı 5 ülke ise sırasıyla Çin, ABD, Irak, 
Suudi Arabistan ve Hindistan olurken, doğaltaş ihracatında en 
iyi artışı yakalayan ülkeler ise Katar, Ukrayna ve Kazakistan oldu.
Sektör 2014 yılının ilk ayında ürün grupları bazında en çok, 
doğal taş ihraç ederken, ikinci sırayı % 42 artış ve 94 milyon 
dolarlık ihracatla metalik cevherler aldı. Endüstriyel mineraller 
ise % 47 artış ve 69 milyon dolarlık ihracat rakamı ile sektörün en 
çok ihraç ettiği ürün grupları arasında üçüncü sırada yer aldı. 
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Ebullio, Red Crescent’in Tüm Varlıklarını Alıyor 
Londra merkezli Ebullio Capital Management şirketlerinden 
Ebullio Mining Ltd., ülkemizde çeşitli maden üretim ve arama 
projeleri bulunan Red Crescent Resources (RCR)’ın ülkemizdeki 
proje ve varlıklarını devralmak üzere bir hisse satım sözleşmesi 

imzalandığını duyurdu. Anlaşma şartları yerine getirildiğinde 
Ebullio, RCR’ın ülkemizdeki şirketi RCR Holding AŞ’nin tama-
mına sahip olacak.  
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First Quantum, 2013’te Çayeli’nde 31.510 ton 
Bakır ve 43.097 ton Çinko Üretimi Gerçekleştirdi
First Quantum Minerals‘ın sahibi olduğu Çayeli Bakır 
İşletmeleri’nde gerçekleştirilen 2013 yılı üretim ve satış 
rakamları açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 
Çayeli’nde 2013 yılı boyunca 31.510 ton bakır ve 43.097 ton 
çinko üretimi gerçekleştirildi. Şirketin açıkladığı rakamlara 
göre 2013 yılında bakır üretiminde, 2012 yılına göre (2012 - 
31.396 ton) % 0,36’lık bir artış yaşanırken, çinko üretiminde 
2012 yılına göre (2012 - 40.692 ton)  % 6’lık artış sağlandı.
Ayrıca Çayeli’nde 2013 yılında üretilen bakırın 31.370 tonu 

satılırken, 2012 yılına göre satış miktarında % 6’lık bir düşüş 
kaydedildi. Çinkoda ise satış miktarı 43.354 ton olurken, bir 
önceki yıla göre satış miktarında % 9’luk artış yaşandı.
Açıklanan verilere göre 2013 yılında Çayeli Bakır İşletmeleri, 
First Quantum Minerals’ın toplam bakır üretiminin % 7,6’sını, 
toplam çinko üretiminin ise % 86,3’ünü gerçekleştirmiş oldu. 
First Quantum çeşitli ülkelerde sahip olduğu işletmelerden 
2013 yılı boyunca toplamda 412.281 ton bakır, 49.933 ton çinko 
üretimi gerçekleştirdiğini kamuoyuyla paylaştı. 
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Koza Anadolu, Konak Projesi’nin 
Kaynak Tahminini Güncelledi 
Koza Anadolu Metal Madencilik, Karadeniz’de yer alan Konak 
Projesi’nin kaynak tahminini güncellediğini duyurdu. Şirket tarafın-
dan yapılan açıklamada; projede Mayıs 2011 tarihinde başlanmış 
olan sondaj çalışmalarında bugüne kadar 29 adet kuyunun tamam-
landığı ve toplamda 21.872 metre ilerleme sağlandığı bildirildi. 394 
metreden 1.403 metreye kadar değişen derinliklere sahip sondaj-
larda ortalama derinlik 781 metre olarak kaydedilirken, sondajların 
tamamının cevherli zon içerisinde sonlandırıldığı, dolayısıyla halen 
geliştirmeye açık bir potansiyel mevcut olduğu belirtildi. Projede 
tespit edilen mineralizasyonun, altın içeriği bakımından bakır-altın 
üst zonu ve bakır alt zonu olarak iki bölgeden oluştuğu aktarılırken 
projedeki mevcut potansiyeli ortaya çıkarmak amacıyla yoğun bir 
sondaj programı hazırlandığı bildirildi. 
Şirket tarafından yürütülen çalışmalarda JORC standartlarına göre, 

cut off tenörü % 0,1 bakır olan 523.101.000 ton (mümkün/inferred) 
kaynak belirlendi. 2013 yılı içerisinde yapılan sondajlar ile mine-
ralizasyonun altın içeriğinde de artış sağlanırken altın içeriği 1,16 
milyon onstan 2,12 milyon onsa çıktı. 
Koza Anadolu Metal Madencilik’in geliştirmiş olduğu projelerden 
en ileri aşamadaki proje olan Konak’ta metalurjik testlerin ilk aşa-
masının 2013 yılı içerisinde tamamlandığı, yapılan testler sonu-
cunda Konak cevherinin geri kazanımının mümkün olduğunun 
tespit edildiği aktarıldı. Proje ilerlemesine paralel olarak ayrıntılı 
testlere gelecek yıllarda devam edileceği bildirilenler arasında.
Şirket, elde edilen sonuçları projenin yüksek potansiyeli olduğu 
konusunda ümit verici olarak gördüğünü, söz konusu potansiyelin 
ortaya çıkarılabilmesi için maden arama çalışmalarına 2014 yılında 
yoğun bir şekilde devam edileceğini bildirdi. 

Şubat 2014

Fiba Grubu, Polyak Eynez Madencilik’in 
Çoğunluk Hissesini Satın Alıyor
Ünlü iş adamı ve bankacılık duayeni Hüsnü Özyeğin’in kurucusu 
olduğu Fiba Grubu’nun şirketlerinden Fina Enerji,  Polat Madencilik 
bünyesinde bulunan Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik şirketi-
nin çoğunluk hissesini alıyor. Finansglobal’in özel haberine göre Fina 
Enerji, Polyak hisselerinin % 58,1’ini Polat Madencilik’ten, % 11,9’unu 
ise ERM’den devralacak. Hisse devir işlemi sonucunda Fina Enerji,  
Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik’in % 70’ine sahip olacak.
Tarafların hisse devri için Rekabet Kurumuna başvuruda bulun-

duğu öğrenilirken şirketin çoğunluk hissedarı Polat Madencilik 
ile Fina Enerji arasında akdedilecek hissedarlar sözleşmesi ile 
şirket üzerinde ortak kontrol sağlanacak ve Polyak Eynez Enerji 
Üretim Madencilik ortak girişim teşebbüsü haline gelecek.
Konya’da kurulan Polat Madencilik, kömür üretimi ve kömür 
ticareti konusunda lider şirketlerden.  Polyak Eynez Enerji 
Üretim Madencilik AŞ, İzmir ili Kınık ilçesinde 660 MW’lık linyit 
yakıtlı termik santral projesine sahip. 
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Maden Sahası İhaleleri Yeniden Başlıyor
Ekim 2012’de iptal edilen 107 ve 113. Grup maden sahası 
ihalelerinin ardından yaklaşık 1,5 yıldır herhangi bir maden 
sahası ihalesi gerçekleştirilmiyordu. MİGEM tarafından Resmi 
Gazete’nin 12 Şubat 2014 tarihli sayısında yayınlanan ilanla, 
151 adet maden sahasının aramalara açılacağı öğrenildi. 
Hukuki durumları sona eren 14 adet I-(B) Grup, 20 adet II. Grup, 

6 adet III. Grup ve 111 adet IV. Grup olmak üzere toplam 151 
adet maden sahası ihale edilecek. İhalelerin başlangıç tarihi 
15 Nisan 2014. Bu arada MİGEM’in web sitesinde yer alan ihale 
listesinde, ruhsat sahalarının koordinatlarının harita üzerinde 
gösterilmesi, bazı sahalar hakkında bilgiler paylaşılması ve 
ihale taban bedellerinin yükseltilmesi dikkat çekti. 
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kaynaklarını rulman kullanıcılarının en yüksek kalitedeki yataklı rulmanlara 
erişebilmeleri için kullanıyor. Güvenilir çalışma ve düşük bakım maliyeti ile 
endüstride benzersiz olan Dodge® Yataklı Rulmanları, ABB garantisi ile 
hizmetinizde. www.abb.com/mechanicalpowertransmission

The Dodge MagnaGear XTR® engineered with Dodge proven planetary and helical 
gear technology is the ultimate advancement in speed reducers. MagnaGear XTR 
reducers are ideal for rugged environments and, with their universal housing, they 
can be configured and mounted to suit your application. With the MagnaGear XTR 
reducers’ standard, premium quality, tandem sealing system and improved cooling 
system, you can always depend on low-maintenance operation and maximum 
value for your money. 
www.abb.com/mechanicalpowertransmission

Handles the toughest environments 
without unplanned downtime
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Eurasian Minerals, Alanköy İçin 
Ferrite Resources ile Anlaşıyor 
Eurasian Minerals (EMX), Çanakkale - Alanköy’de yer alan bakır - 
altın projesi için Avustralyalı Ferrite Resources Ltd. ile bir arama ve 
opsiyon anlaşması imzaladığını duyurdu. Yapılan anlaşma kapsa-
mında Ferrite, projenin % 100’üne sahip olma şansı elde etti. 
Anlaşma gereği Ferrite, imzalar atıldığında EMX’e 35.000 dolar 
ödeme yapacak, sahada yapılacak arama çalışmaları için de 
3 yıl boyunca her yıl en az 200.000 dolar harcama yapacak. 
Ferrite ayrıca EMX’e 3 yıl boyunca yıllık 75 troy ons külçe 
altın ya da bunun nakit eş değeri miktarda ödeme yapacak. 
Ödemeler, projede ticari üretim başlayana kadar, bu üç yılı 
izleyen her yıl için 100 troy ons altın ya da nakit eşdeğeri ola-
rak devam edecek. Ferrit aynı zamanda NI 43-101 veya JORC 
uyumlu bir fizibilite çalışmasının tamamlanmasının ardında 

da EMX’e 500 troy ons altın ya da nakit eşdeğeri bir ödeme 
daha yapacak. Ayrıca EMX, sahada üretim yapılması halinde 
üretimden yıllık % 3 pay alacak. 
Yapılan anlaşmanın en dikkat çekici maddesi ise ruhsat devri 
konusunda. Alanköy Projesi için yapılacak ruhsat devrinin 
onayı, sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 1 yıl içinde 
MİGEM tarafından gerçekleştirilmezse, bu anlaşma Ferrite ya 
da EMX tarafından feshedilebilecek.
Alanköy Projesi, Biga Yarımadası’nda, Halilağa porfiri bakır - 
altın, Tv Tower epitermal altın - gümüş ve Kirazlı epitermal altın - 
gümüş projelerine yakın bir bölgede yer alıyor. Bölgedeki diğer 
sistemler gibi Alanköy de alunitçe zengin epitermal alterasyon 
ve gözenekli silika lithocaplerin varlığı ile karakterize ediliyor. 

Ocak 2014

Eldorado’nun Kışladağ Madeni, Uluslararası 
Siyanür Yönetim Kodu Tarafından Onaylandı
Uluslararası Siyanür Yönetim Enstitüsü (The International 
Cyanide Management Institute - ICMI), Eldorado Gold’un 
Kışladağ Altın Madeni’nin Uluslararası Siyanür Yönetim 
Kodu (Siyanür Kodu)’na uyumlu bir şekilde çalıştığını 
onayladı. Bu onaylanma ile birlikte Kışladağ Altın Madeni, 
Siyanür Kodu’na uyumluluk onayı almış Türkiye’nin ilk 
madeni oldu.
Birleşmiş Milletler Çevre Programı kapsamında oluşturulmuş 
olan Siyanür Kodu, dünya genelinde siyanür kullanarak altın 

üreten ve siyanürü üretip, taşıyan firmaların dahil olabildiği 
gönüllü bir program. Eldorado Gold da Türkiye’deki iştiraki 
Tüprag Metal Madencilik tarafından işletilen Kışladağ Altın 
Madeni için bağımsız bir denetçi kuruluştan profesyonel bir 
rapor alarak, bu raporu ICMI’a gönderdi. ICMI’ın raporu incele-
mesi sonucu Kışladağ, Siyanür Kodu Prensipleri ve Standartları 
Uygulaması ile tam olarak uyuştuğuna dair onayı almış oldu. 
Alınan rapora ICMI’ın web sitesinden de ulaşılabilmektedir:
www.cyanidecode.org/signatory-company/eldorado 

Aralık 2013

BİST Madencilik Endeksi Şirketlerinin 
2013 Kar - Zarar Durumları Açıklandı
1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 dönemine ait geçici vergi beyan-
namesi ekinde vergi dairesine verilen mali tablolara göre, BİST 
Madencilik Endeksi kapsamında işlem gören şirketlerin net 
karları şu şekilde gerçekleşti:

 • Koza Altın İşletmeleri AŞ: 543.281.929 TL net kar.

 • Park Elektrik Üretim Mad. AŞ: 77.833.540 TL net kar

 • Koza Anadolu Metal Mad. AŞ: 11.380.100 TL net kar

 • İpek Doğal Enerji AŞ: 1.112.419 TL net kar

 • İhlas Madencilik AŞ 1.424.178,68 TL net zarar 

Ocak 2014

Soma Holding, Solid-ICT Ortaklığıyla 
Teknoloji Pazarına Giriyor
Türkiye’nin önde gelen maden üreticilerinden Soma Holding, 
teknoloji alanında yatırıma imza atarak Solid-ICT ile ortak 
oldu. Büyüme potansiyeline sahip pazarlarda yatırım yapma 
stratejisine uygun hareket eden Soma Holding’in, son 3 yılda 
pazarda hızlı bir büyüme gösteren Solid-ICT ile gerçekleştirdiği 
bu ortaklık, iş dünyasının yönetim fonksiyonlarını geliştirecek 
ve daha etkin hale getirecek altyapı yazılımlarına odaklanacak. 

Kurumsal altyapı yazılımlarının mobil uygulamalara aktarılma-
sına ilişkin projeleri de uygulayacak şirket, bu projelerin tüm 
analiz, tasarım, geliştirme ve test süreçlerini kendi ekibiyle 
gerçekleştirecek. 
Soma Holding ile Solid-ICT ortaklığı aynı zamanda Soma 
Holding’in tüm IT altyapı işlerini de özelleştirilmiş bütünsel bir 
yazılımda toparlayacak ve bunun için ayrı bir ekip oluşturulacak. 

Ocak 2014
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Madenciler Ankara’da Bir Araya Geldi
EBY International Summit’in geleneksel hale getirdiği akşam 
yemeklerinin bir yenisi, 18 Şubat’ta Ankara’da gerçekleşti-
rildi. Türkiye Madenciler Derneği’nin desteği ve Sandvik Madencilik 
Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen akşam yemeği, maden-
cilik sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Sektördeki 
sıkıntıları kısa bir süreliğine de olsa unutturan yemeğe, sektörün 
önde gelen kuruluşlarından geniş çapta katılım sağlandı.
EBY International Summit’in medya partneri Madencilik Türkiye 
dergisi yetkililerinin de iştirak ettiği bu özel etkinlikte ziyaretçiler 
bir açılış kokteyli ile karşılanırken, katılımcıların yemek öncesinde 
sohbet edebilmesine imkan sağlandı. Ülkemizde hali hazırda 
maden üretimi yapan şirketlerin yetkilileri ile maden arayan ve 
maden sektörüne danışmanlık, sondaj, analiz, çevre gibi alan-
larda hizmet veren şirketlerin ve sektörel birliklerin yetkilileri 
kokteyl ve yemekte bir araya gelme şansı yakaladılar. 

Şubat 2014

MT Bilimsel’in ULAKBİM Ulusal Veri Tabanlarında 
İndekslenmesi İçin Çalışmalarımız Başlamıştır
Madencilik ve yer bilimleri alanında akademik camiaya 
hizmet vermek amacıyla 2012 yılı başında yayına alınan 
‘MT Bilimsel’ isimli dijital dergimizin ULAKBİM Ulusal Veri 
Tabanlarında indekslenmesi için çalışmalarımız başlamıştır. 
İndekslenme süreci tamamlandığında siz bilim insanlarına 
konuyla ilgili olarak bilgi verilecektir.
Ülke madenciliğimizin gelişmesi ve sektörel iletişimin artması 
amacıyla 2009 yılında yayın hayatına başlayan ‘Madencilik 
Türkiye’ dergisi, üçüncü yılı içerisinde, amaçları doğrultu-
sunda aralıksız olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bugüne 
kadar daha çok özel sektöre hizmet vermiş olan ve popü-
ler bir içeriğe sahip olan Madencilik Türkiye’nin yanında, 

aynı hedefler doğrultusunda akademik dünyaya da hizmet 
etmek amacıyla  2012 yılında ‘MT Bilimsel’  isimli akademik 
içerikli dijital dergimizi yayına açtık. Ülkemizde yer bilimleri 
ve madencilik alanında Türkçe içerikle yayınlanan bilimsel 
dergilerin sayısının azlığı ve çeşitli nedenlerle periyodik ola-
rak yayın hayatlarını sürdürememeleri nedeniyle bu açığı, 
yayıncılık alanında uzmanlaşan Madencilik Türkiye dergisi 
ekibinin yapmasının uygun olacağını düşünerek bu kararı 
aldık. İki yıl yayın şartını ve diğer şartları sağladığımız 2014 
yılında ULAKBİM Ulusal Veri Tabanlarında indekslenerek aka-
demik camiaya daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz. 

Şubat 2014

Madencilik Türkiye Dergisinden Dev Hizmet! 
İçeriğimiz Artık EMIS Tarafından Taranacak!
Madencilik Türkiye dergisinin, uluslararası veri ve şirket analizi 
servisi Emerging Markets Information System (EMIS) ile yaptığı 
anlaşmayla artık Madencilik Türkiye ve Mining Turkey dergi-
lerinde ve dergilerin web sitelerinde yayınlanan tüm içerik bu 
servis tarafından taranarak, servisin uluslararası müşteri ağına 
sunulacak. Bir Euromoney Institutional Investor PLC kuruluşu 
olan ve dünya çapında sadece seçkin ve doğru yayıncılık yapan 
yayın organları ile çalışan EMIS ile yapılan anlaşma sayesinde 
dergimizde yer alan tüm şirketler, Madencilik Türkiye dergisinin 
etkin dağıtım ağına ek olarak, uluslararası arenada on binlerce 
EMIS müşterisine ulaşacak.
EMIS’le yapılan anlaşma, özellikle dergimizde reklamlarıyla ve 
haberleriyle yer alan şirketlerin küresel çapta tanınmasına büyük 
katkı sağlayacak. Şirketlerin madencilik alanında dergimize 
düzenli içerik akışı sağlamaları, EMIS’in bu bilgileri müşterilerine 
sunmasını kolaylaştıracak.

EMIS Hakkında
ISI Emerging Markets 1994 yılında kurulmuş ve 1999 yılında 
Euromoney Institutional Investor PLC tarafından satın alınmıştır. 
ISI Emering Markets dünya üzerindeki 15 ofisi ile küresel ölçek-
teki onbinlerce kurumsal müşterisine abonelik yoluyla elektronik 
bilgi sunmaktadır. ISI, 100’ün üzerinde gelişmekte olan pazardan, 
ulaşılması zor bilgi akışını sağlamaktadır. En önemli ürünlerinin 
başında Emerging Markets Information Service (EMIS) gelir.
EMIS’in dünyanın dört bir yanından müşterileri yirmi yılı aşkın 
süredir, rekabet koşullarına daha hızlı ayak uydurma, yeni 
kazanç fırsatlarını ve genişleme opsiyonlarını tespit etme, 
etkin sektör analizleri yapma, daha kazançlı stratejiler geliş-
tirme, para ve zaman kazanma adına EMIS tarafından üretilen 
ve diğer birçok kaynaktan elde edilen haber, araştırma, analiz 
ve bunların yanı sıra derin ve zengin firma ve sektör bilgisine 
güvenmektedir. 

Şubat 2014
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Dünyadan Haberler
www.madencilik-turkiye.com

Güney Afrika’da Bir Madende Meydana 
Gelen Göçük Sonrası 21 İşçi Kurtarıldı
Güney Afrika’da yasadışı madencilik faaliyetinde bulunan 
birçok işçi terkedilmiş eski bir madende mahsur kaldı. Mahsur 
kalan madencilerden 21’i iki gün süren çalışma sonucu kur-
tarılırken, kurtarılan madenciler hastanedeki kontrollerinin 
ardından mahkemeye sevk edilmek üzere polise teslim edildi. 
Madende mahsur kalan ve sayıları tam olarak bilinmemekle 
beraber yaklaşık 200 kişi olduğu iddia edilen ancak yetkililer 
tarafından 15 kişi olduğu belirtilen işçiler, tutuklanacakları ve 
çıkardıkları altını kaybedecekleri korkusuyla madende gizlen-
meye devam ediyorlar.
Yetkililer, terk edilmiş madene ek bir tünel açıldığı ve şiddetli 
yağmurun ardından bu ek tüneli su basması nedeniyle göçük 

meydana geldiğini ifade ederken, Acil Tıp Hizmetleri ER24’ün 
sözcüsü Werner Vermaak Reuters’e verdiği demeçte; mah-
sur kalan diğer madencilerin, arkadaşlarının tutuklandığını 
duyunca yukarı çıkmayı reddettiklerini belirtti. Vermaak, 
madende mahsur kalan kaçak işçilere ise yiyecek ve içecek 
yardımı yapıldığını da sözlerine ekledi.
Şubat ayı başında, Johannesburg yakınlarındaki Harmony 
Altın Madeni’nde de bir kaza yaşanmış ve 8 işçi yaşamını 
yitirmişti. Güney Afrika’da iş güvenliği konusuna son yıllarda 
daha fazla önem verilmesine rağmen, sıklıkla ölümlü kazalar 
yaşanmaktadır. Verilere göre 2012 yılında 112 madenci iş kaza-
larından dolayı yaşamını yitirmiştir. 

Şubat 2014

Avustralya’daki Madencilik Sektörünün 
Gerilemesiyle Son 10 Yılın En Yüksek 
İşsizlik Rakamlarına Ulaşıldı
Avustralya İstatistik Bürosu yaptığı açıklamaya göre işsizlik 
oranı son 10 yıldır ilk kez % 6 seviyesine çıktı. Madencilik sek-
törünün, geçtiğimiz yıl yaşanan maden fiyatlarındaki düşüş 
sonrası küçülmeye gitmesi ve ciddi miktarda işçi ve mühendi-
sin işten çıkarılmasının da bu işsizlik seviyesinde etkisi olduğu 
belirtiliyor. Sadece Şubat’ın ilk haftasında 230 kömür madeni 
işçisinin işten çıkarıldığı Queensland eyaletinde işsizlik oranı-

nın bir ayda % 5,9’dan % 6,1’e yükseldiği söyleniyor. Dünyanın 
en büyük demir cevheri ihracatçısı olarak gösterilen Batı 
Avustralya’da da durum farklı değil. Avustralya’nın en az işsiz-
lik yaşayan bölgesi olmasına rağmen işsizlik oranı bir ayda % 
4,6’dan, % 5,1’e yükselmiş durumda. Ülkenin işsizlik sorununu 
en çok yaşayan Tazmanya bölgesinde ise rakam % 7,6 seviye-
lerinde seyrediyor. 

Şubat 2014

Dünya Altın Konseyi, 2013 Yılını 
“Tüketicinin Yılı” Olarak İsimlendirdi
Dünya Altın Konseyi (World Gold Council - WGC) 2013 rapo-
runa göre geçtiğimiz yıl küresel ölçekte altın tüketimi en 
yüksek seviyelere ulaştı. Rapora göre altın tüketimi kurumsal 
yatırım şirketleri tarafından değil, diğer yatırımcılar tarafın-
dan rağbet gördü. WGC’nin raporuna göre altın bar ve para 
satışı 2012 yılına göre % 28 artış göstererek en yüksek sevi-
yelere ulaşıyor.
Bununla birlikte altın ETF’lerinden gelen 881 ton altın ve 
merkez bankası alımlarındaki düşüşler nedeniyle 2013’te 
genel altın talebi bir önceki yıla göre % 15 düşüş gösterdi. 
Merkez bankası alımlarında yaşanan düşmeye rağmen, 
merkez bankası alımları üst üste 4. yılda da varlığını devam 
ettirmeyi başardı.
Ülkelere bakıldığında, beklendiği gibi Çin 2013’te de liderli-
ğini korumakla kalmayıp, altın bar ve paralarına yatırımlarını 
% 38 oranında arttırdı. Hindistan’ın aynı emtiaya yatırımla-
rındaki artış ise, ülkenin altın ihracatını azaltma çabalarına 
rağmen 975 tona ulaşarak % 16 seviyelerinde oldu. Altın 
ihracatında 3. sırada yer alan ülkemizin altın bar ve para 

artışı ise, Hükümet’in de desteği ile % 113 artış gösterdi. Altın 
tüketimi teknolojide aynı seviyelerde kalırken kuyumculuk 
sektörünün altın talebi de % 17 arttı. 

Şubat 2014





Ukrayna’daki bir Madende Grizu 
Patlaması Sonucu 7 İşçi Hayatını Kaybetti
Son günlerde şiddetli protestolar sonucunda alınan erken seçim 
kararı ile gündeme gelen Ukrayna’da bir ölüm haberi de Doğu 
Ukrayna’daki bir madenden geldi. Verilen bilgilere göre grizu 
patlaması sonucu 7 işçi hayatını kaybederken, 9 işçi de yaralandı. 
Madence zengin Donetsk bölgesindeki Pivnichna Madeni’nde 
yaşanan patlama sonrası, Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı’nın 
verdiği bilgiye göre kurtarma ekipleri aynı gün bölgeye ulaştı ve 
ertesi gün sabah erken saatlerde ölü bedenlere ulaşıldı.

Devlet tarafından işletilen madendeki çalışmalar dururken, 
kazanın nedeni kesin olarak belirlenememiş olsa da, yetkililer 
patlamanın metan gazı sıkışması nedeniyle yaşandığını düşün-
düklerini söylediler. Ukrayna’da 2011 yılında Suhodolskaya-
Vostochnaya Kömür Madeni’nde yaşanan patlamada 26 işçi, 
2007 yılında Zasyadko Madeni’ndeki patlamada 100’ün üze-
rinde madencinin hayatına mal olmuştu. 

Şubat 2014

Vanscoy Potas Madeni’ndeki Yangın, 
Can Kaybı Yaşanmadan Söndürüldü
Kanada’nın Saskatchewan bölgesinde yer alan Agrium’un 
Vanscoy Yer Altı Potas Madeni’nde, 14 Şubat gecesi yangın çıktığı 
bildirildi. Yer altı yükleyicisinde başlayan yangının, makinenin 
kendi yangın söndürme sistemi olmasına rağmen durdurula-
mamasının ardından gece vardiyasında çalışan 44 işçi, çıkan 

dumandan boğulmamak için sığınaklara girdiler. Hiçbir işçinin 
yaralanmadığı kazanın ardından yer altındaki dumanın dağılması 
yla maden çalışmaya devam etti. Sık sık ölümlü kazaların yaşan-
dığı madencilik sektörü için Kanada’da yaşanan bu olay bir örnek 
niteliğindeydi. 

Şubat 2014

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

Tarih: 20 - 21 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





Centerra Gold, Kumtor 
İçin Beklediği Onayı Aldı
Ülkemizdeki, geçtiğimiz yıl tamamını Stratex International 
Plc.’dan satın aldığı Öksüt Altın Projesi ile yoluna devam 
eden Centerra Gold, Kırgızistan’daki önemli projesi Kumtor 
için, Hükümetten onay aldıklarını açıkladı. 6 Şubat tarihinde 
yapılan açıklamaya göre 60 olumlu ve 35 red oyu ile sonuç-
lanan oylama sonunda Kırgızistan Hükümeti, Kumtor Projesi 
için kurulacak yeni şirketin  % 50’sine sahip oldu. Kırgızistan 
Hükümeti yapılacak anlaşma sonrası Centerra’daki % 32,7’lik 
hissesinden de vazgeçmiş oldu. Anlaşmanın detaylarına göre 
Centerra’ya ait olan yaklaşık 200 milyon dolar değerindeki 
mobil madencilik ekipmanları 10 yıllığına ortaklığa kiralana-
cak. Kırgızistan Hükümeti’nin ayrıca şu anki madenin ömrü-
nün biteceği 2026 yılında iki seçeneği olacak: Kırgızistan, 
cevher atıklarındaki altını 1 dolar karşılığında kazanabilecek 
ve/veya Kumtor Projesi’ndeki % 50 olan hissesini, o günkü 
borsa değeri karşılığı % 67’ye çıkarabilecek.
Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen süreç boyunca önemli 
oranda yabancı yatırımcı kaçıran Centerra Gold, uzun vadede 

Kırgızistan Hükümeti ile yeniden bir anlaşmazlık yaşamaktan 
çekiniyor. Bu süreç boyunca düşen altın fiyatlarının da bu 
endişede yeri olduğu düşünülüyor. Bu proje, Kazakistan’ın 
batılı şirketlerle batı standartlarında iş anlaşmaları yapabil-
diğini dünyaya kanıtlaması açısından büyük önem taşıyor. 

Şubat 2014

Çin, Vale’nin Dev Cevher Tankerine Yasak Koydu
Brezilyalı madencilik devi Vale, 2011 yılının Mayıs ayında 
400.000 tonluk 35 mega kuru yük tankerlerini Çin, Dalian’a 
ulaşması için ilk kez denize indirmişti. 362 metre uzunluğu ve 
65 metre genişliğindeki Valemax tipi tankerlerin ilki, ilk ticari 
seyahatinde Ümit Burnu’ndan geri dönmek zorunda kalmış, 
İtalya’nın Taranto limanına yükünü boşaltmıştı. Vale tarafın-
dan bu durumun nedeni politik değil ticari sebepler olarak 
gösterilmişti. Fakat Çin Hükümeti, Şubat ayının ortalarında 
bu mega tankerlerin kendi limanlarına ulaşmasına yasak 
koyma kararı aldığını açıkladı. Çin Hükümeti bu kararına 
sebep olarak ülkenin arz ve metal fiyatlarında önemli bir etki 
yapma ihtimalini gösterdi.
Tankerlerin Çin tersanelerinde yapılmış olması ve ülkenin 
geliştirme bankası tarafından finanse edilmesi yasağa engel 
olmadı. Şubat’ın ilk haftası Çin Liman Yetkilileri tarafından 
limana yanaşabilecek tanker kapasitesinin 250.000 ton ola-
rak açıklanması, Valemax tipi tankerlerin süresiz olarak Çin 
limanlarından yasaklanmış olması anlamına geliyor. Verilen 
bilgiye göre henüz 30’u tamamlanmış olan 35 Valemax tipi 
tankerin hepsinin çalışması durumunda Vale, 1,2 milyarlık 
deniz aşırı demir ticaretinin üçte ikisini alan Çin’e, yılda 44 

milyon tonluk demir cevheri ihraç edebilecek. Dünya demir 
arzının dörtte birini kontrol eden Vale için bu yasak, demir 
ticaretinde daha büyük pay elde etmeye çalışan ve daha kısa 
ticaret yolu kullanma avantajı olan Avustralyalı rakiplerinin 
pazarını arttıracak gibi gözüküyor. Günümüzde demir tica-
retinin % 80’i Valemax tipi tankerlerden daha küçük boydaki 
tankerler tarafından yapılmakta. 

Şubat 2014

Tanıtım ve yazılarınız için yerinizi şimdiden ayırtın...
www.miningturkeymag.com

6. Sayı Nisan’da Çıkıyor...
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Teşvik Paketi Madencilik 
Sektörüne Katkı Sağlıyor
5 Nisan 2012’de açıklanan ve “süper teşvik” olarak adlandırılan 
paket, 2013 yılında madencilik yatırımlarına önemli miktarda 
katkı sağladı. Türkiye’yi 6 bölgeye ayıran, yatırımlara vergi, 
sigorta primi, faiz ve yatırım yeri gibi çeşitli desteklerin veril-
diği paketten yararlanmak isteyen şirketlerin madencilik ala-

nında 2013 yılında taahhütte bulunduğu sabit yatırım tutarı 
7 milyar 500 milyon TL’yi geçti. Madencilik sektörüne yönelik 
düzenlenen teşvik belgesi sayısı 282 olurken, öngörülen yeni 
istihdamın sayısı da 10.781 olarak kayıtlara geçti.
Teşvik belgesi düzenlenen 282 projeden 268’i yerli sermayeli 

Şubat 2014

Öngörülen Sabit Yatırım Tutarının 10.000.000 TL’nin Üzerinde Olduğu Şirketler

Sermaye 
Türü Şirket Yatırım Cinsi Teşvik 

Türü Şehir Teşvike Konu Olan Faaliyet İstih-
dam

Öngörülen 
Yatırım (TL)

Yerli Riotur Madencilik Komple Yeni Yatırım 1,2,3,4,5 Ankara
Trona - Çözelti Madenciliği 10.000.000 ton/yıl, Ağır Soda Külü 
2.500.000 ton/yıl, Sodyum Bikarbonat 200.000 ton/yıl

518 2.040.000.000

Yerli Erdemir Madencilik Komple Yeni Yatırım 1,2,3,4,5 Malatya Demir Cevheri Zengin. ve Peletl. 3.000.000 ton/yıl 500 1.569.000.000

Yerli Hattat Enerji Ve Maden Tevsi 1,2,3,4,5 Bartın Taşkömürü İstihracı 5.000.000 ton/yıl 600 1.400.000.000

Yerli Asya Maden İşletmeleri Komple Yeni Yatırım 1,2,3,4,5
Kasta-
monu

Bakır Cevheri İstihracı 1.500.000 ton/yıl, Bakır Cevheri Zenginleş-
tirme 150.000 ton/yıl

515 280.000.000

Yerli Koza Altın İşletmeleri Komple Yeni Yatırım 1,2,3,5 Kayseri Altın Cevheri İstihracı 6.000.000 ton/yıl, Dore Altın 2,8 ton/yıl 300 272.000.000

Yerli Eti Soda Üretim Tevsi 1,2,3,4,5 Ankara
Trona Cevherinden Sodyum Karbonat Ür. 1.505.000 ton/yıl, Trona 
Cevherinden Sodyum Bikarbonat Üretimi 205.000 ton/yıl

- 200.000.000

Yerli Eti Bakır Tevsi, Entegrasyon 1,2,3,4,5 Samsun Bakır Cevheri İstihracı 4.870.000 ton/yıl, Katot Bakır 60.000 ton/yıl 30 180.000.000

Yerli Esan Eczacıbaşı End. Ham. Komple Yeni Yatırım 1,2,3,4,5 Eskişehir Magnezyum Metal Üretimi 30.000 ton/yıl 250 164.000.000

Yerli Soma Kömür İşletmeleri Komple Yeni Yatırım 1,2,3,4 Manisa
Linyit Kömürü İstihracı 1.000.000 ton/yıl, Yıkanmış ve Elenmiş 
Linyit Kömürü 700.000 ton/yıl

2625 120.000.000

Yerli Kartopu Krom Komple Yeni Yatırım 1,2,5 Adana
Krom Cevheri İstihracı 1.872.400 ton/yıl, Krom zenginleştirme 
220.000 ton/yıl

180 71.482.000

Yerli Hayri Ögelman Madencilik Modernizasyon 1,5 Bursa Krom İstihracı 99.840 ton/yıl, Krom Zenginleştirme 24.960 ton/yıl   46.917.000

Yerli Koza Altın İşletmeleri Tevsi, Modernizasyon 1,2,3,5 İzmir Altın ve Gümüş İstihracı 950.000 ton/yıl, Dore Altın 3,42 ton/yıl 53 30.392.266

Yerli Esan Eczacıbaşı End. Ham. Komple Yeni Yatırım 1,2,3,5 Konya Altın Cevheri İstihracı 300.000 ton/yıl, Dore Altın 0,5 ton/yıl 63 30.000.000

Yerli Esan Eczacıbaşı End. Ham. Tevsi 1,2,3,4,5 Muğla Feldispat Zenginleştirme 480.000 ton/yıl 37 24.300.000

Yerli Çullas Yapı Malzemeleri Komple Yeni Yatırım 1,2,3,4,5 İzmir Perlit Genleştirme 300.000 ton/yıl 20 23.981.000

Yerli Turan Bekişoğlu Mermer Tevsi 1,2,3,4,5 Eskişehir Mermer Blok 27.590 m3/yıl, Mermer Levha 541.920 m3/yıl 52 21.136.950

Yerli Antalya Mermer Komple Yeni Yatırım 2 Antalya Mermer Levha 1.080.000 m2/yıl   20.623.837

Yerli Çakırlar Madencilik Tevsi 1,3 İstanbul Mıcır Üretimi 6.198.000 ton/yıl 200 19.500.000

Yerli Eti Alüminyum Modernizasyon 1,3,4,5 Konya
Boksit cevheri istihracı 485.000 ton/yıl, Kömür istihracı (İR:34035) 
700.000 kg/yıl

- 19.306.222

Yerli Özkoyuncu Madencilik Tevsi 1,2,3,4,5 Kayseri Demir Cevheri İstihracı 1.000.000 ton/yıl 75 19.000.000

Yerli Dimin Madencilik Komple Yeni Yatırım 1,2,3,4,5,7 Bingöl
Demir Cevheri Zenginleştirme 240.000 ton/yıl, Demir Cevheri 
İstihracı 600.000 ton/yıl

85 18.906.524

Yerli Natura Mermer Tevsi 1,2,3,4,5 Bilecik Mermer Blok İstihracı 416.00 m3/yıl 25 15.068.260

Yerli Rentaş Mermer Tevsi 1,2,3,4,5 Burdur Mermer Blok 194.00 m3/yıl, Mermer Levha 384.000 m2/yıl 25 14.700.000

Yerli Dimer Mermer Komple Yeni Yatırım 1,2,3,4,5 Adıyaman Mermer Blok 16.500 m3/yıl 35 14.400.000

Yerli Çelikler Taahh. Modernizasyon 1,2,4 Çorum Linyit İstihracı ve İşlemesi 359.360 ton/yıl 15 14.250.000

Yerli Emin Demirel Mermer Komple Yeni Yatırım 1,2,4,5 Afyon MERMER FAYANS 240.000 m2/yıl 50 14.000.000

Yerli Erken Petrol Komple Yeni Yatırım 1,2,4,5 Niğde
Kalsit İstihracı, Kırılması ve Elenmesi 75.000 ton/yıl, Mikronize 
Kalsit 30.000 ton/yıl

34 13.500.000

Yerli Onur Mermer Madencilik Komple Yeni Yatırım 1,2,3,4,5 Antalya Mermer Blok İstihracı 19.000 m3/yıl 45 13.342.100

Yerli Çiftyıldız Mermer Tevsi, Modernizasyon 1,2,4,5 Bursa Mermer Blok 9.000 m3/yıl, Mermer Levha 590.000 m2/yıl 25 12.400.000

Yerli Aksu Madencilik Tevsi 1,2,3,5 Sivas
Krom Cevheri İstihracı 750.000 ton/yıl, Krom Zenginleştirme 
143.712 ton/yıl

25 12.250.000

Yerli Ferrocom Madencilik Modernizasyon 1,2,4,5 Sivas
Demir Cevheri İstihracı 2.100.000 ton/yıl, Demir Cevheri Zenginleş-
tirme 105.000 ton/yıl

- 12.200.000

Yerli Erblok Maden Mermer Komple Yeni Yatırım 1,2,3,4,5 Manisa Mermer Blok 24.400 m3/yıl 36 11.384.000

Yerli Antalya Mermer Tevsi, Modernizasyon 1,2,3,4,5 Burdur Mermer Blok İstihracı 14.720 m3/yıl 30 11.122.180

Yerli Seltaş Alçı Komple Yeni Yatırım 1,2,4,5 Ankara Göl Tuzu İstihracı 424.311 ton/yıl 32 11.100.000

Yerli Canel Münip Çoker Mad. Tevsi 1,2,3,4,5,6 Balıkesir Mermer Levha 1.020.480 m2/yıl 35 11.000.000

Yerli Ahlat Toprak Yapı Mad. Komple Yeni Yatırım 1,2,3,4,5,7 Bitlis Dekoratif Taş Blok 1.800 m3/yıl, Dekoratif Taş Levha 235.000 m2/yıl 40 10.800.000
 

Tablo 1: 2013 içerisinde teşvik paketinden faydalanan ve sabit yatırım tutarı 10 milyon TL’nin üzerinde olan şirketler listesi
1-KDV İstisnası, 2-Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, 3-Gümrük Vergisi Muafiyeti, 4-Faiz Desteği, 5-Vergi İndirimi Oranı, YKO, 6-Yatırım Yeri Tahsisi, 7-Gelir Vergisi Stopaj Desteği

Özel Haber
www.madencilik-turkiye.com



2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

Belge Adedi 19 39 24 25 28 17 35 12 22 13 19 29 282

Sabit Yatırım 
(Milyon TL)

91 273 2128 415 1858 69 216 48 1662 364 66 390 7580

İstihdam 391 1095 947 3031 997 277 787 229 1243 750 299 735 10781
 

Tablo 2: 2013 yılında aylara göre düzenlenen belge sayıları, yatırım miktarları ve istihdam sayıları

şirketlerinden olurken 14’ü ise yabancı sermayeli şirketler ara-
sından yer aldı. 
Ülke madenciliği açısından büyük önem arz eden ve yatırım 
tutarı 1 milyar TL’yi geçen 3 büyük ölçekli proje de teşvik pake-
tinden faydalandı. Aralık 2010’da Ciner Grubu tarafından satın 
alınan RioTur Madencilik, Ankara - Kazan’da yer alan trona 
projesi için yapılacak yatırım miktarında 2 milyar 40 milyon 
TL ile başı çekerken, onu sırasıyla Malatya - Hekimhan’daki 
demir cevheri zenginleştirme tesisi projesiyle, bir Oyak Grubu 
şirketi olan Erdemir Madencilik (1 milyar 569 milyon TL) ve 
Bartın’daki taşkömürü projesi ile Hattat Holding şirketlerinden 
Hattat Enerji (1 milyar 400 milyon TL) izledi. Üç büyük projede 
öngörülen toplam istihdam rakamı 1618 oldu. 
Teşvik paketinden faydalanan 282 şirketten yatırım tutarına 
göre ilk 10’da yer alan şirketlerin toplam yatırım tutarı 6 milyar 
296 milyon TL ile aslan payını oluşturdu. 
Sabit yatırım tutarı 10 milyon TL’nin üzerinde yer alan proje 
sayısı 36 olurken, bunlardan 18’i Komple Yeni Yatırım sınıfında 
paketten faydalanıyor. Diğer şirketler ise Tevsi (Genişleme-

Büyüme) ve Modernizasyon sınıfında teşvik aldı. 
Sabit yatırım tutarı 10 milyon TL’nin üzerinde yer alan pro-
jelerden mermer ve doğal taşlar alanında 12 proje paketten 
faydalanırken, 14 proje demir, bakır, krom, altın madenciliği 
alanlarında pakete dahil oldu. Kalan projeler ise endüstriyel 
hammaddeler ve kömür madenciliği sınıfında yer aldılar.
Yatırım tutarı 10 milyon TL’nin altında kalan proje sayısı 246 ola-
rak kayıtlara geçerken dünya ölçeğinde oldukça küçük kabul 
edilebilecek bu yatırımların çokluğu, ülkemizdeki maden 
rezervlerinin ölçeğini ve dağınıklığını gösteriyor. Birbirine 
yakın projelerin sahibi olan şirketlerin ortaklığa gitmesi duru-
munda daha büyük ölçekli projelerin ortaya çıkabileceği, yapı-
lan işbirliği ile bazı gider kalemleri azalacağından daha fazla 
kazanç sağlanabileceği ve daha büyük projeler sayesinde 
daha fazla istihdam sağlanabileceği unutulmamalıdır.
Madencilik sektörüne verilen devlet desteklerinin yanı sıra 
izin süreçlerinin da rahatlatılması ile sektörde büyük bir atılım 
yaşanması kuvvetle muhtemel. 

Haber: Onur Aydın
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Türkiye’nin İlk Yerli Maden Yükleyicisi: Talpa LH-217
Türkiye’nin ilk yerli yer altı maden yükleyicisi Talpa LH-217, 
İzmir’li Ersencer Mühendislik tarafından üretildi. İş maki-
naları sektöründe 40 yıllık tecrübeye sahip olan Ersencer 
Mühendislik’in, madencilik sektöründeki ihtiyaçları görüp 
sektör temsilcilerinin sesini dinleyerek talebe yönelik yerli 
bir ürün yaratma arzusunun sonucu olarak ortaya çıkan Talpa 
projesi, Türk maden makineleri sektöründe yılın en önemli 
gelişmeleri arasında yer alıyor.
Ersencer yetkililerinden Leman Sencer Sezginsoy’un 
Madencilik Türkiye dergisine verdiği bilgilere göre; 1993 
yılından bu yana maden makinalarında sıklıkla kullanılan 
DANA aktarma organlarının servisini sağlayan şirket, maden-
cilik sektöründe 20 yılda kazandığı müşterilerinin güveninin 
sarsılmamasına büyük özen göstererek sektördeki birikim-
lerinin bir ürünü olan Talpa LH-217’yi üretti. Talpa yükleyici, 
fabrikasyon üretimden çok fazla mutlu olmayan Ersencer 
Mühendislik tarafından Türk madencisi için, Türkiye’deki 
maden şartları dikkate alınarak tasarlandı.
Talpa’yı tasarlamaya başlamadan önce ilk olarak sektör-
deki sorunları inceleyen Ersencer teknik ekibi, yedek parça 
temin süreleri, servis kolaylığı, küresel ısınma ve endüstrinin 
genelinde uygulanan kirlilik yaratan gazların emisyonları 
üzerindeki kısıtlamalar, yakıt ekonomisi gibi sorunları tespit 
etti. Bunun dışında yerli üretim yükleyicinin, ciddi bir fiyat 
avantajı sağladığı da ortaya çıktı. Motor ve aktarma organları 
dışındaki parçalar da yerli olduğundan kolay yedek parça 
temini, hızlı ve kaliteli servis olanağı sağlanabileceği belir-
lendi ve yapılan ön araştırmaların ardından 40 yıllık tecrübe 
ile Talpa LH-217 üretimi kararı alındı.
Talpa, elektromekanik kontrol sistemine sahip olduğundan 
rutubetten etkilenmiyor. Ayrıca turbolu motoru yüksek 
irtifada güç kaybetmeme ve yakıt ekonomisi sağlıyor. 
Makinadaki partikül filtresi ve katalitik konverter, maden 
içindeki egsoz emisyon değerlerini düşürerek yer altında iş 
güveliği için ciddi katkı sağlıyor. Ayrıca Makine üzerindeki 
standart olan sulu kıvılcım önleyici, yangın risklerine karşı da 
avantaj sağlıyor.
Şirketin, projede ilk etaptaki hedefi Türkiye pazarı. LH-217, 
Talpa serisinin ilki. Sonrası için farklı boyut seçenekleri ve 
farklı işlevli Talpa’lar üzerinde planlamalar yapılıyor. Ayrıca 
elektrik motoru opsiyo-
nunun sağlanması da 
gündemde. Ersencer’in en 
önemli özelliği ise Talpa’yı 
isteğe özel üretebilmesi. 
Yani farklı büyüklükler ve 
farklı kova seçenekleri söz 
konusu olabilecek. Şirket 
yetkilisi Leman Sencer 
Sezginsoy, butik çalışan bir 
şirket olduklarından maden-
cinin isteği üzerine sipariş 
aldıklarını, buna rağmen 
müşteriye ek maliyet de 

getirmediklerini söylüyor. Şirket butik çalışmak yerine daha 
seri çalışabileceğinin farkında ancak müşteri memnuniyetine 
verdikleri önemden dolayı butik çalışmayı tercih ediyor.
Şu ana kadar Talpa’ya gösterilen ilgiden memnuniyet 
duyduklarını belirten Leman Sencer Senzginsoy, herkesin 
merakla makineyi madenlerde görmek istediğini, tamam-
lanan CE sertifikaları ve ROPS-FOBS testleri ile seri üretim 
aşamasına geçen Talpa’nın 24 Şubat lansmanından sonra 
satışa sunulduğunu vurguladı. Ayrıca bu yılki TÜYAP maden 
fuarına katılarak Talpa’nın sektöre tanıtılacağı da öğrenilen-
ler arasında.
Tamamen Türk mühendislerince tasarlanan ve ciddi bir eme-
ğin ürünü olan bu projede çeşitli zorluklarla da karşılaştığı 
belirtilen Ersencer ekibinin, bir şeyi sıfırdan yaratmanın 
oldukça meşakkatli bir iş olmasına rağmen kaliteli, iyi yetiş-
miş ve ciddi bilgi birikimine sahip olduklarından zorlukların 
üstesinden gelmeyi başardıkları açıklandı.
Projeye ilişkin faydalı model başvurularının da devam ettiği 
öğrenilirken Talpa’nın sektördeki ilk yerli üretim olması nede-
niyle devlet tarafından da AR-GE desteği verildiği biliniyor. 

www.ersencer.com

Şirket Haberleri
www.madencilik-turkiye.com

Boyutlar (UxGxY) 7.497 mm (x) 1.650 mm (x) 2.000 mm(max)

Ağırlık (Boş - Yüklü) 9.700 kg - 13.200 kg

Şase Yüksek Mukavemetli Çelik

Motor
4 Silindir Turbo - 74,5kw @ 2.200rpm - 330Nm @ 
1.600rpm

Yük Kapasitesi Koparma Kuvveti: 6.500 kg - Kepçe: 1,7 m3

Son Hız 1.Vites: 4,4 km/s - 2.Vites: 9,7 km/s - 3.Vites: 26,2 km/s

Lastikler 1.200 - 20

Frenler Yağ Banyolu, Arıza Emniyetli, SAHR Fren

Direksiyon Full Hidrolik - Joystik

Dönme Çapı (İç - Dış) 2.750 mm - 5.050 mm

Hidrolik Basınç
(Direksiyon - Hidrolikler)

150 bar - 200 bar (Ayarlanabilir)

Elektrik
12V 105Ah iki adet Akümülatör, Halojen / Led Farlar 
Farlar, Park Lambası, Fren Lambası, Geri Vites Alarmı, Ana 
Elektrik Sigortası, Çakarlı Tepe Lambası
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Castrol’den Ağır Ticari Araçlar
İçin Yeni Motor Yağı: Vecton!
Castrol’ün devrimsel Sistem5 teknolojili motor yağı Vecton % 
40 daha yüksek performans sağlıyor!
Ağır hizmet araçlarına yönelik madeni yağ pazarında teknoloji 
liderliğini sürdüren Castrol, Gemlik’te yer alan fabrikasında 
üretilen ve Sistem5 adını verdiği yeni teknolojisine sahip 
ürünü Vecton’u satışa sunduğunu duyurdu.
Sistem5 teknolojisiyle dizel motorlarda performans azalmasına 
yol açan en kritik 5 alanda mücadele ederek motor yağında % 
40’a kadar daha yüksek performans sağlayan Castrol Vecton, 
özellikle daha çok yakıt tasarrufu ve daha az yağ eksiltme özel-
liği ile madencilik sektörünün yeni tercihi olacak.
Castrol’ün Gemlik’te yer alan fabrikasında üretilmeye başlanan 
Vecton, bağımsız laboratuvar testleri sonucu yağ kalınlaşma-
sına, tortu ve kurum oluşumuna, aşınma ve korozyona karşı 
mücadelede API ve ACEA endüstri standartlarına oranla % 40’a 
kadar daha yüksek performans göstermesiyle ön plana çıkıyor.
Motor içindeki zorlu koşullara adapte olan ve performansı 
azaltan etmenler ile savaşan, yeni ve benzersiz bir motor yağı 
olarak nitelendirilen Castrol Vecton, yağ kalınlaşmasına karşı 
sağladığı faydayla yakıt tasarrufu sağlıyor. Bunun yanında, 
yağ içinde biriken kurumun olumsuz etkisini minimize ederek 
daha fazla motor gücü elde edilmesine yardımcı olmasıyla da 

dikkat çekiyor. 3 bin saate yakın süren testler sonucunda 5 
temel alanda (yakıt tüketimi, yağ tüketimi, yağ değişim aralığı, 
parça ömrü ve güç) maksimum performans gösterecek şekilde 
geliştirilen Castrol Vectron, 20 litrelik ambalajlarda başta SAE 
10W-40 viskozite sınıfıyla olmak üzere BP istasyonları ve yet-
kili/özel servislerde, raflarda yerini aldı. 

www.castrol.com.tr

MAXAM, Orta Asya’daki Varlığını Güçlendiriyor
Maxam Patlayıcı Maddeler, Kazakistan’da Samruk - Kazyna ile 
birlikte Nonel Kapsül üretimi için ortaklık anlaşması imzaladı. 
Alfred Nobel tarafından 1872 yılında kurulan, günümüzde 5 kıta 
ve 48 ülkede faaliyet gösteren, 2012 satış miktarını 1.088 milyar 
euroya çıkartan MAXAM Patlayıcı Maddeler, Kazakistan’da yap-
mış olduğu bu ortaklıkla da gücüne güç katmıştır. 
MAXAM, var olan yatırımları ile Orta Asya’da madencilik, taş 
ocakçılığı, altyapı ve inşaat sektörleri için sivil patlayıcı mad-
delerin üretiminde ve patlatma hizmetlerinin sağlanmasında 
hizmet vermekte, verdiği hizmet ve ürün kalitesi firmayı Orta 
Asya’da lider konuma taşımaktadır.
MAXAM’ın Kazakistan’daki çözüm ortağı olan Samruk - Kazyna, 
ülkenin GDP’sinin % 60’ını oluşturan maden, enerji, metalürji, 
kimya ve inşaat sektörlerinde büyük yatırımları bulunan bir dev-
let fonudur. Yapılan bu ortaklık anlaşması, madencilik potansiyeli 
açısından dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan Kazakistan’da 
MAXAM’ın varlığını daha fazla pekiştirecek, inisiyasyon sistemle-
rinin yanı sıra Kazakistan’ın bazı büyük madencilik şirketleri için 
modern patlayıcı madde tedarikini ve hizmetini sağlayacaktır.
Samruk - Kazyna ile yapılan anlaşma MAXAM’ın ileri teknoloji 
kullanarak ürettiği Nonel kapsüllerin yanı sıra ülkenin ithal 
ettiği diğer patlayıcı ürünlerin de Kazakistan’da ileride üretil-
mesi için fırsatlar sağlayacaktır.
MAXAM Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su José F. Sánchez - 
Junco, “MAXAM Kazakistan’da 2002 yılında faaliyet göstermeye 
başladı. Ülkenin madencilik sektöründeki büyüme potansiyeli 

göz önüne alındığında son on yıllık bu süreçte çok doğru bir 
karar verdiğimizi görüyoruz. Ve bu ortaklığımızın ülkede yeni 
yatırımlara öncü olmasını umut ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.
Kazakistan: Madencilik Yatırımının Cazibe Merkezi
Bağımsızlığın ardından siyasi ve ekonomik istikrara kavuşan 
Kazakistan’da büyük petrol, uranyum, demir, altın ve kurşun 
rezervleri bulunuyor. Ülke, uranyum, krom, kurşun ve çinko 
yataklarının zenginliği itibariyla dünya ikincisi, mangan konu-
sunda dünya üçüncüsü, bakırda da beşinci sıradadır. Kömür, 
demir ve altın rezervleri konusunda dünya sıralamasında ilk 
on ülke arasında yer alan ülke, doğalgaz, petrol ve alüminyum 
rezervlerinde de sırası ile ilk on iki, ilk on üç ve ilk on yedi ülke 
arasında yer almaktadır. Kazakistan’da 1996 yılında dünyanın en 
büyük üçüncü altın madeni bulunmuştur. Dünyadaki kromun 
% 26’sı, altının % 20’si, uranyumun % 17’si Kazakistan’dadır. 
Kazakistan toprakları altında keşfedilmiş maddi zenginliğin 2 
trilyon dolardan fazla olduğu tahmin edilmektedir. 

www.maxam.com.tr
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Supervac® Endüstriyel Vakum Sistemleri, 
Demir - Çelik Endüstrisinde Vazgeçilmez Oldu
Bir dünya markası haline gelen SUPERVAC®, esnek ve her ihti-
yaca uygulanabilir patentli tasarımı ile işletmelerin vazgeçi-
lemez sistemlerinden birisi. SUPERVAC® uygulamaları en son 
İSDEMİR AŞ İskenderun tesislerinde, önce sabit bir tesis olarak 
eski ve yeni iki sinter fabrikasının temizliğini yerine getirmek 
üzere tasarlanıp kuruldu. Bu tesis, her iki fabrikada da dökülen 
ve saçılan sinter gibi ağır malzemelerin toplanmasını sağlar-
ken, aynı anda topladığı malzemeleri bir konveyör banda 
boşaltabilen bir tesistir. Bir başka deyişle toplama hacmi son-
suz oldu. Daha sonra aynı teknolojinin uygulandığı fakat 7 m3 

hacminde olan toplama bunkerine sahip, çekilebilir treyler tipi 
SUPERVAC® araç satın alan İSDEMİR AŞ, bu aracı da konveyör 
kavşak kulelerinde kullanmaya başladı.

YÜNEL için tasarımda gurur kaynağı olan son uygulama ise 
yine İSDEMİR AŞ’de, 84 metre yükseklikteki pülverize kömür 
hazırlama binasında gerçekleştirdiği SUPERVAC® uygulaması 
oldu. Burada SUPERVAC® vakum sistemi, ilk çekiş noktasından 
24 metre yukarıda yer almakta, bu bölgelerde aşağıdan yuka-
rıya doğru toplama yapılmakta, üst kotlarda ise tersi olarak 
aşağıdan emilerek üst katlar temizlenmektedir. Ayrıca tüm 
sistem ATEX belgeli elemanlarla kurulmuştur.
Bu üstün tasarımı ortaya çıkartan YÜNEL’in mühendisleri, işlet-
menin ihtiyacı ne türde ve kapasitede bir uygulama ise ona 

göre SUPERVAC® tasarımını uyguluyor. Çünkü bu innovasyonu 
onlar gerçekleştirdi. İSDEMİR AŞ’de sistemin böyle rağbet gör-
mesinin temel nedenlerinden bazıları; dökülen - saçılan her 
tür malzemenin anında ve bir daha orada olmayacak şekilde 
toplanması, temizlik yapılırken hiçbir malzemenin havaya 
kalkarak başka ünite ve elektrik motoru gibi aksam üzerine 
yapışmaması, bu nedenle arızaların azalması, dolayısı ile 
bakım - onarım ve yedek parça masraflarının en aza inmesi, 
emre amadeliğin süresi arttığı için verimin de artması, son ola-
rak da ileri derecede temizlik yapılırken temizlik masraflarının 
da azalması gibi hususlardır.
SUPERVAC® teknolojisi yukarıda anlatıldığı gibi, her işletmenin 
kendi ihtiyacına göre sabit tesis, seyyar çekilebilir treyler tipi 
veya kamyon üzerine monteli olarak veya platform şeklinde 
ayrıca, 10 HP’den 200 HP’ye kadar elektrik motorları ile veya 
diesel motorla tahrikli olarak üretilmektedir. Sistemin bir diğer 
eşsiz özelliği ise emiş hortumundan geçebilen ıslak - kuru her 
cins malzemeyi hatta demir bilyeleri dahi, kapasitesine göre 
yüzlerce metre mesafeden çekip toplayabilmesidir.
SUPERVAC® sistemlerini yurt içinde ve Avrupa’da sadece 
demir - çelik işletmeleri değil, çimento fabrikaları, toprak 
sanayi gibi onlarca büyük endüstriyel tesis kullanmaktadır. 

www.yunel.com.tr
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Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Eurasia - Mena Steel Summit, 
EBY International organizasyonu ve Türkiye Çelik Üreticileri 
Derneği işbirliği ile 29 - 30 Ocak 2014 tarihleri arasında 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın olduğu etkin-
likte yurt içi ve yurt dışından çok sayıda katılımcı yer aldı.
Etkinlik süresi boyunca ‘’Günümüz Çelik Sektörü, Çelik 
Uygulamaları, Uzun Ürünler, Hurda Arzı, Çelik Üretiminde En 
İyi Hammaddelerin Seçimi ve Eko Tesisler, Çelik Endüstrisinde 
Değişen Talebe Cevap Vermek’’ başlıklı oturumlar çerçeve-
sinde, 14’ü yerli 20’si yabancı olmak üzere, 34 konuşmacı 
görüşlerini ve beklentilerini katılımcılar ile paylaştı.
Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çelik Üreticileri 
Birliği Genel Sekreteri Veysel Yayan, ülkemizdeki 2013 yılı çelik 
üretim rakamları hakkında bilgiler verdi. Yayan’ın ardından 
açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye Çelik İhracatçıları 
Birliği Başkanı Namık Ekinci çıktı. Ekinci, 700’ün üzerinde 
üyesi bulunan Çelik İhracatçıları Birliği hakkında bilgiler verdi. 
Türkiye’nin 2013 yılında çelik üretiminde dünyada 8. sırada 
olduğunu belirten Ekinci, ülkenin uluslararası çelik ticaretinde 
ise 7. sırada (200 ülkeye ihracat) oluğunu aktardı.
Günün bir diğer açılış konuşmasını da Çelik İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci Gerçekleştirdi. Ekinci, 
700’den fazla çelik ihracatçısı üyeleriyle, çelik sektörünün 
ihracat potansiyelinin arttırılması ve serbest, adil ticaret çerçe-
vesinde küresel anlamda sürdürülebilir bir rekabet gücü elde 
edilmesi için çalıştıklarını belirtti.
Türkiye’nin 200’e yakın ülkeye yaptığı 18,4 milyon ton çelik ihra-
catı ile dünya çelik ihracatında 7. sırada ve inşaat çeliği alanında 
150 ülkeye yaptığı ihracatta ise dünyada 1. sırada yer aldığını 
söyleyen Ekinci, MENA bölgesinin, Türk çelik ihracatı açısından 
önemli bir konumda bulunduğunu ifade etti. Ekinci, 2013 ihra-
cat verilerine göre, Türkiye’nin gerçekleştirdiği 18,4 milyon ton-
luk çelik ihracatında ilk üç sırada Irak, Suudi Arabistan ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin yer aldığını, inşaat demirinde ise gerçekleş-
tirilen 8,2 milyon tonluk ihracatta ilk üç sıranın Irak, Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE) ve Yemen olduğunu bildirdi.
MENA ülkelerinin yalnızca büyüme potansiyelleri nedeniyle 
değil, aynı zamanda Türk inşaat demirinin bu pazardaki tanı-
nırlığı nedeniyle de Türk çelik sektörü için önemli partnerler 
olmaya devam ettiğini söyleyen Ekinci, Türk inşaat demirinin 
BAE’de en yaygın kullanılan inşaat demiri olma özelliğine 
sahip olduğunu vurguladı. Ekinci, Türk inşaat demirine göste-
rilen ilgiye verilecek en güzel örneğin, yapımında % 100 Türk 
çeliği kullanılan, 828 metre ile dünyanın en uzun binası olan 
Dubai’deki Burç Halife olduğunu, bunun yanı sıra Dubai’nin 
uzun yıllardan beri inşaat çeliğinin % 95’ini Türkiye’den temin 
etmekte olduğunu sözlerine ekledi.
Ekinci, konuşmasını ‘’Türk çelik sanayi olarak, ürünlerimizi 
dünya kalite standartlarında üreterek dünyanın dört bir yanına 
ihraç etmekte ve bu ihracatı gerçekleştirirken Dünya Ticaret 
Örgütü kurallarına azami derecede önem vermekteyiz. Bu özel-
liklerimiz sayesinde MENA ülkeleri ile geçmişten gelen güvene 
dayalı işbirliğimizin daha da gelişerek devam edeceğine inan-
maktayız.’’ ifadeleriyle sonlandırdı.

Günün diğer bir konuşmacısı da Kardemir Genel Müdürü Fadıl 
Demirel oldu. Demirel, Türkiye’nin son 10 yılda çelik üretiminde 
önemli bir artış sağladığını belirtirken, Türkiye’nin çevresinde 
gelişen ülkeler olması bakımından şanslı bir ülke olduğunun altını 
çizdi. Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmanın geçici 
olduğuna inandığını belirten Demirel, çevre ülkelerde yaşanan 
kaosun ortadan kalkmasıyla çelik sektörünün yine hızlı büyüme-
sine devam edeceğine inandığını aktardı. Sektörün büyümesi 
konusunda devlet tarafından yapılması gerekenler olduğu gibi 
çelik sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların da yapması gere-
kenler olduğunu vurgulayan Demirel, özellikle sektörün lojistik 
konusunda yaşadığı sıkıntılar üzerinde durdu. Limanlarda yük-
leme kapasitelerinin arttırılması gerektiğine işaret eden Demirel, 
demiryollarının daha da gelişmesi gerektiğini vurguladı.
Yeni kurulacak entegre tesisler ile sektörün daha da büyümesi 
gerektiğini aktaran Demirel, Genel Müdürü olduğu Kardemir’in 
çevresel konulardaki çalışmalarına da değinerek şirket olarak 
çevresel çalışmalara 180 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirtti. 
Demirel, çevre ile ilgili konularda hassasiyetlerini dile getirirken 
‘Çevreye yatırım yapmazsanız şirketinizi tehlikeye atarsınız.’ 
sözüyle de konuşmasını sonlandırdı.
Kardemir Genel Müdürü Fadıl Demirel’den sonra Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürü Orhan Yılmaz kürsüye çıktı. Yılmaz, 
bor ve Eti Maden İşletmeleri hakkında bilgiler verdiği konuşma-
sında, bor ürünlerinin çelik sektöründe kullanımı ile ilgili yaptık-
ları çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Yılmaz, ‘ferroboron’ adıyla yaptıkları çalışmalarda çelik sektö-
ründe ortaya çıkan cüruflara ekledikleri bor ürünüyle güçlü bir 
katkı maddesi elde ettiklerini hatırlattı. 2013 Nisan ayında baş-
ladıkları Ar-Ge çalışmalarıyla çelik sektörü cüruflarının yer aldığı 
potaya ekledikleri 1000’de 3 oranındaki bor kimyasalı ile güçlü bir 
karışım elde edildiğini ve daha önce kullanılmayarak bekletilen 
cürufların ekonomiye kazandırılarak karayollarında ve başka sek-
törlerde özel bir malzeme olarak kullanılabildiğini  aktaran Yılmaz, 
10 firmanın yaptığı anlaşmalar ile bu ürünü hali hazırda kendile-
rinden temin ettiğini belirterek bu çalışmanın tüm dünyaya yayıl-
ması için çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Yakın zamanda Çinli bir 
çelik üreticisiyle konu hakkında görüştüklerini de bildiren Yılmaz, 
Çinli firmayla anlaştıkları takdirde yıllık 500.000 ton daha bor ihra-
catı yapacaklarını sözlerine ekleyerek sözlerini sonlandırdı.
İki gün boyunca süren panellere katılım üst düzeyde olurken, 
iki günün sonunda da yapılan yuvarlak masa toplantılarına ilgi 
yoğun oldu. Etkinlik, ikinci gün gerçekleştirilen sunumların 
ardından yapılan yuvarlak masa toplantılarıyla sona erdi. 

4. Eurasia - MENA Steel Summit

Etkinlik Haberleri
www.madencilik-turkiye.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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Turkey & Central Asia Mining Investment Summit, 27 - 30 Ocak 
2014 tarihleri arasında İstanbul InterContinental Otel’de ger-
çekleştirildi. Zirve’de ülkemiz madencilik sektörü temsilcileri 
dışında Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Moğolistan gibi 
Orta Asya ülkelerinden de katılımcılar yer aldı. 
Madencilik Türkiye dergisinin medya partneri olduğu etkinlik, 
27 Ocak günü gerçekleştirilen atölyeler (workshop) ile baş-
larken, 28 Ocak günü de sunumların ve panellerin yapıldığı 
Zirve’ye geçildi. Etkinliğin açılış konuşmasını aynı zamanda 
Zirve başkanı olan ING Bank Metaller Madencilik ve Doğal 
Kaynaklar Başkan Yardımcısı Andor Lips yaptı. 
Lips’in ardından kürsüye konuşmasını yapmak üzere T.C. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Murat Mercan 
çıktı.  Mercan konuşmasında, ülkemiz için madenciliğin öne-
mine vurgu yaparken Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 
sadece ülke içindeki kaynaklarımızın değil, yurt dışında, özel-
likle Afrika’daki yer altı kaynaklarının da ekonomiye kazandırıl-
masına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Nijer, Tanzanya gibi birkaç Afrika ülkesinde daha madencilik 
konularında çalışmalar yapıldığını aktaran Mercan, çalışmala-
rın öncelikle devlet kurumları eliyle yürütüleceğini daha sonra 
ise özel sektöre devredilerek, özel sektörün madencilik faali-
yetlerine devam etmesinin sağlanacağını söyledi. 
Mercan, ülkemizdeki madencilik endüstrisinden çok mem-
nun olduklarını belirtirken, ülkenin senelik 20 milyar dolarlık 
maden ihracatı potansiyeli olduğunu ve bu potansiyele ulaş-
mak için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Murat 
Mercan’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından Yıldırım Grup 
CEO’su Alp Malazgirt, Türkiye’nin madencilik politikasını 
anlattı ve sektörün şu an içinde bulunduğu durum hakkında 
konuşmacılara bilgiler verdi. Özellikle 2010 yılında çıkan yeni 
yasa ile birlikte tüm arama faaliyetlerinde Orman İzni aranması 
ve sonrasında Orman İzinleri’nin Başbakanlığa bağlanması 
sürecinin sektörü olumsuz etkilediğine değinen Malazgirt 
aynı zamanda Türkiye’nin GSMH’sı içindeki madencilik faali-
yetlerinin yerinin 2023 yılına kadar, şu anki % 1,6 değerinden, 
% 5,8 değerine (122,648 milyon dolar) çıkarılmasının hedef-
lendiğini belirtti.
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’ndan Proje 
Yönetici Mehmet Tangut, Türkiye’yi tanıttığı sunumunda, 

Türkiye’nin yakın zamanda en hızlı büyüyen OECD ülkesi ola-
cağını belirtirken (% 5,2), aynı zamanda Avrupa’nın en büyük 
çimento üreticisi olduğunu söyledi. Türkiye’nin dış yatırımcılar 
için ne kadar önemli bir merkez olduğunu rakamlar ve Maden 
Yasası’nın getirdiği kolaylıklardan bahsederek anlatan Tangut, 
madencilik için verilen teşvikleri de anlatarak sunumunu 
bitirdi.
Altın Madencileri Derneği Başkanı Ümit Akdur da Zirve’de bir 
sunum gerçekleştirerek, Türkiye’nin altın üretimi konusunda 
geldiği son noktayı yatırımcılara anlattı. IMF verilerine göre 
dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğumuzla söze başlayan 
Akdur, Avrupa’nın altıncı büyük ekonomisi olduğumuzu, 16 
yabancı menşeili şirketin ülkemizde altın arama ve üretim 
sektöründe faaliyet gösterdiğini ve Avrupa’nın en büyük altın 
üreticisi konumunda olduğumuzu dinleyicilere aktardı. 2013 
verilerine göre 33,5 ton olan yıllık altın üretimimizin artması 
için ise bürokratik sıkıntıların aşılması, hükümetin madenciliğe 
olan desteğinin devam etmesi ve yabancı sermayenin ülke-
mize yatırım yapabilmesi için güvenli bir ortamın sağlanması 
gerektiğini belirtti.
Zirvede Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan yetkilileri de sunum-
lar yaparak, ülkelerindeki yatırım ortamı ve projeleri Zirve’ye 
gelen misafirlerle paylaştılar. Zirvenin ikinci gününde düzenle-
nen panellerde bölgedeki yatırımlar ve ülkelerin madencilik yatı-
rımları konularındaki avantajları konuları tartışıldı. 30 Ocak günü 
devam eden atölye çalışmalarının arından Zirve sona erdi. 

Turkey & Central Asia Mining Investment Summit

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Murat Mercan Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Akdur
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Düzenli Depolama Tesisi (DDT)
Atıkların yönetimi, hem enerji kaynaklarının hem de doğal kay-
nakların israfının önüne geçilmesinde en etkili yol olup, çevrenin 
korunmasında ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımında 
temel bir faktördür. Bu nedenle atık yönetimi, Çevre Kanunu’na 
ilişkin tüm düzenlemelerde birincil öncelik olarak belirlenmiştir. 

InterGEO Services olarak atık depolama tesisi veya düzenli 
depolama tesisleri en büyük pazarımızı temsil etmektedir. 

InterGEO Services mühendisliği, hem tesis iyileştirme hem de mini-
mum yatırım maliyeti ile birlikte, atık depolama alanlarının kapa-
tılması ve inşaatını dünya standartlarında gerçekleştirmektedir. 

Maden ocaklarının, termik 
santrallerin ve demir çelik 
fabrikalarının ihtiyacı olan 
ve evsel nitelikli katı atık 
depolama tesisleri için yapıl-
ması gereken proje - danış-
manlık, denetim ve kontrol 
hizmetleri, geosentetik 
malzemelerin uygulanması 
ve drenaj sistemi, şirketimiz 
InterGEO Services tarafından 
verilmektedir.

InterGEO Services stratejisi, küçük veya büyük her bir özel 
projenin tümüyle kalite ve yönetim kontrolü prosesinin yürü-
tülmesine dayanan INTERSHIELD felsefesini esas almaktadır. 
Bu, müşterilerimizin tasarım safhasından işin tamamlanmasına 

kadar, talep halinde bakım onarım safhasına kadar ihtiyaçla-
rına cevap vermemiz ve ihtiyaçlarını karşılamamız demektir.

İşverenin sisteme olan güvenini sağlamak önceliğimizdir. 
İşverenlerimiz, InterGEO Services güvenirliliği spesifikasyon aşa-
masında doğru çizgide buluşur ve tümü ile INTERSHIELD göze-
timinde devam eder. “Bu bir kalite uygulamasına yapılan yatı-
rımdır”. Başlangıçtaki kurulum işlemleri en aza indirgendiğinden, 
kalite artmakta ve yapının değerini arttırmanın yanı sıra maliyet 
tutan düzeltici çalışmaların yapılması ihtimalini de azaltmaktadır.

InterGEO Services Uygulama 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, 

 • Düzenli depolama tesislerinin lisans süreçleri, 

 • Düzenli depolama tesislerinin denetim ve kontrolörlük hizmetleri, 

 • HDPE boru sistemi (Drenaj Sistemi),

 • Erozyon kontrolü, 

 • Taşkın yönetimi, 

 • Yağmursuyu tutma sistemleri 

 • Geçirimli, yarı geçirimli, geçirimsiz malzemenin uluslararası temini.

 • Atık depolama sahası kapatması

Dünyada ve Türkiye’de 
Düzenli Depolama 
Tesislerinin Yönetimi

Kapak Konusu
www.madencilik-turkiye.com

Dünyadaki
en büyük 

depolama
sahası

uygulaması: 
Freshkills

8.900.000 m2
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Atık depolama sahası kapatmaları dünyada büyük bir pazarı, 
Türkiye’de ise gelişmekte olan bir pazarı temsil etmektedir. Bir 
depolama alanının kapatılması, tasarlanan projenin özellikle-
rine göre geçirimsizlik tabakası, gaz toplama, bariyer tabaka-
ları ve drenaj tabakalarını içerir. 

Şekil 2’de, bugüne kadar ki en büyük maden kapatma sözleş-
memiz olan Freshkills depolama sahası kapatma projesinin 
havadan görünüşü verilmiştir. Freshkills, dünyanın en büyük 
depolama sahasıdır. 

Şekil 3’de düzenli depolama tesisi kapatma çalışması 
yer almaktadır. InterGEO Services bu projede, uzman 
taşeron olarak tasarla-inşa et mühendisliği faaliyetini 
gerçekleştirmiştir.

Maden Ocakları
Madencilik sektöründe kullanılan yığın liçi işleminde geo-
sentetik sistemler, atık alanından sızabilecek suların yer 
altı suyunu ve toprağı kirletmesine engel olur ve drenaj 
çözümleri sunar. Diğer tüm süreçlerde geosentetikler, katı 
parçacıkların sudan ayrılmasını sağlamak amacıyla su bazlı 
tortuların depolandığı atık havuzları için muhafaza çözüm-
leri olarak kullanılmaktadır. Yığın liç alanı, yüklü ve yüksüz 
havuzlar ile taşkın havuzunun inşaatı, madencilik ve nihai 
pazarlardaki geosentetik imkanının büyüklüğü, doğrudan 
değerli metaller ve minerallere gösterilen talebin ve bu talebi 
karşılamak için yeni madencilik altyapısı ihtiyacının yönlen-
dirdiği küresel madencilik faaliyet miktarı ile ilgilidir. Şekil 4 
ve 5’te ülkemizden örnek maden atık depolama sahalarının 
bazı görüntüleri verilmiştir. 

Şekil 1: Evsel nitelikli katı atık alanı

Şekil 2: Düzenli Depolama Tesisi Uygulaması 8.900.000 m2 alanın geosentetik 
malzemeler ile kaplanması, ‘’Freshkills’’ Staten Island, NY

Şekil 3: Düzenli Depolama Tesisi Uygulaması 120.000m2 alanın geosentetik 
malzemeler ile kaplanması - State College, PA

Şekil 4: Düzenli depolama tesisi yükseltilmesi 150.000 m2 alanın geosentetik 
malzemeler ile kaplanması; Gümüşhane

Şekil 5: Düzenli depolama tesisi uygulaması 387.500 m2 alanın geosentetik 
malzemeler ile kaplanması, Kütahya
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Termik Santraller
Kömürle çalışan termik santraller, yanma sürecinin bir yan 
ürünü olarak toprak ve yer altı sularını kirletebilecek, çevre kir-
letici bir madde olan kömür külü üretir. Kingston, Tennessee’de 
bulunan Tennessee Vadisi İdaresi’nin fosil yakıt fabrikasında 
meydana gelen kömür külü kazası, yaklaşık 5,4 milyon m3 
kömür külünün Emory Nehri’ne salınmasına neden olmuştur. 
Kaza ile ilgili temizleme maliyetlerinin 1 milyar dolardan ve 
harcanan zamanın dört yıldan fazla olduğu bilinmektedir.

Sanayi Bölgeleri 
Sanayi tesislerindeki çalışmalarımız, yeni depolama sahaları ya 
da eski depolama sahalarının kapatılmasını gerektiren mevcut 
sahaların demir-çelik ve kimya fabrikalarını tehlikeli ve tehlikeli 
olmayan atıklarını kapsamaktadır. Son yıllarda tüm dünyada 
demir çelik fabrikalarının cüruf depolama sahaları zorunlu 
hale gelmiştir. Indiana’daki Gary Works sahasında US Steel ile 
yapılan çalışma, depolama sahası kaplamaları ve çelik cürufu-
nun yeniden yararlı bir şekilde kullanımını kapsamaktadır. US 
Steel’in cüruf depolama sahası Şekil 7’de gösterilmektedir.

Sanayi tesisleri, yeni depolama sahaları ya da eski depolama 
hücrelerinin kapatılmasını gerektiren mevcut durumda faal olan 
çelik ve kimya tesislerini içerir. Kapatılan sanayi tesisleri genel-
likle depolama sahasının kapatılması ya da saha topraklarının 

ıslahını gerektirir. Islah, toprak stabilizasyonu / katılaştırması, 
buhar bariyerleri veya dikey kesme duvarlarını içerebilir. 

Şekil 8’de Batı İrlanda’daki Shannon Nehri üzerinde bulunan 
Aughinish Alumina için 150.000 m2 geosentetik malzeme ile 
kaplı düzenli depolama tesisi gösterilmektedir. Tesis, alümin-
yum üretimi sırasında üretilen bir atık ürünü olan boksit imhası 
için kullanılmaktadır. InterGEO Services, atık depolama, ıslahı 
ve kirli suların temizlenmesi dahil olmak üzere çeşitli çözümler 
sunmuştur.

Indiana, Michigan Gölü çevresindeki çelik fabrikaları, son iki yıl 
içinde bir odak alanı olmuştur. Gary, Indiana’daki Gary Works 
sahasında US Steel ile yapılan çalışma, yeni hücre yapımı, depo-
lama sahası kapamaları ve çelik cürufunun yeniden yararlı bir 
şekilde kullanımını kapsamaktadır. US Steel sahası Şekil 9’da 
gösterildiği gibi 1,6 km uzunluğunda 10 km genişliğindedir. 

www.intergeoservices.com.tr

Şekil 6: Allegheny Powers Hatfield Kül Depolama Tesisi uygulamasının geosen-
tetik malzemeler ile kaplanması; Batı Philadelphia

Şekil 7: Endüstriyel atık depolama sahası uygulanması, Chicago, IL

Şekil 8: Geosentetik malzemeler ile uygulanması Aughinish Alumina

Şekil 9: Tesis iyileştirmesi-Remediation US Steel sahası
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Bu ilan NET: 20 x 27,5 cm  ve  SİLME (taşma paylı): 21 x 28,5 cm ölçülerinde hazırlanmıştır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN: WWW.DRAEGER.COM.TR

Dräger. Yaşam için Teknoloji.

Draeger Safety Korunma Teknolojileri Ltd. Şti.
İlkbahar Mahallesi, Konrad Adenauer Caddesi
No: 54/A‐B Yıldız 06550 Çankaya ‐ Ankara / Türkiye
Tel : (0312) 491 06 66 • Faks : (0312) 490 13 14

En zorlu koşullarda bile,
Dräger ile güvendesiniz.

Dräger acil durum kaçış ekipmanları, kişisel koruyucu ekipmanlar ve gaz algılama dedektörleri,
temel prensibimiz olan güvenirlilik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş ve üretilmiştir.
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Geçtiğimiz yıl 140. yılını kutlayan Atlas Copco, yeni tekno-
lojiler, iş güvenliği, çevreye duyarlılık  ve AR-GE’ye verdiği 
önemle iş makinaları sektöründe dünya çapında bir 
üne sahiptir. Şirket merkezinin de bulunduğu İsveç’teki 

kendilerine ait madenlerde bugüne kadar değişik ürün gamlarında 
makinalar testleri yapılıp en verimli hale getirilerek sektörün hiz-
metine sunuldu. Atlas Copco inovasyonunun sektöre sunduğu en 
yeni ürün olan SmartROC T35 ve T40 Yerüstü Kaya Deliciler, müşte-
rilerine % 50’ye varan yakıt tasarrufu, operatör için kolay, güvenli, 
konforlu kullanım ve mümkün olan en sessiz çalışma ortamını vaat 
ediyor. Madencilik Türkiye dergisi olarak, Erkoç Kırmataş AŞ firma-
sının Bornova’daki kırma taş tesisini ziyaretimizde, SmartROC T40’ı 
sahada görme ve bir de kullanıcısından dinleme şansı yakaladık.

Erkoç Kırmataş AŞ’nin İzmir 
- Ankara yolu üzerinde bulu-
nan Bornova’daki tesisine, 
Atlas Copco Madencilik ve 
Kaya Kazısı Tekniği İş alanı 
İzmir Satış Mühendisi Emre 
Ahmet Kantarcı ile gidiyo-

ruz. Firmanın eski ocaklarının manzarasına karşı inşa edilmiş 
çalışma ofislerinde bizi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mahmut Erkoç karşılıyor. Kendisiyle sektördeki ve iş dünya-
sındaki güncel gelişmeleri değerlendirdikten sonra şirketin 
Yönetim Kurulu Üyesi Burak Erkoç ile Erkoç Kırmataş AŞ ve 
Atlas Copco SmartROC T40 üzerine konuşmaya başlıyoruz.

Erkoç Kırmataş Sanayi ve Ticaret AŞ, 40 yıla yakın bir süredir 
faaliyet gösteren köklü bir aile şirketi. Bugüne kadar ağırlıklı 
olarak Ege Bölgesinde faaliyet gösteren firmanın ana çalışma 
konuları mıcır, kalker üretimi, delme - patlatma, nakliye ve 
taahhüt işleri. Ziyaret ettiğim Bornova’daki şantiye, firmanın 
şu an için faaliyette olan tek tesisi. Tesisin yıllık kapasitesi 6 
milyon ton iken, ocaktan üretim miktarının toplam 8 milyon 
tonun üzerinde olduğu söyleniyor.

Erkoç Kırmataş, malzeme üretimi sırasındaki delme işlemle-
rini kendi bünyelerinde yapıyor. Firmanın makine parkında 
SmartROC T40’tan önce 4 adet delici makine bulunduğunu 
öğreniyoruz. Bu makineler, Atlas Copco’nun 2004 yılında 
Ingersoll Rand markasını bünyesine katmasından önce satın 
alınmış 1 adet 1997 model Ingresoll Rand DM30, sonrasında 
2006 model ROC F7, Ingersoll Rand ECM 660 ve şu anda 

Atlas Copco İnovasyonunun
Yeni Mucizesi:
% 50 Tasarrufla Aynı Verim!
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Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

SmartROC T40 
ile yakıt tüketimi 

saatte 17 litre 
seviyesinde!

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

SmartROC T40 Kısa Teknik Bilgiler

Delme Modu Üstten Darbeli

Tabanca Modeli ve Gücü COP 2560 (25 kW)

Kullandığı Delici Takım T45 ve T51

Delme Çapı 76 mm (3”) - 127 mm (4 ½”)

Delebildiği En Fazla Derinlik 28 m (92”)

Motor Modeli ve Gücü Caterpillar 7.1 ve 168 kW (225 HP)

Kompresör Kapasitesi 158 l/s (335 cfm) @ 10,5 bar (363 psi)

Ortalama Yakıt Sarfiyatı 14 - 18 lt/sa
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devre dışı bırakılmış 1 adet 
Ingersoll Rand ECM 695 
olarak belirtiliyor. Şirket, 
Atlas Copco’nun ECM 660 
ve ROC F7 modellerindeki 
titiz çalışma ve hassasiyetini 
gördükten sonra yapılan 
deneme kullanımının ardın-
dan SmartROC T40 model 
kaya deliciyi de makine par-
kına eklemeye karar veriyor.

Şirketin işe verdiği önem 
ve disiplin, daha tesise ilk 
girdiğim andan itibaren 
dikkatimi çekiyor. Erkoç 
Kırmataş’ın mıcır üretimini 
sektördeki diğer madencilik 
uygulamalarına benzer 
şekilde geliştirmek için mıcır üretimine ne kadar ciddiyetle 
yaklaştığını farketmek zor olmuyor. İşlerini bu kadar ciddiye 
alan firmalar için inovasyon ve fark yaratacak ekipmanların 
makine parklarında yer alması olmazsa olmaz bir unsur. Erkoç 
Kırmataş, inovatif yaklaşımları sonucunda, 2013 yılı Haziran 
ayı sonunda Atlas Copco SmartROC T40’ı makine parklarına 
katmış. Burak Bey’den  SmartROC T40’ı seçmelerindeki 
nedenleri dinlemeye başlıyoruz.

“İlk almayı düşündüğümüzde SmartROC T40, dünya piyasa-
sında iki yıldan bu yana kullanılıyordu. Atlas Copco bu ürünü 
benim “nanoteknoloji devrimi” diye tabir ettiğim ve % 50’ye 
varan yakıt tasarrufu sağlayan bir yenilikle bizlere tanıttı. Biz 
de kullandığımızda gördük ki 37 litrelik mazot sarfiyatımızı 13 
litrelere düşürebildik. Biz yakıt tüketimini değil de performansı 
ön plana alınca ise bu rakam 13 litrelerden sadece 17 litrelere 
çıktı. Bu bizim için mükemmel bir rakam. Yaptığımız hesaplara 
göre sadece mazottan edilen tasarrufla makinenin 15 ayda 
kendini amorti etmesini bekliyoruz.”

Atlas Copco, ürünlerini tasarlarken, önem verilen unsurların en 
başında iş güvenliği, çevreye duyarlılık ve verimlilik gibi temel 
konular gelmektedir. SmartROC serisi makinaların özellikle 
operatöre kullanım kolaylığı sağlayan, son derece konforlu 

kabini ve kullanım sistemleri, sessiz çalışma ortamı, güçlü 
toz toplama sistemi, Atlas Copco’nun ürününü tanıtırken 
özellikle vurguladığı özelliklerinden. Ülkemiz gibi dünyanın 
en pahalı yakıtını kullanan ve bu maliyetlerin ciddi boyutlara 
ulaştığı ülkelerde ise SmartROC serisinin yakıt tüketimindeki 
olağanüstü tasarrufu, Atlas Copco’nun öne çıkmasını sağlıyor. 
Bununla birlikte % 50’ye varan yakıt tasarrufu CO2 emisyonla-
rını da aynı oranda düşürdüğü için Atlas Copco’nun çevreye 
olan duyarlılığını da ayrıca ön plana çıkarıyor. 

SmartROC serisinin tasarımı enerji kayıplarını minimuma indir-
mek üzerine kurulu. Bunu da hava debisi ve toz toplama vakum 
fanı hızının, operatör tarafından uygulama esnasında gerektiği 
kadar enerji sağlayacak şekilde ayarlanabilmesi, hidrolik yağ 
ihtiyacının  % 65 daha az olması, % 50’ye yakın daha az hidrolik 
hortum özellikleri sayesinde sağlıyor. Böylece en iyi perfor-
mansa, sadece gerektiği kadar enerji kullanılarak ulaşılabiliyor.

Burak Bey, SmartROC T40 ile ilgili olarak bilgiler vermeye 
devam ediyor: “Önemli olan noktalardan biri de şu; motor 
saati ile tabanca saati arasındaki fark birbirine yakın. Yani 
makine bir noktadan diğerine çok seri bir şekilde ilerleyebi-
liyor ve tabanca % 50 - % 60 oranında aktif durumda. Biz bu 
oranı daha önce hiçbir makinemizde yakalamadık. Bununla  
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birlikte deliciyi seri ve aktif bir şekilde kullansak kompresöre 
ve tabancaya çok iş düşse bile yakıt tüketimimiz 17,5 litreyi 
geçmiyor. Biz diğer tüm makinalarımızı devre dışı bıraktık ve 
SmartROC’u haftanın 6 günü 7’şer saatlik iki vardiyada çalış-
tırıyoruz. Günde 14 saat çalışırken bu kadar verimli çalıştığını 
düşündüğümde, 24 saat çalıştırsak tüm ocağın işini bitirebilir 
herhalde diyorum. Hatta elimizdeki işleri düşündüğümüzde 
bir SmartROC T40 daha alma planımız var. İki makinayı ortak 
çalıştırıp daha yüksek bir verim elde etmeyi düşünüyoruz.”

Şantiye ve arazi koşullarında kullanılan her makinenin zorlu 
doğa şartları, toz, yağmur ve kullanım sırasında ortaya çıkan 
insani hatalar nedeniyle zaman zaman duraksama yaşaması 
doğal olarak nitelendirilebilir. Burada önemli olan nokta 
bu arızanın ne kadar hızlı tespit edilip giderildiğidir. Atlas 
Copco’nun bu konudaki başarısı da ürünlerini değerli kılan 
özelliklerinden bir tanesi. Burak Bey, her makinede yaşadık-
ları gibi SmartROC T40 ile de kısa süreli duraklamalar yaşadık-
larını fakat burada önemli olanın Atlas Copco ekibinin ilgisi 
ve sorunu hızlı bir şekilde tespit edip çözüm üretme becerisi 
olduğunu belirtiyor. Teknik ekibin çıkardığı envanter saye-
sinde, SmartROC T40’ın hangi şartlarda çalıştığında hangi 
arızaları verebileceği önceden belirlenmiş olduğu için Atlas 
Copco stoklarında ilgili yedek parçaların tutulduğu ve teknik 
ekibin öngörüleri sayesinde bekleme süresinin minimuma 
indirildiğini söylüyor. Bununla birlikte bu kadar elektronik 
devrenin olduğu bir makinenin ilk başta gözlerini korkuttu-
ğunu fakat şu ana kadar bununla ilgili bir problem yaşama-
dıklarını, 2 yıldır piyasada olan bu makine ile ilgili önceki kul-
lanıcılardan alınan geri dönüşlerle muhtemel problemlerin 
önüne geçilebileceğine inandığını da sözlerine ekliyor.

Atlas Copco Yerüstü Deliciler ve Arama Sondajı Ekipmanları 
Bölüm Müdürü Gürkan Burak Buyurgan, Türkiye’de ilk satılan 
SmartROC T40 ile ilgili bugüne kadar bir sorun yaşamadıkla-
rını şu şekilde anlatıyor: “Buraya deneme kullanımı için gelen 
ve satışı o ay gerçekleştirilen ilk makinemiz şu an Denizli’de 
2013 Mart ayından beri çalışmaktadır. Makinenin motor saati 
3500 saate ulaştı ve bu süre boyunca makinenin elektronik 
aksamı ile ilgili hiçbir problem yaşanmadı. Atlas Copco yer altı 
makinelerimizde de aynı elektronik modüller yoğun şekilde 
kullanılmakta ve herhangi bir şekilde elektronik devrelerden 
kaynaklı çözülemeyen bir problemle karşılaşılmadı. Yine aynı 
bölüme bağlı Avrupa Bölge Müdürü Hakan Aytekin’den aldığı-
mız bilgiyle ve planlamayla, SmartROC serisi deliciler 2010’lara 
kadar dayanan test süreçlerinin ardından, 2012 yılında global 
pazarda ve ardından 2013 yılında, yakıt fiyatlarının Norveç’ten 
sonra ikinci en yüksek sırada olduğu ülkemizde de pazarlama 

ve satış aktivitelerine başlanmış olup, 2013 yılında 20 adet 
üzerinde SmartROC T35 ve T40 satışı başarıyla gerçekleştirmiş 
ve Satış Sonrasında özellikle makinalarımızın periyodik takibi 
ve operator eğitimleri ile azami müşteri memnuniyeti hedef-
lenmiştir. SmartROC döneminden önce de 3 yıllık bir SmartRIG 
dönemi var ve bu seride de delme kalitesi ve otomasyon üze-
rine yoğunlaşılmıştı. Dolayısıyla “Smart” serisi makinalarımızın 
dünyadaki mazisi 6 - 7 yıl kadardır. 

Erkoç Kırmataş’tan Burak Bey daha önce 3 makine ile çalış-
tıklarını tekrar hatırlatıyor ve şu an ise tek makineye düştük-
lerini ve diğer makineleri çok özel durumlarda, stok yapmak 
için çalıştırdıklarını söylüyor. SmartROC T40’ın deneme 
kullanımına gelmiş olmasından ayrıca memnun olduğunu, 
makineyi daha yakından inceleme fırsatı bulduklarını ve kafa-
larında soru işareti kalmadığı için duyduğu memnuniyeti dile 
getiriyor. Hem deneme kullanımı sırasında hem de makine 
alındıktan sonra yurtdışından 2 - 3 kez yetkililerin gelip ver-
miş olduğu eğitim sayesinde operatörlerin de makineyi 
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daha iyi anladığını dile getiren Burak Bey’in deneme kulla-
nımı ile ilgili görüşleri de oldukça çarpıcı: “Açıkçası denemeye 
gelmeden önce bu kadar büyük bir yakıt tasarrufu olacağına 
inanamıyorduk çünkü bu makineden önce sektörde 1 litrelik 
tasarruf yapan makineler konuşuluyordu. Deneme kullanı-
mında saatte 12,81 litreyi gördük. Tam performansta gerçek 
yakıt ise 15 ile 17 litre arasında değişiyordu. Şu anda da yine 
17 litre seviyelerinde çalışıyor makine ve tabanca saatimiz de 
600 seviyelerinde. Bugüne kadar 25.000 metre seviyelerinde 
delme işlemi yapmışız ve bu da çok iyi bir rakam.”

Burak Bey’e ne kadar sıklıkla yeni makine alma ihtiyacı duy-
duklarını sorduğumda, ellerindeki makinelerin durumuna 
bağlı olmak üzere, bakım maliyetlerinin yükselmesi duru-
munda yeni bir makine almayı düşündüklerini söylüyor. Emre 
Bey ise 20.000 saatten sonra makineden ve motorundan 
vazgeçmek gerektiğini belirtiyor. Böyle bir tesiste makine 
ömrünün, Burak ve Emre Bey tarafından 6 - 7 yıl seviyelerinde 
olduğu, teknolojik gelişmelerin de takibiyle, makineden 
tam verimin alınması koşuluyla en fazla 3 - 4 yılda olduğu 
belirtilirken, ilk alınan SmartROC T40’ın ardından ikinci bir 
SmartROC T40 düşünülüyor ve hatta tavsiye ediliyor olması 
da makineden duyulan memnuniyeti gözler önüne seriyor. 
Burak Bey, T40’tan nasıl vazgeçebileceğini de şu sözlerle 
aktarıyor: “Hiç kırılmaz ve bakım istemeyen bir tabancası 
olursa ve yakıt tüketimi de bu seviyelerdeyse ancak o zaman 
SmartROC T40’ın yerine o makineyi tercih edebiliriz.”

Emre Bey’e  SmartROC T40 ve T35’in farklarını sorduğumuzda 
kompresör debisi ve tabancanın kilowatt değeri cevabını alıyo-
ruz. İki makinanın diğer tüm özellikleri aynı. SmartROC T40’ta 
25 kW’lık olan tabanca, SmartROC T35’te 20 kW. T40’ın komp-
resör debisi 158 l/s ve T35’te bu değer 127 l/s. Aradaki kapasite 
farklılığı dolayısıyla SmartROC T35’in optimum delgi çapı 89 
mm, SmartROC T40’ın ise 102 mm olup, SmartROC T35’in yakıt 
tüketimi SmartROC T40’a göre 1 - 2 lt/s daha düşük kalmaktadır.

Emre Bey’in sorusu üzerine Burak Bey; şank, tij ve bit gibi sarf malze-
melerinin tüketiminde de ayrıca bir avantaj olduğunu, makinenin 
delme verimliliğinin artmış olmasına rağmen sarf malzemelerdeki 
tüketim değerlerinin aynı kaldığını söylüyor. Burak Bey, delinen 
malzemenin yapısının da sarf malzemelerin tüketiminde önemli 
etkileri olduğunu belirtiyor. % 85 oranında kireç taşı delinse bile 
yüzey seviyelerindeki çatlaklı boşluklu ve topraklı seviyeler hem 
makine için hem de sarf malzemeler için zorlayıcı bir etkiye sahip 
olabiliyor. Firma genel olarak 89 mm’lik bit ile delme işlemini ger-
çekleştiriyor ve derinlik ise basamak boyu olan 12 metre seviye-
sinde oluyor. Burak Bey, teknik detaylarla ilgili anlatımına devam 
ediyor: “Değişik delme paternlerimiz var; 3 metreye 3 metre, 3,25 
metre, 3,5 metre delebiliyoruz. Motor saatine göre saatte 45 ila 75 
metre arasında delme işlemi yapabiliyoruz.”

Tüm bunların yanında Burak Bey, Atlas Copco’nun da üzerinde 
önemle durduğu, SmartROC T40’ın sessiz çalışma sistemi ve 
toz toplama ünitesinin başarısı hakkında da övgü dolu sözler 
sarf ediyor: “Bazen rüzgarın esiş yönüne de bağlı olarak, maki-
nanın çalışıp çalışmadığını sadece makinenin üzerinde dönen 
siren lambası ile anlayabiliyorum. Makine son derece sessiz 
çalışıyor ve toz toplama ünitesi de iyi iş görüyor.”

Sohbetimizin ardından SmartROC T40’ı bir de çalışırken görmek 
için Emre Bey ile makinenin yanına gidiyoruz. Erkoç Kırmataş’ın 
şu anda üretim yaptığı saha 6 basamaklı büyük bir taş ocağı. Bir 
yanda patlatma sonrasında kepçelerle kamyonlara malzeme 
yüklenirken, en üst basamakta da patlatma için yeni delikler 
deliniyor. Vardiyası devam etmekte olan SmartROC T40’ı kulla-
nan operatör Çetin Bayram ile de kısa bir sohbet ediyoruz. Çetin 
Bey özellikle operatör kabinin konforundan, yakıt avantajından, 
kapıyı kapattığı zaman içeri hiç ses gelmemesinden ve makina-
nın kullanım kolaylıklarından bahsediyor. Söylediğine göre  

Improved Serviceability 
Compared to similar rigs on the market, SmartROC T35 
and SmartROC T40 have 50% less hoses and 70% less 
couplings reducing the risk of leakage. Hydraulic valves 
and electric modules are distributed and positioned at the 
location where they function, allowing for easier access 
to components. Compared to previous generation rigs, the 
hydraulic tank is 58% smaller for more space and easier 
service access. 

Step up With Radio Remote Control  
SmartROC T35 and SmartROC T40 are the first surface 
drill rigs in the Atlas Copco family with both cabin and 
radio remote control functionality. These rigs are prepared 
for a radio remote control kit. This upgrade will increase 
the utilization of the rig in uneven terrain and ensure safer 
operation.

Productivity Today and Tomorrow
The SmartROC T35 and SmartROC T40 are equipped with 
Atlas Copco ś wellproven rock drill control system. Not 
only is it the most advanced system on the market, but it 
also allows for future upgrades. Its proportional control of 
feed, torque, and impact allows these rigs to drill efficiently, 
even in difficult rock formations. 

Stronger than Steel
The aluminum feed beam is lighter than a steel beam and 
structurally stronger; being considerably more resistant to 
bending and twisting.  
 
Meet Demands for Quieter Drilling 
A distinctive silencer kit or hood is offered as an option 
with SmartROC T35 and SmartROC T40 drill rigs, making 
them two of the quietest surface drill rigs on the market. 
With the silencer kit in place, tests show noise levels drop 
from 127 dB(A) to 115 dB(A); a total sound reduction of 12 
dB(A).  
 
Committed to Sustainable Operations
SmartROC T35 and SmartROC T40 are equipped with 
Tier 4 engines that fulfills more stringent environ-
mental standards than previous generation engines. NOx 
emissions are reduced by 50 % and particle matters by 90%, 
resulting in a substantial environmental improvement.

Earn More per Cubic Meter
SmartROC rigs can be equipped with a hole navigation 
system (HNS) as an option, enabling drill pattern naviga-
tion via GNSS receivers. HNS manages hole position, 
inclination, correct aiming and the required hole depth as 
defined in the prepared drill plan. The result is a decrease 
in the drill and blast cost per cubic meter produced.
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makinenin içinde kendini son derece güvende ve rahat hissedi-
yor. Bu da daha verimli çalışmasına olanak sağlıyor. 

Çetin Bey ile bu konuşmayı makine otomatik delgide çalışır-
ken hemen yanı başında yapıyoruz. Normal şartlarda bir iş 
makinesinin yanında iki kişinin konuşabilmesi pek mümkün 
olamazken SmartROC T40 çalışırken yanında son derece rahat 
bir şekilde sohbetimize devam edebiliyoruz. Kompresör ve 
fanların güçlerinin yeteri kadar kullanılması hem yakıt tüke-
timini hem de sesi gerçekten etkiliyor.  

SmartROC T40’ın ekranı üzerinden makinenin tüm bilgilerine 
ulaşmak mümkün. Operatörün ekrana uzanmamasını sağ-
lamak için operatör koltuğunun sağındaki konsolda, ekranı 
yöneten bir düğme bulunuyor. Menülerin de Türkçe olması 
operatörlere büyük kolaylık sağlıyor. Ekran üzerinde 0,39 
l/m değerini görüyoruz. Emre Bey bu değerlerin diğer maki-
nalarda 0,89 lt/m seviyelerinde olduğunu söylüyor. Çetin 
Bey’in defterindeki verilere bakarken aynı kademede çalıştığı 
zaman motor saatine göre saatte 75 metreye, vardiyada 525 
metreye ulaşabildiğini kendimiz de görüyoruz. Verilerde 
ortalama değerler motor saatine göre kabaca saatte 45 
metre, vardiyada 315 metre olarak gözüküyor. Tabii ki bu 
değerler içinde yürütülme ve başka sebepler de mevcut.

SmartROC T40’ın kullanımını incelerken Çetin Bey öncelikle 
makineyi otomatik kullanıma alıyor (Kapak fotoğrafı operatör 
kabinden indikten sonra otomatik delgi esnasında çekilmiş-
tir) ve delme işlemi başladığı andan delgi bitene kadar hiçbir 

tuşa basması gerekmediğini görüyoruz. Tijler seri bir şekilde 
birbiri arkasına tam otomatik bir şekilde eklenerek delgi 
tamamlanıyor. Ardından SmartROC T40’ı kendi becerileri ile 
kullanıyor ve bu şekilde de sadece birkaç saniye ile ölçüle-
bilecek bir fark ortaya çıkıyor. Bu da SmartROC T40’ın oto-
masyonunun ne kadar başarılı bir şekilde yapıldığını gözler 
önüne seriyor. Vardiya bitene kadar SmartROC T40’ı izliyoruz 
ve tekrar şantiye binasına dönüyoruz.

Erkoç Kırmataş’ın tesislerinden ayrılırken Burak Bey son 
olarak firmalarının Atlas Copco ile özdeşleştiğini sözlerine 
ekliyor. Erkoç Kırmataş bünyesinde, Ingersollrand’ın da Atlas 
Copco tarafından satın alınmasından sonra Atlas Copco dışı 
bir delici ile çalışmadıklarını ve bu alışkanlıklarını bozmaya 
da niyetlerinin olmadıklarını söyleyerek, İsveçli firmaya duy-
duğu güveni dile getiriyor. 

Sonuç olarak bakıldığında yarı yarıya azalan yakıt tüketimi, 
artan verimlilik, iş güvenliği ve operatör konforuna verilen 
önem, servis ve yedek parçada yaratılan envanterlerle stok-
lar sayesinde sorunlara bulunan son derece hızlı çözümler, 
sessiz ve tozsuz çalışma ortamı avantajlarını arka arkaya 
sıraladığınızda ‘Bir operatör, delicisinden başka ne isteyebi-
lir?’ sorusu aklımıza geliyor. Sorunun cevabı ise basit: Atlas 
Copco inovasyon ve Ar-Ge ekibi, delici alanında yeni sürpriz-
lerle sektörün karşısına çıkmak için çalışmalarına, SmartROC 
serisinin piyasaya sürüldüğü 2012 yılında başladı bile… 

www.atlascopco.com.tr
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Siklon Tasarımı
Hassas Bir Denge

Weir Minerals Ürün Müdürü Paul Yexley, siklon 
performansında akışkan - dinamik tasarımının 
önemi hakkında bilgiler verdi. Yexley’e göre 
hidrosiklonlar aslında, en basit çamur işleme 

ekipmanlarıdır. Elekler ve kırıcıların aksine hareket eden par-
çaları olmayıp, performansı ise siklona beslenen akışkanın hızı 
- yapısı ve şekli - boyutu olmak üzere iki faktöre bağlıdır. Buna 
rağmen, hidrosiklonların verimli ve etkin çalışabilmesi için 
tasarım süreci, akışkanın karmaşık geometrisinden kaynakla-
nan bir sürece sahiptir.

Temel olarak siklon, konik bir bölmenin üzerinde silindirik bir 
odacıktan oluşmaktadır. Akışkanın, silindirik odacığın üzerinde 
bir noktadan belirli bir hız ve basınç ile siklona girişi sayesinde 
konik odacıkta bir girdap oluşur. Partiküller bu girdap boyunca 
ilerlerken, boyutuna ve yoğunluklarına bağlı olarak odacığın 
ya tabanına düşer ya da üst bölümüne taşınırlar. Akışkan, ağır 
ve kaba partikülleri alt akımda, hafif ve ufak çaplı partikülleri 
ise üst akımda bırakarak odacığı iki çıkıştan terk edebilir. 
Siklonların partikül ayırma hassasiyetleri onları maden ocakları 
ve değirmen devrelerinde vazgeçilmez kılar. 

Sorunsuz Çalışma Özelliği…
Siklonun iç yüzeylerindeki aşınmaya ve verimliliğin düşmesine 
neden olan türbülansın minimize edilmesi çok önemlidir. 
Geleneksel siklonlarda akış kontrol parametreleri hemen 
hemen hiç dikkate alınmadan, akışkanın siklona girişi yapılır. 
Bu durum, parçacıkların iç cephelere çarpması ile çıkan gürültü 
ve akış veriminin düşmesi ile 
sonuçlanır.

Akışkanın türbülansının 
yüksek olması, akışın aynı hız 
ile yukarıya çıkışının sağlana-
bilmesi için giriş basıncının 
yüksek tutulmasına ve yakıt 
veriminin düşmesine neden 
olur. Yüksek kapasiteli akış-
kan proseslerinde gereksi-
nim duyulan çoklu siklonlu 
uygulamalarda, sistemin 
direncindeki artış, sistemin 
ömrünü direk olarak etkile-
mektedir. Sistemdeki akışkan 
miktarının arttırılabilmesi 
veya siklon sayısının azaltı-
labilmesi için sistemdeki tür-
bülansın düşürülerek her bir 
siklondan daha fazla akışkan 
geçişi sağlanmalıdır. 

Yükün Dağılması
Siklon içerisinde meydana gelen yüksek türbülans, akış 
verimini düşürmesinin yanı sıra siklon duvarlarındaki aşınma 
seviyesini de arttırmaktadır. Duvarlardaki aşınmayı önlemek 
amacıyla odacığın iç cephesi değiştirilebilen kauçuk astar ile 
kaplanır. Kullanılan astarların aşınma biçimi, beslemenin nasıl 
yönlendirilmesi hakkında önemli bir fikir vermektedir.

Etkin yönetilemeyen bir akış, astar duvarlarında sadece par-
çacıkların çarptığı yerleri en üst seviyede aşındırırken, diğer 
kalan yerlerin ise neredeyse hiç aşınmadan kalmasına neden 
olacaktır. Söz konusu olan bu durumlarda, astarın çok az bir 
bölümünün dahi aşınmış olması, çok daha sık değiştirilmesini 
gerektirecektir. Sık değişim sonucu maliyetin gereksiz artışı ile 
birlikte daha da önemlisi siklonların değişim sırasında devre 
dışı kalmasıyla üretim kaybına yol açacaktır. Siklon içinde daha 
düzgün bir akışın sağlanması, aşınma yükünü dağıtacağı için 
astarların ömrünü uzatacaktır. 

Weir Minerals, yakın bir zamanda piyasaya sunmuş olduğu 
Cavex® marka hidrosiklonlarıyla, otomasyon tekniği ile hesap-
lanmış (CFD sistemi) besleme odacıklarını yeniden tasarlayarak 
bu problemlerin üstesinden gelmiştir. Weir Minerals hidrosik-
lonlarının iç geometrisi keskin kenar veya köşe içermediği için 
türbülansı düşürerek akışkanın, siklon içinde doğal bir akış 
yolunu takip etmesine imkan tanır. Cavex siklonları saniyede 
2 litreden neredeyse 500 litreye kadar değişen kapasitelerde 9 
farklı büyüklükte ürün çeşidinden oluşmaktadır.
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Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com



Kesim Noktası
Değişik büyüklükte partiküller içeren akışkandan istenilen 
miktarda verim alabilmek için siklonlar için siklon büyüklü-
ğünün doğru seçilmesi ve doğru konsantrasyonda ve hızda 
akışkanın içeriye beslenmesi önemlidir. Bu faktörler, büyük 
partiküllerin dibe çökerek odacığı alt akım yoluyla terk etme-
sini de kolaylaştırmaktadır. Yüksek yoğunluktaki bir akış-
kanda, yüksek direnç nedeniyle, sadece en ağır partiküller 
alt akıma doğru yolunu bularak sistemi terk edecektir. Diğer 
yandan, akışkanda yeterli konsantrasyon sağlanamazsa, 
daha az büyüklükteki partiküller dibe çökerek, çok azı üst 
akımdan ileriye taşınabilecektir. Bu değişken, kesme noktası 
olarak nitelendirilmekte ve akışkandan istenilen nitelikteki 
partiküllerin ayrılabilmesi için dengenin doğru kurulmasını 
sağlamaktadır.

Gelişmiş hidrolik tasarımlı siklonların seçilmesi konusu, 
verimlilik ve duruş süresinin azaltılması açısından büyük 
bir önem kazanmıştır. Siklon seçimi uygulamadaki akış-
kanın özelliklerine bağlı olmakta ve doğru üniteye karar 
verilmesi çok detaylı bir süreç olduğundan burada bu 
konuya yer verilmeyecektir. Siklon yatırımlarınız veya 
mevcut ürünlerinizin geliştirilmesine yönelik gereksinim-
leriniz için tecrübeli ve bilgili mühendislerimiz ile temasa 
geçebilirsiniz.

Örnek Bir Çalışma: Astar Aşınması
Batı Avusturalya’daki bir altın madeninde çalışmakta olan 13 
adet geleneksel siklonun yanında 1 adet Cavex® marka hidro-
siklon ile deneme yapılmış olup, her iki tip siklonun iç yüzeyi 
25 mm kalınlıktaki kauçuk astar ile kaplanmış ve tipik bir ope-
rasyon sürecinde astarların aşınma ömrü karşılaştırılmıştır. 
Geleneksel siklonlarda besleme odası astarları ortalama 1200 
saat dayanırken, Cavex siklon 3750 saat dayanarak % 300’e 
varan üstün bir performans sergilemiştir. 

www.weirminerals.com/turkey

Basılı rehberde yer alma fırsatı yakalayamayan 
firmalar dilerlerse www.mtrrehber.com’da 
yer alabileceklerdir. Siteye katılım talebinizi
w w w. m t r e h b e r. c o m / r e h b e r e k a y i t 
adresinden iletebilirsiniz.

Siz de Madencilik sektörünün en seçkin 
firmalarını yer aldığı MT Firma Rehberi’nde 
yer alarak online olarak tüm sektöre 
ulaşabilirsiniz.
İletişim: reklam@madencilik-turkiye.com - 0 312 482 18 60

Türk Maden Endüstrisinin Yenilikçi ve Seçkin 
Tanıtım Platformu 

MT FİRMA REHBERİ 2014 
Çıktı...



1 Mart 201456

Sandvik Yeni Nesil Yer Altı
Karotlu Sondaj Makinaları:
DE130i – DE140i

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Madencilik gibi seçilmiş alanlarda, yüksek teknoloji ile özel ürün-
ler üreten dünyanın önde gelen mühendislik grubu Sandvik, yeni 
geliştirdiği ve ileri teknoloji ürünü olan otomasyon sistemli DE130i 
ve DE140i modelleriyle daha hızlı, daha kolay ve çok daha verimli 
sondaj faaliyetlerini hedefliyor.

Ürünlerinde en güncel ve gelişmiş teknoloji ile kul-
lanıcısına kalite ve güvenilirlik sunan Sandvik, ileri 
teknoloji otomasyon sistemine sahip yeni nesil 
yer altı karotlu sondaj makinaları olan DE130i ve 

DE140i ile kullanıcılarına maksimum verim sunuyor. 

DE130i ve DE140i sondaj 
makinaları, gerçekleştirilecek 
efektif sondaj çalışmalarına 
ilave olarak, delinen kuyu 
içerisindeki çalışma verileri-
nin detaylı aktarımını ve bu 
verilerin depolanmasını da 
sağlamaktadır. Bu sayede, 
sondaj çalışmalarının gerçek-
leşebileceği benzer jeolojik 

formasyonlarda maksimum verimlilik adına gerekli paramet-
reler oluşturulabilmektedir.

Bu bilgi kayıtlarının oluş-
turulmasında Sandvik’in 
kendini kanıtlamış SICA 
kontrol sistemi büyük rol 
oynuyor. Faaliyetin ger-
çekleştiği bölgedeki for-
masyon özelliklerini veri 
bankasına yükleyen yeni 
nesil DE130i ve DE140i, 

otomatik moda alındığında daha önceden gerçekleş-
miş olan 11 farklı uygulamanın kayıtlarını da içeren bir 
menüyü dijital olarak kullanıcısına aktararak yaşanabi-
lecek problemleri minimalize etmek adına çözüm öne-
rileri sunuyor. Sandvik DE130i ve DE140i, bu ve benzeri 
özellikleri ile daha az deneyime sahip operatörler için de 
kullanıcı dostu sondaj makinaları olarak ön plana çıkıyor.

Sandvik 
DE130i ve DE140i, 

kullanıcı dostu 
sondaj makinaları 

olarak 
ön plana çıkıyor
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Sandvik’in yeni nesil karotlu 
sondaj makinaları, özel tasar-
lanmış iki adet kontrol kolu 
ve dokunmatik dijital ekranı 
ile kullanıcısına büyük kolay-
lık sağlamaktadır. Bu özel sis-
temi ile manuel ve otomatik 
modlar arasında rahatlıkla 
geçiş yapılabilmektedir.

CAN-bus teknolojisinin kul-
lanılması, sistemin farklı ana 
parçalar arasındaki iletişimi 
açısından önemli avantajlar 
sağlamaktadır ve sondaj dizisi 
ile kontrol sistemi arasındaki 
tüm iletişimi yönetmektedir. 
Kontrol sistemi tarafından 
gerçekleştirilen tüm işlemler 
kayıt altına alınmaktadır ve 
veriler bir USB bellek ile ya da doğrudan bir bilgisayara aktarı-
labilmektedir. Bu veriler sayesinde ilgili kişiye, çalışmanın ger-
çekleştiği lokasyonda farklı analizlerin gerçekleştirilebilmesi 
adına temel mühendislik verileri oluşturulmaktadır.

DE130i ve DE140i, sahip oldukları tüm ileri teknoloji özellikleri 
ile maksimum emniyette ve yüksek verimlilikte sondaj hizme-
tini sağlamaktadır.

DE130i Teknik Özellikleri: 
 • 815 metre Delme Kapasitesi 

- N Çap

 • 4,7 ton Baskı Gücü

 • 6,3 ton Çekme Gücü

 • 800 Nm Maksimum Tork 

 • N Çaplı Rotasyon Ünitesi 

 • 1,7 metre Manevra Mesafesi

DE140i Teknik Özellikleri: 
 • 1.220 metre Delme Kapasi-

tesi - N Çap 

 • 9,4 ton Baskı & Çekme Gücü

 • 937 Nm Maksimum Tork

 • H Çaplı Rotasyon Ünitesi 

 • 1,7 metre Manevra Mesafesi 

mining.sandvik.com
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Tarihte bilinen ilk patlayıcı madde kara baruttur. Kara 
barut bulunmadan önce kaya gevşetme olayında 
kullanılan yakma işleminde kaya yüzeyi odunla yakı-
larak ısıtılıyor, ısıtılan yüzeye su dökülerek (tansiyon 

gerilmesi) kaya yavaş yavaş kırılıyordu. Kara barutun bulunma-
sıyla kaya gevşetme işlemi hızlandı ve kara barut yaygın olarak 
kullanılmaya başlandı.

Zamanla piyasada daha güçlü 
patlayıcılara olan talebin 
artmasıyla yeni patlayıcıların 
gelişmesi hız kazandı. 1846 
yılında Ascanio Sobrero 
nitrogliserini keşfetti. Fakat 
bunun asıl tahrip için kulla-
nılmasını ise İsveçli Alfred B. 
Nobel keşfetti ve 1864 yılında 

Alfred Nobel ilk nitrogliserin üreten fabrikayı kurdu. Yalnız nit-
rogliserinin tek başına kullanımı çok riskli idi. Alfred Nobel bu 
problemi 1863 yılında kapsülü keşfederek çözmüştü. Kapsüller 
nitrogliserin yemlemesinde emniyetli fitil ile birlikte kullanıldı.

Dinamitin keşfedilmesi ile birlikte, dinamiti ateşlemek için 
yeni metotlar araştırıldı ve 20. yüzyılın başlangıcında ‘Elektrikli 
Kapsüller’ bulundu. 1922 yılında ilk elektrikli gecikmeli kapsül-
ler (1 saniye gecikmeli) pratik kullanıma sunuldu. 1940 yılında 
da daha kısa gecikmeli kapsüller (10 - 100 ms) bulundu. Bunlar 
modern patlatma tekniğinde en büyük gelişme sayılmaktaydı. 
1970 yılında elektriksiz ateşleme sistemleri (non-electric initia-
ting systems) geliştirildi. Elektriksiz ateşleme sistemleri elekt-
rikli ateşleme sistemlerinin yarattığı riskleri ortadan kaldırdığı 
için daha güvenliydi. 2000’li yıllara gelindiğinde elektronik 
kapsüller bulundu ve kullanılmaya başlandı.

Patlatma işlemlerinde güvenliği artırmak, patlatma kaynaklı çevresel 

etkileri azaltmak ve kullanıcıların hassas gecikme aralığına ihtiyaç 

duyduğu temel gereklilikler için elektronik kapsüller mükemmel bir 

ateşleme sistemidir. Elektronik kapsüller, gecikme süresinin elektronik 

olarak kontrol edildiği bir kapsül olup, bir elektronik patlatma maki-

nesi (manyeto), ölçüm ekipmanları (logger), tel sistemi ve elektronik 

kapsüller içeren bir başlatma sistemidir.

Kapsülde Bir Devrim
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Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Elektronik kapsül ile yapılan patlatma

2014 yılında 
yeniliklerin 

öncüsü olan 
Yavaşçalar’dan
bir yenilik daha

Elektronik kapsül

Elektronik kapsül ölçüm ve zamanlama veren ekipman (Logger)

Gökhan Açıkel
Maden Mühendisi
gokhan.acikel@yavascalar.com.tr

Murat Avcı
Maden Mühendisi
murat.avci@yavascalar.com.tr
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Elektronik kapsüller elektriksiz kapsüllere göre, elektronik kapsülleri 

ateşlemek için şifreli kodları ile yalnızca yetkili kişilerin erişimini 

sağlayan, kazara ateşlenilme riskini en aza indiren, cep telefonu ve 

telsiz gibi radyo dalgaları ve sinyalleri yayan cihazlara duyarsız olması 

nedeniyle daha güvenli olan sistemlerdir. Günümüzde dünyanın bir-

çok yerinde çeşitli tünel, kuyu açma, yer altı galeri patlatmaları, çeşitli 

kanal, baraj, inşaat ve açık ocak işletmeciliğinde kullanılmaktadır. 

Ateşleme sırasında getirdiği güvenliğin yanı sıra, patlatma maliyet-

lerinin düşürülmesi, patlatma kaynaklı çevresel etkilerin azaltılması, 

patlatma veriminin artırılması, uygun pasa geometrisini oluşturulması 

ve ikincil kırma maliyetlerinin azaltılması gibi konularda işletmelere 

yarar sağlamaktadır.

Elektronik kapsül sisteminin avantajlarını sıralayacak olursak;

 • Patlatma öncesinde tüm kapsüllerin çalışır durumda olduğunun, 

bağlantılarının tam olmasının ve gecikme aralıklarının tek ölçüm 

ekipmanı (logger) ile kontrol edilebilir olması,

 • Gecikme aralıklarının 1 ms artış ile 10.000 ms kadar verebilme 

imkanı,

 • Gecikme sürelerinin sapmalarında % 0,01 hassasiyet,

 • Özel dijital patlatma makinesi (manyeto) ile 1.600 adede kadar 

elektronik kapsülleri güvenilebilir şekilde ateşleme imkanı,

 • Yüksek patlama güvenliği sağlaması.

Patlayıcı sektöründe yeni bir çığır açan ve dünya genelinde birçok 

ülkede altyapısı oluşturulmuş yenilikçi patlatma çözümleri sunan 

elektronik kapsüllerin kısa vadede ülkemizde de kullanımına geçil-

mesi beklenilmektedir. Talep eden işletmelere Yavaşçalar & Austin 

Detonator uzmanları tarafından gerekli teorik ve pratik eğitimler veril-

dikten sonra elektronik kapsüllerle sahada test patlatmaları yapılarak 

kullanıcıya tedarik edilebilecektir. Tedarikçisi olduğumuz kullanıcıları-

mıza Austin Detonator firmasının merkezi Çek Cumhuriyeti - Vsetin’de 

1 hafta süren teorik eğitimler verilmiş olup 2014 yılı Mart ayında bir 

kullanıcımızla elektronik kapsül çalışmalarına Yavaşçalar AŞ olarak 

başladığımızı gururla duyurmak isteriz. 

www.yavascalar.com.tr

Şekil 1: Elektronik kapsül bağlantı şekli

Elektronik kapsül ile patlama anı 

Logger ile elektronik kapsül ölçümü ve zamanlamanın yapılması







1 Mart 201462

Madencilikte Kadastro ve 
Mülkiyet Bilgi Sistemi

Geçmişten Günümüze Kadastro 
Tarihte insanların topraklarının sınırlarını bilme isteği çok 
önceye dayanır. Bu nedenle de sahip olduğu toprakları kayıt-
lara dökme ihtiyacı her daim duyulmuştur. M.Ö. 3000 li yıllarda 
kerpiç ve papirüs kâğıtları üzerine çizilen krokiler de bu kayıt-
ların en güzel örnekleridir. Zaman ilerledikçe, nüfusun artması 
ve arazilerin kıymetlenmesine bağlı olarak bu kayıtlar yetersiz 
kalmış ve ismini Yunanca “katastikhon” yani defter veya kayıt 
anlamına gelen Kadastro kelimesi ile hem resmileştirmiş hem 
de kapsamını genişletmiştir. 

Günümüzde ise Kadastronun gücü ve yararı giderek artmış, artık 
araziye yönelik her türlü araştırma, planlama, projelendirme 
çalışmalarında temel altlık ve bu çalışmaların araziye uygulan-
masında vazgeçilmez bir araç olma özelliği kazanmıştır.

Türkiye genelinde, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 
yürüttüğü “Tesis Kadastrosunun Bitirilmesi Projesi” ile 52.439 
adet birimin, 51.621 adedinde kadastro çalışmaları tamamen 
bitirilmiş, 438 adedin de ise çalışmalar tamamlanma aşama-
sına gelmiştir. Geriye sadece güvenlik, orman, sınır ihtilafı vb. 
gibi yerel sorunları olan 380 adet birim kalmıştır.

Maden Sahasına Konu olan Mülkiyetler; Bunların Edinimi, 
Takibi ve Güncellenmesi İşlemleri
Taşınmazlara ait bilgilerin toplandığı, saklandığı ve bu 

bilgilerin araştırma, planlama ve projelendirme çalışma-
larında temel altlık olarak kullanıldığı Kadastro, ülkelerin 
sosyo-ekonomik kalkınmaları için gerekli hammadde, enerji 
ve doğal kaynakların kullanımını sağlayan, bununla beraber 
başka sektörlere pazar imkanı sunan madencilik için de 
önemli bir unsurdur. 

Madenciliğin, özellikle tarım ile birlikte toplumların ham-
madde ihtiyaçlarını sağlayan iki temel üretim alanından 
biri olduğu düşünülürse, doğru plan ve stratejilerin takip 
edilmesi sonucunda sektörün üretim, istihdam ve ekono-
miye önemli katkılar sağlayacağının göz ardı edilmemesi 
gerekmektedir.

Planlama aşamasında maden faaliyet alanının nereye tesis 
edileceğinin bilinmesi önemlidir. Arazinin doğrudan etkilen-
diği madencilikte, faaliyet alanına konu olan çeşitli mülkiyet 
türleri mevcuttur. Maden ruhsat sahasının içerisinde kalabilen 
bu mülkiyetlerin türlerini kısa açıklamaları ile birlikte aşağıdaki 
gibi sıralayabiliriz. 

Hazine Arazileri
Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazilerdir. Tescilli olanlara 
hazinenin özel mülkiyetinde olan araziler, tescilsiz olanlara 
(dağlar, tepeler, kayalar, göller, nehirler ve dereler vb.) da hazi-
nenin genel mülkiyetinde olan araziler denir. 

Açelya Kavcı
SRK Danışmanlık
GIS Uzmanı
akavci@srkturkiye.com

Maden sahasına konu olan mülkiyet türleri

Makale
www.madencilik-turkiye.com



Mera Arazileri
Köy veya belde sakinlerine, hayvanlarını otlatmaları ve otun-
dan yararlanmaları için tahsis edilen ya da eskiden beri bu 
amaçla kullanıla gelen arazilerdir. Tapu kütüğüne değil, ayrı 
bir kütük olan kamu orta malları siciline tescil edilir. Mera vasfı 
değişmedikçe, özel mülkiyete konu olmaz, zaman aşımı ile 
mülkiyeti kazanılamaz.

Orman Arazileri
Üzerinde bulundukları arazi ile birlikte doğal olarak yetişen 
ya da emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları ile ağaç-
landırılması planlanan sahalar orman arazileridir. Bu araziler 
mülkiyet ve idare açısından devlet ormanları veya özel kişilere 
ait ormanlar olarak ayrılmaktadır. 

Kadastro Harici Alanlar
Kadastro harici veya tapulama harici olarak bırakılan yerlerdir. 
Dağları, tepeleri ve kayalıkları örnek olarak verebileceğimiz bu 
alanlar hazinenin genel mülkiyetinde olan arazilerdir.

Özel Mülkiyet Arazileri
Özel mülkiyete tabi olan her türlü taşınmaz varlıklar (tarlalar, 
araziler, üzerinde yapı olsun veya olmasın arsalar, kaynaklar) 
özel mülkiyet arazisi sınıfındadır. Ayrıca tapu kütüğünde ayrı 
sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar (üst hakkı gibi 
irtifak hakları) ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız 
bölümleri (örneğin bir apartman dairesi) de özel mülkiyet ara-
zisi olarak tanımlayabiliriz.

Tüzel Mülkiyet Arazileri
Kullanım hak ve yükümlülükleri gerçek kişiler ile aynı olan, 
ancak belirli bir amaçla kurulmuş olan insan ya da mal toplu-
luklarından oluşan bağımsız varlıklara ait arazilerdir. İki türlü 
tüzel kişilik vardır: 

 • Kişi toplulukları (dernekler, şirketler, belediyeler, köyler vb.)

 • Mal toplulukları (Vakıflar, üniversiteler, hastaneler vb.)

Bahsi geçen mülkiyet türlerini, özel, tüzel ve kamu idaresi 
(hazine, mera, orman ve kadastro harici arazileri) altındaki 
taşınmazlar olarak üç başlığa ayırabiliriz. Bu ayrım, madencilik 
faaliyetlerinin aşamalarına bağlı olarak kullanım ve izinlerde 
değişkenlik göstermektedir. Öncelikle özel ve tüzel mülkiyete 
konu taşınmazları ele alırsak,  bu alanların fiziksel müdahale 
gerektirmeyen maden arama dönemi aşamasında, arama ruh-
sat sahası içerisinde belli süreler içinde kullanımı için Bakanlığa 
müracaatı ile kullanım hakları istenir. Fakat sondaj, yarma, galeri 
gibi fiziksel müdahale gerektiren arama faaliyetlerinde, özel ve 
tüzel mülkiyet sahiplerinden ruhsat sahiplerine verilen bir onay 
dilekçesi ile kişiye ödenen bedel ile arazinin kullanımı sağlanır. 
Arama süresi sonunda işletme aşaması talebi söz konusu oldu-
ğunda işletme ruhsat alanı içerisinde kalan bu alanların, taraf-
larca anlaşma sağlanması halinde bedeli ödenerek satın alımı 
yapılır. Anlaşma sağlanamaması halinde ise ruhsat sahibinin 
talebi üzerine Bakanlıkça kamu yararı bulunduğuna karar veril-
mesi durumunda 2942 sayılı “Kamulaştırma Kanunu” hükümle-
rine göre kamulaştırılması yapılır. Kamu idaresi elindeki diğer  

 
Uluslararası SRK Consulting  grubu üyesidir. 
 
T: (312) 442 0479 F: (312) 442 0480 
www.srkturkiye.com   info@srkturkiye.com 

          Diğer Çevresel Hizmetlerimiz:  
 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
 Hava Kalitesi Hizmetleri 
 Kirlilik Değerlendirmesi 
 Çevre Yönetim Hizmetleri 
 Risk Değerlendirmesi / Yönetimi 
 Asit Kaya Drenajı ve Jeokimya 
 Maden Atıkları ve Atık Yönetimi 
 Doğaya Yeniden Kazandırma ve Rehabilitasyon Planları 
 Çevresel Açıdan Kısıtlı ve Hassas Alanların Belirlenmesi Çalışması 
 

“Maden sahanız içerisinde kalan mülkiyet bilgisini kısa zamanda yapılan çok yönlü incelemeler neticesinde elde edin, 
Zaman ve maliyet yönünden tasarruf sağlayın.”  
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mülkiyetlerin kullanımı ise 3213 sayılı “Maden Kanunu” nun ilgili 
maddelerine göre belli izinler ve yaptırımlarla sağlanabilir. 

Maden ruhsat sahibinin ister arama ister işletme aşaması olsun 
ruhsat sahası içerisinde kalmış olan mülkiyet türleri, işin içine 
maddi yatırımlar ve zaman girdiğinde projeye başlamadan 
önce üzerinde durduğu en önemli nokta olduğunu söylemek 
yanlış olmaz sanırım. Projelerin yatırım kararlarının öncesinde 
iktisadi, mali, teknik ve hukuki bilgilerin değerlendirildiği fizibi-
lite çalışmaları altında incelenen mülkiyet, madencilik çalışma-
larındaki önemini en çok burada göstermektedir. Tabi ki mül-
kiyeti sadece büyüklüğünü ve konumunu tanımlayan kadastro 
ile değil, bu alanın kime ait olduğunu gösterir belgelerin tümü 
olan Tapu ile de bütünleşik halde irdelemek gerekmektedir.

Kamulaştırmaya ya da satın alıma konu olan özel veya tüzel 
mülkiyet arazi sınırları Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 
alanda daha önce yapmış olduğu kadastro çalışmaları neti-
cesinde elde etmiş olduğu kadastro paftalarının temini ve 
bu paftaların sayısallaştırılması ile belirlenmektedir. Kullanımı 
belli izin ve yaptırımlara tabi tutulan kamu idaresi altındaki 
mülkiyetlerin sınırları ise öncelikle Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nden, sonrasında kontrol amaçlı ilgili kurumundan 
da temin edilebilmektedir. Bu aşama, ruhsat sahibinin, maden 
projesinin fizibilite aşamasından inşaat ve işletme aşamasına 
geçişinde hem zaman hem de maliyet yönünde tasarruf sağla-
dığı için üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Çok 
yönlü incelemeler sonucu kadastro paftalarının sayısallaştırıl-
ması işlemi gerçekleştirilmeli, mülkiyetin kime ait olduğunu 
gösterir tapu kütük bilgileri ile ilişkilendirilmeli, böylelikle 
konumsal veriye öznitelik bilgisinin de dâhil olduğu sonuç 
çalışma elde edilmelidir. Alanda mutlaka madencilik faaliyeti 
öncesinde yapılmış kadastral çalışmalar neticesinde tevhid 
(birleştirilmiş) veya ifraz (bölünmüş) ile hem sınırsal hem de 
sahipliği açıdan değişikliğe uğramış mülkiyetler olacağından, 
ilişkilendirme aşamasında sorun yaşanmaması için yine bu 
alanlar tespit edilmeli ve faaliyet alanında mülkiyeti belirlen-
meyen hiçbir alan kalmamalıdır.

Verinin Bilgiye Dönüşümü ile Mülkiyet Bilgi Sistemi 
Oluşturulması
Peki, tek yerden yapılan ve çok yönlü incelemeler sonucunda 
elde edilen bu çalışma, neden bir bilgi sistemi içerisinde saklan-
masın! İçinde yaşadığımız bilgi çağında, bilginin sadece görülebi-
lir, sorgulanabilir ve paylaşılabilir olduğu zaman yarar sağladığı, 
basılı bilginin kaybolabildiği, değiştirilebildiği ve karar verme 
sürecinde yetersiz kalabildiği herkes tarafından bilinmektedir. 
Bu nedenle verilerin birbiriyle ilişkili kurumlardan toplanarak, 
muhafaza edilmesi yani bir anlamda Mülkiyet Bilgi Sistemi (veri 
tabanı) içerisinde toplanması ruhsat sahibine bu bilgiler üze-
rinden süratle ve doğru sorgulamalar yaparak ihtiyaç duyduğu 
raporlama ve istatistiksel verileri oluşturmasını sağlayacaktır.

Her maden projesi için oluşturulması önem arz eden, bu 
Mülkiyet Bilgi Sistemi içerisinde kadastro paftalarından elde 
edilmiş sayısal veriler ile bunların tapu bilgileri ile ilişkilendirilmiş 
sözel verileri bulunmaktadır. Burada öne çıkan diğer bir husus 
ise sisteme, bu bilgilerin dışında hem tapu kütüğünde yer alan 
takyidat (ipotek, haciz, şerh vb.) ve dava durumları hem de nüfus 
müdürlükleri ile irtibata geçilerek arazi sahiplerinin veraset ve 
intikal durumlarından kaynaklı tapu kütüğüne işlenmeyen isim 
ve adres bilgilerinin de güncel olarak işlenmesidir.

Elde edilen sonuç çalışma, gerçekleştirilmesi planlanan maden 
faaliyetinin Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme çalışma-
larında altlık olarak kullanılabilmektedir. ÇSED çalışmaları 
ile maden faaliyet sahası çevresinin durum değerlendirmesi 
ile saha içerisinde herhangi bir taşınmazı bulunan mülkiyet 
sahiplerinin arazilerine, hem ekonomik hem de sosyal açıdan 
oluşabilecek etkiler değerlendirilmektedir. Sosyo-ekonomik 
durum analizinde mülkiyet sahipleri ile hane bazında anket 
çalışmaları yapıldığı için elde edilmiş güncel nüfus ve adres 
bilgileri bu değerlendirmenin sistematik bir şekilde ilerleyebil-
mesi için atlanmaması gereken önemli bir adımdır.  

Sonuç olarak, ruhsat sahasında kullanılması planlanan alanın 
en erken safhada mülkiyet tespitinin yapılması çok büyük 
önem arz etmektedir. Sahada madencilik faaliyetlerine başla-
madan önce kiralanması, satın alınması veya kamulaştırılması 
gereken mülkiyetin kısa zamanda yapılan çok yönlü inceleme-
ler neticesinde doğru olarak elde edilmesi Maden Firmalarına 
ciddi bir zaman kazandıracak ve maddi kayıpların da önüne 
geçilmesini sağlayacaktır. Ayrıca bu tür çalışmalar ile projeden 
doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen halkla olan ilişkilerin 
sağlıklı bir şekilde yürütülmesine olanak sağlanarak, dünyada 
maden projelerinde de rastlanan sosyal ihtilaflar ve tepkiler en 
aza indirgenebilecektir. 

Kaynaklar:
1. Yaşayan, A., Erkan, H., Seylam, S. G., 2011, Kadastro Kavramı ve Türkiye Kadastrosu, 

13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara
2. Mataracı O., İlker M., 2002, TAKBİS-Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Selçuk Üniversi-

tesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 30. Yıl Sempozyumu, Konya
3. Tesis Kadastrosunun Bitirilmesi Projesi, www.tkgm.gov.tr
4. Kadastro Bilgisi Ders Notları, www.harita.ktu.edu.tr
5. 3213 Sayılı Maden Kanunu. (1985). T.C. Resmi Gazete, 18785, 15 Haziran 1985
6. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu. (1983). T.C. Resmi Gazete, 18215, 8 Kasım 1983Sahada yapılan anket çalışması
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Jeolojik Araştırmalar Derneği (JADE)
Ülkemizde yer bilimcileri çeşitli projeler kapsamında çatısı altında buluş-
turmayı hedefleyen yeni bir sivil toplum kuruluşu daha faaliyete geçti. 
Jeolojik Araştırmalar Derneği (JADE)’nin kuruluş hikayesini, yapısını ve 
hedeflerini öğrenmek üzere Dernek Başkanı Dr. Özgür Acır ile görüştük.

Madencilik Türkiye
bilgi@madencilik-turkiye.com

JADE Yönetim Kurulu Üyeleri (soldan sağa): Irmak Gürel, Özgür Acır, 
Zeynep Elif Yıldızel, Metin Yurdakul

Madencilik Türkiye (MT): Bize böyle bir dernek kurma 
fikrinin nasıl oluştuğunu anlatabilir misiniz?

Özgür Acır (ÖA): Bildiğiniz gibi bu tür inisiyatifler genellikle, bir 
anda ortaya çıkan fikirlerden ziyade, mesleki bilgi ve birikimleriniz 
arttıkça zaman içerisinde gözlemlediğiniz ve eksikliğini hissetti-
ğiniz bazı konulardaki çalışma ihtiyacınız doğrultusunda gelişir. 
Biz de, başta ODTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünden arkadaşım 
ve derneğimizin Başkan Yardımcısı Dr. Zeynep Elif Yıldızel olmak 
üzere kurucu üyelerimizle bir araya geldiğimiz sohbetlerde, toplum 
algısında mesleğimizin genelde sadece “deprem” gibi belirli anah-
tar kelimeler ile tanımlamasından ortak bir rahatsızlık hissettiğimizi 
fark ettik. Buradan hareketle sadece meslektaşlarımız için değil, 
toplumun geneli için de jeoloji biliminin daha popüler ve görece az 
bilinen dallarında çalışma yapma fikri çerçevesinde bir araya geldik. 

Bu beyin fırtınalarımız sırasında Ankara Bahçelievler semtinde 
rahmetli babamla neredeyse çocukluğumdan itibaren alış veriş 
yaptığımız bir sahafta tesadüfen bulduğum ve satın aldığım 2 
nadir (orijinal) kitap baskısı, kafamızdaki bu oluşumun hayata geç-
mesini hızlandırdı. Bunlardan birincisi, Ahmet Vefik Bey’in, 1926 
yılında Fransızca’dan Osmanlıca’ya çevirerek eski yazıyla kaleme 
aldığı ve bildiğimiz kadarıyla yeni kurulan Cumhuriyet döne-
minde, konusunda basılan ilk kapsamlı ders kitabı sayılabilecek 
“Jeoloji” adlı eseri; diğeri ise 1939 yılında Genel Kurmay Başkanlığı 
tarafından yayınlanan ve ulusumuzun bağımsızlığının temeli olan 
“Başkomutanlık Meydan Muharebesi”nin topografik (jeomorfolo-
jik) haritalar üzerine günlük olarak işlendiği “Türk İstiklal Harbinin 
Krokileri” kitabı. Bu kitapları görür görmez, içerdikleri bilgi ve 
belgeleri günümüze taşımamız gerektiğini hissettik. Bu kapsamda 
eğitici faaliyetlerde bulunmak, belgeseller hazırlamak, yurt içinde 
ve dışında çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek 
gibi iddialı hedeflerimiz var. Derneğimiz, aslında bu ve buna ben-
zer özgün araştırma fikirleri üzerine kuruldu diyebiliriz.

MT: Faaliyetleriniz arasında daha güncel ve sektörel 
uygulamalara dayalı araştırmalar da olacak mı?

ÖA: Elbette. Kurucu üyelerimizin tamamı mühendislik, müşavirlik, 
sondaj müteahhitliği, maden arama, coğrafi bilgi sistem yazılımları 

gibi yer bilimlerindeki en son teknolojik imkan ve uygulamaları 
kullanan profesyonel bir iş çevresinden geliyor. Zeynep Hanım ve 
benim gibi petrol ve doğalgaz arama - üretim sektöründen gelen-
ler ise akademik kariyerlerinin yanı sıra dünyanın çeşitli bölgele-
rinde uluslararası proje geliştirme - yürütme deneyimine de sahip. 
Ayrıca ülkemizin saygın üniversitelerinde görev alan bazı değerli 
hocalarımızın da bizlere şimdiden önerdikleri ve içinde yer almak 
istediklerini ifade ettikleri son derece çarpıcı fikirleri var. Bu bilgi 
birikimi ve motivasyon yan yana gelince, ilerleyen dönem çalış-
malarımız içerisinde daha yaratıcı ve özelleşmiş projelerin ortaya 
çıkması da kaçınılmaz olacaktır. Nitekim geçtiğimiz ay, henüz 
derneğin kurulum süreci devam ederken, AB bilimsel işbirliği 
programları çerçevesinde uluslararası bir jeoloji kurumuyla ortak 
bir yer altı modelleme yazılımı geliştirmek üzere Viyana’da bir top-
lantıya katıldım. Şimdilik bu ve buna benzer bütün proje önerile-
rimizi, kendi aramızda çeşitli açılardan tartışıyor ve olgunlaştırıyo-
ruz. Bir nevi kuluçka dönemindeyiz. İnanıyorum ki yakın zamanda 
bu projelerde somut adımlar atacağız ve kat ettiğimiz gelişmeleri 
bilimsel ve popüler platformlarda duyurmaya başlayacağız.

MT: Derneği vizyon ve misyon açısından diğer mesleki 
sivil toplum kuruluşlarına göre nerede tanımlarsınız?

Ö.A: Tüm dünyadaki mesleki örgütlerinin ortak amacı, üyele-
rinin bilimsel, sosyal ve eğitsel kapasitelerini arttırmak, kendi 
aralarında uzun vadeli sağlıklı ve yapıcı bir diyalog geliştirmek-
tir. Bu çerçevede temel hedefler açısından JADE olarak biz de 
kendimizi, başta Jeoloji Mühendisleri Odası olmak üzere, yer 
bilimleri konusunda faaliyet gösteren Petrol Jeologları Derneği, 
Maden Mühendisleri Odası, Maden Jeologları Derneği gibi diğer 
tüm sivil toplum kuruluşları ile aynı çerçeve içinde görüyoruz. 
Bizim gibi mesleki STK sayısının artması ve Ar-Ge faaliyetlerinin 
çeşitlenmesi, hem meslektaşlarımızın hem de ilgili sektörler ola-
rak sesimizin uluslararası arenada daha güçlü yankılanmasına 
vesile olacaktır. O yüzden ileride yapacağımız çalışmaları diğer 
mesleki kurum ve kuruluşlarla olabildiğince paylaşarak onların 
da yapıcı eleştiri, katkı ve desteklerini almayı arzu ediyoruz.

MT: Faaliyete geçen bu yeni kuruluş için sizleri tebrik 
ediyor ve başta madencilik sektörü olmak üzere tüm 
yer bilimleri camiası adına başarılı olmanızı diliyoruz.

ÖA: Ben de Madencilik Türkiye dergisine, bize kendimizi tanıtma 
ve hedeflerimizi anlatma fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. 
Umarım sizin de dile getirdiğiniz gibi uzun yıllar boyunca kendi 
imkan ve kabiliyetlerimiz doğrultusunda meslektaşlarımızın görev 
aldığı tüm branş ve sektörlere katkı sunma imkanı bulabiliriz. 
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Madencilik Türkiye (MT): Dünyada ve Türkiye’de 
kömür rezervlerinin miktarları ve kömürün enerjide 
kullanımının payı nedir?

Mustafa Aktaş (MA): Dünya kömür rezervinin, son ara-
malarla birlikte 1 trilyon tonun üzerine çıktığını biliyoruz. Bu 
kömür rezervinin % 35’lik kısmı linyit olup, kalan %65’lik kısmı 
ise taş kömürüdür. 

Toplam 14,5 milyar ton ola-
rak bilinen Türkiye’nin kömür 
rezervi, yeni bulunan rezerv-
lerle birlikte 15,4 milyar 
tona ulaşmıştır. Bu rezervin 
1,3 milyar tonu Zonguldak 
Havzası’nda bulunan taş 
kömürü iken, kalan 14,1 mil-
yar tonu ise linyittir. 

2012 yılı rakamlarıyla Türkiye birincil enerji tüketimi 114,5 milyon 
tep (ton petrol eşdeğeri) olup, kömürün bu tüketimdeki payı Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2013 verilerine göre % 31,3’tür.

2011 yılında 72,5 milyon ton kömür üretilmiş olup, bu üretimin 
% 82’si termik santrallerde elektrik üretimi amaçlı, kalan kısım 
da ısınma ve sanayide değerlendirilmiştir. 

1970’li yıllarda 2.234 MW olan kurulu gücümüz son 43 yılda 
yaklaşık 29 kat artarak Aralık 2013 itibariyle 64.044 MW’a 
ulaşmıştır. Artan genç nüfusla birlikte ekonomik olarak da son 
10 yılda istikrarlı bir şekilde hızla büyüyen Türkiye, enerji kay-
naklarını artırma ve çeşitlendirme yolunda önemli gelişmelere 
imza atmak için çalışmalarına devam etmektedir. 

MT: TKİ ürettiği kömürü, elektrik üreten termik sant-
raller, sanayi sektörü ve ısınma olmak üzere üç ana 
sektöre veriyor. Kömür üretiminizin ne kadarı termik 
santrallere veriliyor?

MA: Ülkemizde 104 milyon ton olan kömür tüketiminin 24 mil-
yon tonu ithal kömür, 80 milyon tonu ise yerli kömür üretimi ile 
gerçekleştirilmektedir. Kurumumuz TKİ’nin ise yerli kömür tüke-
timi içerisindeki payı % 13’tür. Ürettiğimiz kömürlerimizi termik 
santrallar, ısınma sektörü ve sanayi sektörüne pazarlamaktayız.

2013 yılı Aralık ayı itibariyle 14,4 milyon tonu termik santral-
lere, 6,9 milyon tonu ısınma ve sanayi sektörüne olmak üzere 
toplamda 21,1 milyon ton kömür pazarlamış bulunmaktayız. 
Yani satışlarımızın % 68’ini termik santrallere gerçekleştirmiş 
bulunmaktayız.

MT: 2000’li yıllardan itibaren kamu ve özel sektör 
eliyle gerçekleştirilen kömür keşiflerinde bir patlama 
yaşandı diyebiliriz. Şuan 14 milyar tonun üzerinde 
görünür + muhtemel + mümkün linyit rezervine 
sahip olduğumuz biliniyor. Sizce bu önemli rezervler 
enerji üretimimizde yeterince değerlendiriliyor mu?

MA: Türkiye’de sürekli yeni rezervler keşfediliyor. 2005 yılına 
kadar Türkiye’nin toplam rezervi 1,3 milyar tonluk taşkömürü 

TKİ Genel Müdürü Mustafa Aktaş 
ile Kömür ve Enerji Üzerine

Kömür, 
yetim kızın 

kulağındaki
 elmas 

küpedir
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Sürekli gelişen ve nüfusu artan Türkiye’nin enerji ihtiyacı, buna bağlı 
olarak enerjide dışa bağımlılığı da hızla artıyor. Dışa bağımlılığın, yerli 
kaynakların daha aktif ve verimli kullanımı ile azaltılması konusunda 
yapılan çalışmalar da, özellikle son yıllarda artarak devam ediyor. Yapılan 
çalışmalar kapsamında Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ), enerjide dışa 
bağımlılığın azaltılması amacıyla yerli linyit kaynaklarının daha verimli 
şekilde kullanılması konusunda çalışmaları bulunuyor. Bu bağlamda TKİ 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Aktaş ile görüşerek 
kömürün enerji üretiminde kullanılması konusundaki görüşlerini aldık.

Madencilik Türkiye
bilgi@madencilik-turkiye.com
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de dahil 8,3 milyar ton olarak ifade edilirken, 2005 yılından 
bu yana yapılan çalışmalarla Türkiye’deki rezervler % 85’lik 
bir artışla 15,4 milyar tona çıkmış durumda. Bu rakamlar her 
geçen gün artacaktır diye ümit ediyorum. Hatta şu anda bu 
röportajı yaptığımız sırada MTA’nın yeni rezervler bulduğu da 
vakidir diye düşünüyorum. Üstelik halen Türkiye’nin sadece % 
40’ı taranmış durumda. Kalan % 60’ı arama ve detay çalışmalar 
için bekliyor. Henüz Zonguldak havzasındaki çalışmalar da 
sonuçlanmış değil. Türkiye Taşkömürü Kurumu ve anlaşma 
imzaladığı şirketler, deniz dahil olmak üzere arama faaliyetleri 
başlattı. Yani mevcut 1,3 milyar tonluk taşkömürü rezervinin 
de artma ihtimali söz konusu.

Ülkemizde keşfedilen rezervler arttıkça, kömürün enerjiye 
katkısı da artacaktır. Türkiye 2023 sonrası hedeflerde de dünya 
ortalamalarını yakalayacaktır. Çünkü kömürün payı dünyada 
artış eğilimi içinde. İnşallah biz de benzeri süreçlerle, istenilen 
noktalara geleceğiz. 

MT: Şu an ülkemizde linyitin enerji üretimindeki payı 
ne kadar? Bu konuda gelecek hedefleri neler? 

MA: Türkiye elektrik enerjisi kurulu gücünün 8.516 MW’ı (% 
13) yerli kömür kaynaklıdır. İthal kömür de ilave edildiğinde 
kömür kaynaklı kurulu güç 12.429 MW (% 19,4) olmaktadır. 
Ayrıca 2012 yılı elektrik enerjisi üretiminin % 28’i kömür kay-
naklı olup bu kaynağın % 57’si yerli linyittir.

Bu konudaki gelecek hedefleri bildiğiniz gibi 2023 yılı baz 
alınarak dile getirilmektedir. 2023’te yerli kömürün elektrik 
üretimindeki payının % 30’un da üzerine çıkarılması planlan-
maktadır. Yani şu anki kapasiteye ilave olarak en az 22.500 
MW’lık daha ek kapasitenin kurulması gerekmektedir.

2023 hedefleri doğrultusunda, 
22.500 MW’lık ek kapasitenin 
4.000 - 5.000 MW’lık kısmı 
Kurumumuz kanalıyla, kalan 
17.500 MW’ın yaklaşık 10.000 
MW’ı EÜAŞ kanalıyla, 7.500 
MW’lık kısmı da 1,3 milyar ton-
luk taş kömürü ile ve MTA’nın 
yeni bulduğu Eskişehir - Alpu 
ve Afyon - Dinar’daki toplam 
1,7 milyar tonluk rezervle 
yapılabilecektir.

Kurumumuz rödovans yön-
temi ile çeşitli bölgelerde 
termik santral kurma şartıyla 
ihaleleri yapmaya devam 
edecektir. Ayrıca MTA Genel 
Müdürlüğü kömür arama 
sondajlarına devam etmekte 
olup, bulmuş olduğu yeni 
rezervleri ilgili kurumlara 

devretmektedir. Kömür konusunda sektörün uzman kuruluşu 
olan Kurumumuza yeni sahaların devredilmesi durumunda, yeni 
kömür sahalarını yine rödovans modeli ile ihale edip yerli kömür-
den elektrik üretim kapasitesini hızla arttırmayı hedeflemekteyiz.

MT: Linyit rezervlerimiz enerji üretimine yeterince 
dahil edilirse, enerjide dışa bağımlılığımız ortadan 
kalkar mı?

MA: Dışa bağımlılığı azaltacağı muhakkak ama bildiğiniz gibi 
artan nüfus ve sanayileşme ile birlikte enerjiye olan ihtiyacımız 
da günden güne artıyor. Önemli olan kaynak çeşitliliğini sağ-
layıp dengeli bir dağılım yapmak. Öncelikli olarak yerli enerji 
kaynaklarını yani kömürü, hidroliği, jeotermali ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarını, sonrasında doğalgaz yerine ithal kömürü, 
akabinde mecburen doğal gazı ama payını mümkün oldu-
ğunca azaltarak ve ithal edildiği ülkeleri çeşitlendirerek, enerji 
arz güvenliğini sağlamak zorundayız. 

MT: Linyite günümüzde verilen önem neden geç-
mişte bu kadar gösterilmedi?

MA: 2005 yılından sonra kömür arama ve değerlendirme çalış-
maları artmaya başladı. İstikrarlı hükümetlerin en büyük fay-
dalarından biri de budur. Kamu kurumlarının dağılımına göre 
eskiden bakanlıklar oluşturulurdu. Özellikle koalisyon dönem-
lerinde böyle idi. Bakanlıklar, kurumların partiler arasındaki 
dağılımına göre ihdas edilirdi. Bunun sonucunda her kurum 
kendi çalışmalarından elde ettiği bilgileri kendi arşivinde 
tutuyordu. DSİ su sondajı yaparken kömüre rastlamışsa bunun 
bilgilerini kendinde saklıyordu. Aynı şekilde kömür aranırken 
petrole rastlayan bir kurum, bu bilgileri kendinde tutuyordu. 
Zenginlikleri aramak bulmak görevi olan MTA bu bilgiler 
kendisiyle paylaşıldıktan sonra hemen arama sondajları ile  



1 Mart 201470

rezervleri ortaya çıkarmaya başladı. Dolayısıyla son dönemde 
bir bilinç uyanması yaşandı diyebiliriz. Umarım devam eden 
yeni arama çalışmaları ile kömür rezervlerimiz daha da artar ve 
hızla ekonomimize kazandırılır.

MT: Son dönemde kurumunuz kömürden değil, 
elektrikten pay almaya yönelik bir rödovans sistemi 
uyguluyor. Eski/yeni rezervlere dayalı termik sant-
ral kurma şartlı kömür sahası ihaleleri hakkındaki 
düşünceleriniz neler? Bu sayede linyit rezervlerinin 
daha verimli kullanılabileceğine inanıyor musunuz?

MA: Kurum olarak, daha önce de belirttiğim gibi, yerli kömür 
rezervlerimizin ekonomiye kazandırılması ve istihdama katkıda 
bulunması yönünde değerlendirilmesi için, elimizde bulundur-
duğumuz kömür sahaları ile ilgili yeniden bir değerlendirme 
yaptık ve kalite açısından elektrik enerjisi üretiminde kullanılabi-
lecek kömür özelliklerine sahip sahalarımızı, yeni bir yaklaşımla, 
kömürden üretilen birim elektrik enerjisi üretiminden pay almak 
(rödovans) şeklinde özetlenebilecek bir yöntemle, termik sant-
ral kurma şartıyla özel sektör kullanımına açtık.

Yapılan ve yapılacak ihalelerde uygulanan ve kısaca “Kömürden 
üretilen birim elektrik enerjisi üzerinden pay almak” şeklinde 
belirttiğimiz bu yeni yöntemde, yatırımcının kullanımına veri-
len kömür sahaları için herhangi bir ücret alınmadan, yatırım-
cıya santral kurmak şartıyla 6 yıllık bir süre verilecek, bu sürenin 
sonunda işletmeye alınacak termik santralde üretilecek birim 
elektrik enerjisi karşılığında (kWh) pay alınacaktır.

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. 

Yerli linyit ve asfaltit kömürüne dayalı kurulacak tüm santraller, 
günümüzün son teknolojisine uygun yani diğer bir ifadeyle 
emisyon değerleri itibariyle de çevreye duyarlı olarak inşa 
edilecekleri için, yerli rezervlerimizin en verimli şekilde değer-
lendirilmesi ancak bu sayede mümkün olmuş olacaktır. 

MT: Bugüne kadar TKİ’ye bağlı hangi sahalar ihale 
edildi? Sırada hangi sahaların ihaleleri var?

MA: Yerli kaynakların payını yükseltme hedefi doğrultusunda biz 
de 15,4 milyar tonluk toplam rezervlerin % 14’ünü oluşturan eli-
mizdeki 2,1 milyar tonluk rezervi masaya yatırdık. Halen devlete 
bağlı, toplam 1.929 MW’lik elektrik santrallerine kömür sağlıyo-
ruz. Buna ilave olarak özel sektör eliyle nerelerde santral yapıla-
bilir diye baktık. Bu projeleri masaya yatırdık ve ihaleye çıkardık. 

Bu kapsamda şu ana kadar 11 saha ihale edilmiş olup, top-
lamda 3.170 MW’lık bir kapasitenin kurulması planlanmıştır.

Örneğin 29 Mayıs 2012 tarihinde Adana - Tufanbeyli’deki 323 
milyon ton rezevre sahip sahada minimum 600 MW’lik santral 

kurulumunu da içeren bir sözleşme imzaladık. İhaleyi kazanan 
TEYO Yatırım firması lisans başvurusunda da bulundu, proje 
şu anda yürüyor (Onun hemen yanında daha önce verilmiş, 
Sabancı’nın 210 MW’lik projesi var.).

28 Ağustos 2012’de Manisa - Soma bölgesinde 153 milyon ton 
rezervli bir sahayı minimum 450 MW’lik santral kurulumlu ola-
rak ihale ettik. Orayı da Hidrogen Enerji firması (Kolin Grubu) 
aldı. Firma şu anda santralin temelini atma aşamasına geldi. 

1 Kasım 2012’de yerinde rezervi 61 milyon ton olan Bursa 
- Harmanalanı ve Davutlar Sahası’nı da minimum 270 MW 
santral kurulması şartıyla ihale ettik. Orayı da Çelikler firması 
almış durumda. 

26 Mart 2013 tarihinde Kütahya - Tunçbilek’te 117 milyon ton-
luk bir saha da minimum 300 MW’lik santral kurulum şartıyla 
ihale edildi. Bu ihaleyi de Çelikler kazandı. 

30 Mayıs 2013 tarihinde yerinde rezervi 80 milyon ton olan ve 
30 milyon tonu açık işletme modeliyle işletilebilecek Bingöl 
- Karlıova’daki sahamız, minimum 150 MW’lik bir santral kuru-
lumu şartıyla ihale edildi. Orayı da Flamingo kazandı.

MTA’nın yeni bulduğu sahalardan olan Eskişehir - Alpu’daki 1,2 
milyar ton, Afyon - Dinar’daki 700 milyon ton rezervli sahaların 
Kurumumuza verilmesi durumunda, detay fizibilite çalışma-
larının tamamlanmasının ardından, tabiri caizse bu sahaları 
kemiksiz et haline getirip özel sektörün hizmetine sunarak 
santral kurulumlu ihaleleri yapmaya devam edeceğiz. 
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MT: İthal kömürde durumumuz nedir? İthal kömür yerli 
kömürün enerjide kullanımına engel teşkil ediyor mu?

MA: AB’ye yakın bir ülke olarak nüfusuyla birlikte baktığımızda 
kömür tüketiminde azımsanmayacak bir paya sahibiz. Artık 
kömür, nüfus yoğun ülkelerde de fazla tüketilir hale gelmiş 
oldu. Türkiye’nin yılık kömür tüketimi 100 - 106 milyon ton 
aralığında seyrediyor. Yerli üretimimizin büyük bir kısmı termik 
santrallerde elektrik üretimi amaçlı, ithal kömürler de daha çok 
ısınma ve sanayide değerlendiriliyor.

104 milyon tonluk toplam kömür tüketimimizin yaklaşık 24 
milyon tonunun ithalatla karşılandığını belirtmiştik. Bunun için 
4,1 milyar dolar civarında bir döviz çıkışı söz konusu. Bunun 
nedeni özellikle koklaşabilir özellikteki taşkömürüne ağır sana-
yinin büyük ihtiyaç duyması. Demir çelik ve çimento gibi sek-
törler.. Bu ihtiyaç ithalatla karşılanıyor. Bu kalitede taşkömürü 
ülkemizde sadece Zonguldak havzasında var. Orada da Türkiye 
Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü bulunuyor. Onlar da 
üretim miktarlarını artırma gayreti içindeler. Şartlarının zor 
olduğunu biliyorum. Ama onların bu çalışmaları sonucunda 
ithalatın azaltılmasına etki edecek şekilde üretim miktarının 
artması söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. 

Halen 80 milyon tonun üzerinde bir yerli kömür kullanımı var. 
2000 yılında Türkiye’de 49 milyon ton kömür tüketiliyordu. 
Bunun 14 milyonu, yani % 30’u ithal kömürdü. Ama şimdi 
104 milyon tonun içinde 24 milyon tonluk payı var. Miktar 
olarak artsa da payı % 21’e inmiş durumda. Bunun ileride yerli 
taşkömürü üretiminin artırılmasıyla birlikte daha da aşağılara 
inebileceğini düşünüyorum. 

MT: Ülkemizdeki linyitler genellikle düşük kaliteli 
linyitler sınıflamasında yer alıyor. Bu tür kömürler 
termik santraller için uygun. Termik santrallerin 
yanında bu linyitlerin enerjiye dönüştürülmesinde 
alternatif projeler de bulunuyor (gazlaştırma, sıvılaş-
tırma gibi). Bu projelerden de bahsedebilir misiniz?

MA: Bizim halen % 32-36 verimle çalışan kömür sant-
rallerimiz var. Yeni teknolojiyle % 40 verimle çalışan 
santrallerimiz olacak. Bu konudaki tek örnek şu anda 
Çanakkale Çan’daki santraldir. 2006 yılında faaliyete 
geçti. Dolaşımlı akışkan yataklı bir santraldir. Kömürü 
yakarken kükürdünü kireçtaşı kullanarak absorbe 
ediyor. Bu da sağlıklı yanmayı beraberinde getiriyor. 
Emisyon değerini en aza indiriyor. Yanma esnasında 
kireç taşı tarafından kükürdü emiliyor. Böylece alçı 
taşına, jips haline dönüşüyor kireç taşı. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) olarak, 
TÜBİTAK’la, yerli ve yabancı üniversite ve kuru-
luşlarla birçok AR-GE çalışmaları yürütmekteyiz. 
Örneğin Gazi Teknopark ofisinde 2009 yılında başla-
tılan AR-GE çalışmaları ile “Kömür Biyo-Rafinasyonu 
Projesi” ve “Plazma Teknolojisi Yöntemi İle Kömür 

Gazlaştırma Projesi” konularında çalışmalar yürütmekteyiz ve 
bu konuda yol aldığımızı da söyleyebilirim.

Ayrıca Kütahya - Tunçbilek’te kurulmuş olan kömür gazlaştırma 
pilot tesisi başarılı sonuçlar vermiştir. Kasım 2012’de devreye 
alınan bu tesiste, sentez gazı üretilebilmesine yönelik başarılı 
sonuçlar elde edilmiştir. Bu pilot tesislerden elde edilen başarılı 
sonuçlar, TKİ’ye ait Manisa - Soma bölgesinde ticari amaçlı ola-
rak büyük ölçekte kurulması planlanan Gazlaştırma tesisi için 
de ön veri niteliğinde olmuştur. Soma bölgemizde kurulması 
planlanan tesiste, Etanol, üre gübresi ve SNG (doğalgaz) gazı 
olmak üzere yılda 1,5 milyar Nm3’lük sentez gazı üretilecek ve 
bunun sonucunda elde edilecek sentez gazına yönelik olarak 
entegre kimyasal tesisler kurulacaktır. Ayrıca elektrik üretimine 
yönelik olarak kombine gaz çevrim santrali de kurulabilecektir.

Gaz temizleme işlemi sonucunda da gerekli olduğu zaman 
BOTAŞ’ın hattına da gaz verilebilecektir. Böylece ülkemizdeki 
konutlarda 1 yılda tüketilen doğalgazın 1/9’u bu tesislerde 
üretilmiş olacaktır.

MT: TKİ’nin kömürün enerjideki kullanımı konusun-
daki hedefleri neler?

MA: TKİ olarak ruhsat sahalarımızdaki yaklaşık 2,1 milyar 
tonluk rezervin, tamamını değerlendirmeye yönelik rödovans 
usulüyle ihaleleri gerçekleştirmeye hızla devam ediyoruz. Tüm 
rezervimizi santral kurulum şartı ile değerlendirsek bile daha 
önce de söylediğim gibi, bu ancak 4000 - 5000 MW’lık bir ek 
kapasite getirecektir.

Fakat yeni bulunan sahaların Kurumumuza devredilmesi duru-
munda bu oran daha da artacak ve ülke olarak bundan en iyi 
şekilde faydalanmış olacağız.

MT: Eklemek istedikleriniz varsa alabilir miyiz?

MA: “Kömür, yetim kızın kulağındaki elmas küpedir.” diyor ve 
sözlerime son vererek, teşekkür ediyorum. 
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Türkiye’nin linyit potansiyelinin ele alındığı ve yine 
Madencilik Türkiye dergisinde yayınlanan bir 
önceki yazımızın ardından, linyitin elektrik üreti-
minde değerlendirilme sürecini de bu yazımızda 

ele alacağız. Türkiye’nin 
gelecek dönemdeki linyit 
yakıtlı santral projelerine 
ve geliştirilecek linyit saha-
larına odaklanarak, linyit 
potansiyelinin değerlen-
dirilmesi üzerine analizler 
yapacağız.

Linyitin elektrik üretiminde 
kullanımının yaygın olarak 
dört yöntemle gerçekleştiği 
gözlenmektedir:

 • Özel sektörün ruhsat sahibi olduğu rezervler ile ilişkilenen projeler,

 • Özelleştirme veya İşletme Hakkı Devri modelleri ile özel sektöre 

geçen projeler,

 • Rödovans ihaleleri ile alınan işletme hakları,

 • Hükümetler arası anlaşmalar ile alınmış haklar.

Hali hazırda uygulanmakta olan bu modellerin hepsi, yerli 
linyitin elektrik üretiminde kullanılarak ekonomiye kazan-
dırılması amacını gütmektedir. Türkiye’nin bugüne kadarki 
linyit kurulu gücünün gelişimi incelendiğinde fark edileceği 
üzere, son yıllarda artış göstermeyen linyit yakıtlı kurulu 
gücün arttırılabilmesi için bahsi geçen işletme modellerinin 
tümünün etkin bir biçimde kullanılması gerekmektedir.

Türkiye’de Linyitin Elektrik 
Üretiminde Değerlendirilmesi

Özellikle Soma ve 
Göynük sahalarının 

ihalelerinde 10’un 
üzerinde şirketin 

teklif vermesi özel 
sektörün konuya 

olan ilgisini 
göstermektedir

Mustafa Kerem Topuz
Kıdemli Müdür
ktopuz@deloitte.com

Alper Günaydın
Müdür
agunaydin@deloitte.com

Berker Adıgüzel
Danışman
badiguzel@deloitte.com

Deloitte Danışmanlık Türkiye

Makale
www.madencilik-turkiye.com
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Uygun Sahalar 
(rödovans hariç) 
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Manisa - Soma 

Bursa - Keles 

Kütahya -  
Domaniç Bingöl - Karlıova 

Bolu - Göynük 

Eskişehir -Mihallıçık 

Kahraman Maraş - 
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Afyon - Dinar 

Eskişehir - Alpu 
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Konya - Ilgın 

Çankırı - Orta 

Adıyaman - Gölbaşı 

Çanakkale - Çan 

Sivas - Kangal 

Kemerköy 

Orhaneli 

Yeniköy Yatağan 
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Kurulu olan ve kurulması planlanan linyit yakıtlı santrallerin, 
linyit sahalarının Türkiye genelindeki yerleşimini inceleyebilmek 
için Resim 1’deki haritadan faydalanılabilir. Özellikle İç Batı Ege 
olarak adlandırılan bölümde yoğunlaşan linyit sahaları ve proje-
leri göze çarpmakla beraber, Konya Havzası ve Kahramanmaraş 
civarındaki Afşin - Elbistan Havzası’nın büyük rezervleriyle 
önemli bir potansiyele ev sahipliği yaptığı söylenebilir.

Proje stokundaki linyit yakıtlı santralleri incelemek için öncelikle 
inşa halindeki, ardından da 
rödovans ihaleli sahalara 
değinilecektir. 

İnşa Halindeki Linyit 
Santralleri
Özel sektör yatırımcıları 
tarafından kurulmakta olan 
ve kurulması planlanan proje 
stokundaki santrallerin ince-
lenmesi, Türkiye linyitlerinin 
elektrik üretiminde değerlen-
dirilmesi konusunda resmi 
tamamlayacaktır:

Linyit yakıtlı termik santralle-
rin en büyük zorluklarından 
biri uzun süren inşaat süre-
leridir. Dış faktörlerin (lisans 

onayı, hukuki sorunlar, maden ruhsatı ile ilgili sorunlar vb.) 
sorunsuz hallolması halinde bile inşaatlar ortalama 60 - 66 ay 
sürmektedir. Tablo 1’de görülebileceği üzere, 2004 ve 2008 yılla-
rında lisans alan santraller olmasına rağmen Temmuz 2013 itiba-
riyle inşaatı tamamlanmamış santraller mevcuttur. Gecikmelerin 
sebebi olarak; idari sorunlar, kömür tedarikinde karşılaşılan 
sorunlar, finansal koşullar örnek gösterilebilir. Bu santrallerin 
tamamlanarak devreye girmesi, elektrikte arz güvenliği ve düşük 
maliyet açısından hayati önem taşımaktadır.

Konum Şirket Kapasite (MW) Lisans Verilme Tarihi İlerleme Yüzdesi

Adana - Tufanbeyli EnerjiSA 450 2004 % 54,1

Çumra - Konya Konya Şeker Sanayi ve Tic. AŞ 22 2004 % 92,8

Mihalıççık - Eskişehir Adularya Enerji 290 2008 % 62,2

Kütahya Polat Elektrik Ürt. İnş. İth. İhr. AŞ 51 2008 % 57,3

Sivas - Etyemez Tam Enerji Üretim AŞ 100 2008 % 14,1

Göynük - Bolu Aksa 270 2012 % 50,9

Konya - Ilgın Konya Ilgın Elek. Ürt. ve Tic. Ltd. Şti. 500 2013 % 0,6

Soma - Manisa Hidro-Gen Enerji (Kolin) 450 Ön lisans alındı Proje

K.Maraş - Elbistan Diler Elektrik 400 İnceleme Değ. Proje

Adıyaman - Gölbaşı Sanko 150 İnceleme Değ. Proje

Dinar - Afyonkarahisar KLK Madencilik 640 İnceleme Değ. Proje

Tufanbeyli - Adana Teyo Yatırım 700 İnceleme Değ. Proje
 

Tablo 1: İnşa Halindeki ve İncelemedeki Santraller
Kaynak: EPDK Proje İlerleme Durumu Raporu - Temmuz 2013 - EPDK Lisans
Not 1: 20 MW’tan büyük santraller dikkate alınmıştır.
Not 2: Aksa - Göynük, Hidro-Gen Soma ve Teyo Yatırım - Tufanbeyli TKİ rödovans ihalesi ile edinilmiş projelerdir.
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Rödovans İhaleleri
Linyit sahalarının değerlendirilmesi için model arayışları sıra-
sında ortaya çıkan rödovans modelinde, gecikmeleri önlemek 
ve yatırımcıyı santralin hızlıca kurulmasına teşvik etmek için 
mekanizmalar uygulanmıştır. DSİ’nin hidroelektrik kaynak kul-
lanımı katkı payı ve TEİAŞ’ın rüzgar kapasite yarışmalarına ben-
zer bir model olan rödovans ihalelerinde, proje için belirlenen 
yıllık üretim miktarı üzerinden kWh başına ödeme yapılmak-
tadır (rödovans bedeli). Bu 
modelin en önemli özelliği 
genellikle ilk 6 yılın yatırım 
süresi olarak görülmesi ve 
bu sırada rödovans bedeli 
alınmamasıdır. Yatırımcıları 
teşvik edebilmek amacıyla 
6 yıldan önce elektrik üre-
timine geçen santrallerden 
6 yıl doluncaya kadar belir-
lenen rödovans bedelinin 
yarısı alınmakta, 6 yıllık süre 
zarfında üretime geçememiş 
santrallerden ise üretim 

yapmıyor olsa dahi rödovans bedelleri tahsil edilmektedir. 
Üretime geçen santrallerin yıllık belirlenen üretim miktarının 
altında kalması durumunda dahi rödovans bedeli belirlenen 
alt sınır üzerinden tahsil edilmektedir. Ödemesi aylık yapılan 
bu rödovans bedelleri, ÜFE’ye göre yıllık olarak düzenlenmek-
tedir. Yine bu model kapsamında, operasyon süresi 30 yıl olup 
rezervin tükenmemiş olması durumunda sözleşme uzatılması 
gerçekleştirilebilmektedir. 

Konum
Minimum 

Santral 
Kapasitesi

Yaklaşık 
Rezerv 

(milyon ton)

Yaklaşık 
Kalorifik Değer 

(kcal/kg)
İhale Tarihi

İhaleyi 
Kazanan 

Şirket

İhaleyi Kazanan 
Bedel (kr/kWh)

Göynük, BOLU 270 MW 38 2.450 Mart 2012 Aksa 1,62

Tufanbeyli, ADANA 600 MW 323 1.300 - 1.400 Mayıs 2012 Teyo Yatırım 2,57

Soma-Deniş, MANİSA 450 MW 152 1.250 - 2.000 Ağustos 2012 Kolin İnşaat 4,69

Keles-Davutlar, BURSA 270 MW 66 2.200 Kasım 2012 Çelikler Taahhüt 5,61

Domaniç, KÜTAHYA 300 MW 114 2.110 Mart 2013 Çelikler Taahhüt 5,03

Karabalçık-Karlıova, 
BİNGÖL

150 MW 104 1.500 Mayıs 2013 Aksa* 3,20

 
Tablo 2: Rödovanslı Sahalar

Kaynak: Sayıştay – TKİ Raporu 2012 / MTA / Deloitte - Linyit Kömürü Sahalarının Ekonomiye Kazandırılması
*Not: Karlıova – Bingöl sahasını Aksa kazanmış olmasına rağmen, sözleşmeyi imzalamamış ve sıra ihalede 2. olan Flamingo 
Biyoyakıt’a geçmiştir.

Mustafa Aktaş
TKİ Genel Müdürü
Linyit rezervlerimiz enerji üreti-
minde yeterince kullanılırsa dışa 
bağımlılığın azalacağı kesin ama 
artan nüfus ve sanayileşme ile 
birlikte enerjiye olan ihtiyaç da 
günden güne artıyor. Önemli olan 
kaynak çeşitliliğini sağlayıp dengeli 
bir dağılım yapmak. Öncelikli olarak 
yerli enerji kaynakları yani kömürü, 

hidroliği, jeotermali ve yenilenebilir enerji kaynaklarını, sonrasında doğalgaz 
yerine ithal kömürü, akabinde mecburen doğal gazı ama payını mümkün 
olduğunca azaltarak ve ithal edildiği ülkeleri çeşitlendirerek enerji arz 
güvenliğini sağlamak zorundayız.

Daha önce de belirttiğim gibi; yerli kömür rezervlerimizin ekonomiye kazandı-
rılması ve istihdama katkı sağlanması yönünde değerlendirilmesi için elimizde 
bulundurduğumuz kömür sahaları ile ilgili yeniden bir değerlendirme yaptık 
ve kalite açısından elektrik üretiminde kullanılabilecek kömür özelliklerine 
sahip sahalarımızı termik santral kurma şartıyla özel sektör kullanımına açmış 
bulunmaktayız. Bu yeni yöntemde; yatırımcının kullanımına verilen kömür 
sahaları için herhangi bir ücret alınmadan, yatırımcıya santral kurmak şartıyla 
6 yıllık bir süre verilecek, bu sürenin sonunda işletmeye alınacak termik sant-
ralde üretilecek birim elektrik enerjisi karşılığında (kWh) pay alınacaktır.
Bir termik santral yatırımının süresi yaklaşık 5-6 yıldır. Hedeflerimizi yaka-
layabilmek için kömür kaynaklı santrallerin 2015 yılına kadar temellerinin 
atılması gerekmektedir.

Yerli linyit ve asfaltit kömürüne dayalı kurulacak tüm santraller, günümüzün 
son teknolojisine uygun yani diğer bir ifadeyle emisyon değerleri itibariyle 

de çevreye duyarlı olarak inşa edilecekleri için, yerli rezervlerimizin en 
verimli şekilde değerlendirilmesi ancak bu sayede mümkün olmuş olacaktır.

Türkiye’de sürekli yeni rezervler keşfediliyor. 2005 yılından bu yana yapı-
lan çalışmalarla rezervlerimiz % 85’lik bir artışla 15,4 milyar tona çıkmış 
durumda. Ülkemizde keşfedilen rezervler arttıkça, kömürün enerjiye katkısı 
da artacaktır. 2023 sonrası hedeflerde de dünya ortalamaları yakalanacak-
tır. Çünkü kömürün enerji üretimindeki payı dünyada artış eğilimi içinde. 
İnşallah biz de benzeri süreçlerle istenilen noktalara geleceğiz.

Alp Gürkan
Soma Holding CEO’su
Linyitlerimizin enerji üretimindeki 
önemi özellikle son yıllarda anlaşıldı. 
Hızlı bir şekilde rezervlerin elektrik 
enerjisi üretiminde kullanılacağını 
ve aramalarla yeni rezervlerin de 
bulunmaya devam edileceğini 
tahmin ediyorum. Ancak elimizdeki 
tüm linyit rezervleri elektrik enerjisi 
üretiminde kullanılsa dahi, enerjide 
dışa bağımlılığımızın ortadan kalk-

mayacağına inanıyorum. Çünkü nüfusu ve enerji ihtiyacının hızla arttığı bir 
ülkeyiz. Bu yüzden başta kömürün enerji üretiminde kullanımı dahil diğer 
enerji üretim yöntemlerinin de değerlendirilmesi elzemdir.

Bunun yanı sıra elektrik üretimine dayalı ihaleler oldukça yüksek rödovans 
bedelleri ile sonuçlandı. Bu fiyatlarda bazı tereddütlerim var. Eski santral-
lerde yapılacak yenileştirmeler ve yeni yapılacak santrallerdeki yeni tekno-
lojinin getireceği verimlilikler, projelerin ekonomik olabilirliğini arttırabilir.

Deloitte Türkiye tarafından hazırlanan “Türkiye’de Linyitin Elektrik Üretiminde Değerlendirilmesi” başlıklı bu makale ile ilgili olarak Madencilik Türkiye der-
gisi olarak kamu ve özel sektörden bazı görüşler alarak sizlerle paylaşmak istedik. Aşağıdaki görüşler şu üç soru için bildirildi:

 • Linyit rezervlerimiz enerji üretimimizde yeterince değerlendiriliyor mu?
 • Linyit rezervlerimiz enerji üretimine yeterince dahil edilirse, enerjide dışa bağımlılığımız ortadan kalkar mı?
 • Termik santral kurma şartlı kömür sahası ihaleleri sayesinde linyit rezervlerinin daha verimli kullanılabileceğine inanıyor musunuz?
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Tabloda özetlendiği üzere, 2012 yılı ve 2013 yıllarında yapılan 
ihalelerde görülmektedir ki özel sektör bu sahaların işletilmesi 
için ilgi göstermektedir. İhalelere özel sektörün ilgisi ise aşağı-
daki grafikte özetlenmektedir:

Özellikle Soma ve Göynük sahalarının ihalelerinde 10’un üze-
rinde özel sektör oyuncusu teklif vermiştir. Bu durum da özel 
sektörün linyit sahalarına olan ilgisini göstermektedir. 

Rödovans ihalelerinde teklif edilen katkı payları düşünüldü-
ğünde ise firmaların stratejik beklentileri doğrultusunda yakla-
şımlar geliştirdiği söylenebilir. Sahaların birbirine yakın olması ve 
kurulacak tek bir santralin bu iki sahadan beslenebilmesi, saha-
lardaki nispeten yüksek kalorifik değerli linyit, sahanın yapısına 
uygun olan madencilik teknikleri, eldeki verilerin güvenilirliği 
gibi birçok etmen bu fiyatlandırmalarda temel etken olarak öne 
çıkmaktadır. Rödovans ihalelerinde taahhüt edilen bedel belir-
lenirken, piyasasının gelecekte alacağı yapıyı öngörebilmek, 
uzun vadeli fiyat oluşumunu tahmin edebilmek ve maliyetleri 
belirleyebilmek, yatırımın kârlılığının belirlenmesinde çok büyük 
önem arz etmektedir. Kimileri tarafından kolay gibi görülse de, 
bu süreçte yapılacak detaylı çalışmalar projenin kârlılığını birebir 
etkilemektedir. Bunun yanı sıra, yatırımın gerçekleştirilmesinde 
kullanılacak finansman modeli, borçlanma şekli; kurulacak sant-
ral ve türbin - kazan teknolojilerinin seçilmesinde gösterilecek 
özen, yatırımın kârlılığını maksimize edecek etmenlerdendir. 

Hükümetler Arası Anlaşmalar 
Büyük linyit sahalarının değerlendirilmesi için seçilen yöntem, 
hükümetler arası anlaşmalar vasıtasıyla kurulması planlanan 
kapasite yatırımları olmuştur. Rödovans ihalesi yapılan sahaların 

toplam yaklaşık rezervi olan 845 milyon ton, Afşin - Elbistan 
sahalarının sahip olduğu 5,3 milyar ton ile karşılaştırıldığında, 
Afşin - Elbistan’ın Türkiye için önemi bir kez daha ortaya çıkmak-
tadır. Afşin - Elbistan sahası için Kore’den, Çin’den ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’nden yatırımcılarla görüşülmüş, 2013 yılında 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin TAQA firmasıyla hükümetler arası 
anlaşma imzalanmıştır. Daha sonra, TAQA firmasının yatırımı 
2014’ün sonuna kadar askıya alacağını duyurması nedeniyle 
tekrar uluslararası yatırımcılarla görüşmeler başlamış Çinli, 
Koreli ve Katarlı yatırımcılar ile çeşitli anlaşmalar imzalanmış-
tır. Öte yandan, Konya Karapınar’da keşfedilen büyük linyit 
sahasının değerlendirilmesi için ise Slovakya, Tayland ve Suudi 
Arabistan’dan yatırımcılarla görüşmeler sürmektedir. 

Şimdiye kadar yapılan açıklamalar doğrultusunda, anlaşmalarda 
doğrudan bir alım garantisi yerine, bir fiyat seviyesi garantisinin 
önerilmekte olduğu, bu sayede piyasa işleyiş mekanizmasına 
doğrudan bir etkinin olmamasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Sonuç
Linyit sahalarının ekonomiye kazandırılmasının hem kaynak 
çeşitliliği sağlanması ve ithalat bağımlılığının azaltılması ile arz 
güvenliğine, hem de elektrik fiyatlarına yapacağı olumlu etki tartı-
şılmazdır. İnşaat halindeki yaklaşık 1.700 MW’lık kapasitenin, henüz 
inşaatı başlamamış rödovanslı sahalarla birlikte proje halinde olan 
yaklaşık 3.000 MW’lık kapasitenin ve bunların yanı sıra elektrik 
üretiminde değerlendirilebilecek diğer kömür sahalarında ilgili 
kapasitelerin hayata geçmesi ile 2006’dan beri artış göstermeyen 
Türkiye’nin kurulu linyit yakıtlı gücüne ciddi bir katkı sağlanmış 
olacaktır. Öte yandan, Türkiye’de bulunan düşük kalorifik değerli, 
yüksek sülfür, kül ve nem içeren linyitin potansiyel çevresel etkileri 
unutulmamalıdır. Olumsuz çevresel etkilerin azaltılması ve hatta 
önüne geçilmesi için gerekli yatırımların yapılması gereklidir. Karar 
vericilerin elektrik üretiminde değerlendirilecek sahaların yarata-
cağı çevresel etkilerin bütününü, sağlanacak faydalar ile birlikte 
göze alarak planlama yapması gerekliliğinin de altı çizilmelidir. 

Kaynaklar
1. Deloitte – Linyit Kömürü Sahalarının Ekonomiye Kazandırılması, Mart 2012
2. Deloitte – Global Coal Study, 2013
3. EPDK Proje İlerleme Durum Raporu, Temmuz 2013
4. EPDK Elektrik Üretim Lisans
5. TEİAŞ – Yük Tevzi Raporları – Kurulu Güç, Aralık 2013
6. TEİAŞ – Türkiye Elektrik Üretim – İletim İstatistikleri, 2012
7. TKİ – Kömür Sektör Raporu (Linyit) 2012, Mayıs 2013
8. TKİ – Linyitlerin Türkiye Enerji Sektöründeki Yeri (1970-2030), Ağustos 2013

Alper Günaydın
Deloitte Türkiye - Müdür
Türkiye’nin sahip olduğu linyit 
kaynakları göz önüne alındığında 
8.180 MW seviyesindeki kurulu 
güç potansiyeli karşılamamaktadır. 
Tamamlanan rödovans ihalelerinin 
ve proje stoğundaki beklenen bütün 
projelerin gerçekleşmesi durumunda 
yaklaşık 5.000 MW düzeyinde kurulu 
güç devreye girecektir.  Bu sayede 

linyit kaynakları, orta vadede daha  yoğun olarak değerlendirilecektir.

Yabancı kaynaklı yakıt kullanan ithal kömür ve doğalgaz santrallerinin toplam 

elektrik üretimindeki payı 2013 yılında % 56 düzeyinde olup linyit toplam 
üretime yalnızca % 13 oranında katkı sağlayabilmiştir. Linyit kaynaklı elektrik 
üretiminde gerçekleşecek artış, doğalgazın ve ithal kömürün toplam üretimdeki 
payına aşağı yönlü etkide bulunacaktır. Bu nedenle, linyit rezervlerinin elektrik 
üretiminde kullanılması enerjide dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaya 
yetmese de artmasını engelleyecek ve yerli kaynakların payını artıracaktır. 

Santral özelleştirmeleri, yapılması beklenen rehabilitasyonlar ve bu sayede 
artması beklenen verimlilik, arz güvenliği için çok büyük önem teşkil etmek-
tedir. Linyit sahalarının özelleştirilmesi ve rödovans ihalelerinin tamamlanmış 
olması  linyit rezervlerinin değerlendirilmesine verilen önemi vurgulamakta-
dır.  Yatırımcılar açısından bakıldığında ise piyasa yapısını iyi anlamak, piya-
sanın gelecekteki şekillenmesini öngörebilmek; rödovans ihalelerinde verilen 
teklifler doğrultusunda yatırımları karlı kılabilmenin olmazsa olmazıdır.

Grafik 2: Rödovans İhalesi Teklifleri

Konum 
Minimum 

Santral 
Kapasitesi 

Yaklaşık 
Rezerv  

(milyon ton) 

Yaklaşık Kalorifik 
Değer (kcal/kg) 

İhale Tarihi 
İhaleyi 

Kazanan Şirket 
İhaleyi Kazanan 
Bedel (kr/kWh) 

Göynük, BOLU 270 MW 38 2.450 Mart 2012 Aksa 1,62 

Tufanbeyli, 

ADANA 
600 MW 323 1.300-1.400 Mayıs 2012 Teyo Yatırım 2,57 

Soma-Deniş, 

MANİSA 
450 MW 152 1.250-2.000 Ağustos 2012 Kolin İnşaat 4,69 

Keles-Davutlar, 

BURSA 
270 MW 66 2.200 Kasım 2012 Çelikler İnşaat 5,61 

Domaniç, 

KÜTAHYA 
300 MW 114 2.110 Mart 2013 Çelikler İnşaat 5,03 

Karabalçık-

Karlıova, BİNGÖL 
150 MW 104 1.500 Mayıs 2013 Aksa 3,20 
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Özellikle Soma ve Göynük sahalarının ihalelerinde 10’un üzerinde özel sektör oyuncusu teklif vermiştir. 
Bu durum da özel sektörün linyit sahalarına olan ilgisini göstermektedir.  
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Yerinde liç yöntemi ülkemizde Beypazarı Eti Soda 
İşletmesi’nin devreye girmesiyle ilk kez denenmiş ve 
başarılı olmuş bir üretim yöntemidir. Bu üretim yön-
temine yerinde çözelti madenciliği (in-situ solution 

mining) denildiği gibi, yerinde özütleme (in-situ leaching) ya 
da solüsyon madenciliği ismi de verilmektedir. Yöntem, diğer 
madencilik faaliyetlerinden daha ucuz olmakla birlikte düşük 
tenörlü yataklarda uygulanmaktadır. 

Yerinde liç işlemi altın, gümüş, uranyum, okside bakır, trona, tuz 
gibi sınırlı sayıda ve genellikle klasik yöntemlerle ekonomik ola-
rak kazanılamayan düşük tenörlü yataklara uygulanmaktadır. Bu 
yöntemle uranyum üretimi ilk kez 1960’ların başında Wyoming 
- ABD’de deneysel olarak gerçekleştirilmiş, ilk ticari üretim ise 
1974 yılında yapılmıştır. Bugün dünyadaki önemli uranyum 
yataklarıyla bilinen Kazakistan ve Özbekistan’da, uranyum 
üretiminin tümünün; ABD’de ise üretilen uranyumun büyük 
çoğunun yerinde liç yöntemi ile gerçekleştirildiği bilinmektedir.

Yerinde Liç Yönteminin Uygulanması
Yerinde liç yöntemi, maden yatağında cevher gövdesine açıla-
cak bir sondaj kuyusu ile başlatılır. Delik açma işlemi için pat-
layıcılar ya da hidrolik çatlatıcı yöntemler kullanılabilir. Maden 
yatağı içine açılan deliklerden yüzeyden verilen kimyasal sıvı-
lar, başka bir kuyudan yeryüzüne çekilir ve bu sıvılar yardımıyla 
çözülmüş olan cevher yeryüzüne çıkartılmış olur.

Çözelti, gözenek ve çatlakları dolaşarak sistem içinde temas ettiği 
kıymetli malzemeyi çözerek bünyesine katar. Yatağın alt seviye-
lerinde biriken bu çözelti de yeryüzüne basılarak, yeryüzündeki 
tesislerde zenginleştirme işlemine tabi tutulmaya devam edilir.

Tenördeki azalmaya karşılık tonajdaki artış ve bunun bir 
sonucu olarak ortaya çıkan düşük tenörlü büyük rezervler, 
klasik madencilik yöntemleri ile ekonomik olarak değerlendiri-
lememektedir. Bu tür yatakların değerlendirilmesinde toplam 

net kar ve yatırımın geri dönüşü bakımından en uygun yön-
temlerden biri, yerinde liç uygulaması olmaktadır.

Yerinde liç yönteminin uygulama kriterlerinden birincisi, cev-
her yatağının geçirgen olmayan tabakayla çevrelenmiş olma-
sıdır. Çünkü geçirgen tabakayla çevrili bir cevher yatağında 
yerinde liç yöntemi uygulanırsa çözücü reaktif bu geçirgen 
tabakadan sızabilir ve bu durum önemli sorunlar doğurabilir. 
Bu sorunlardan bir tanesi, çözücü reaktifin tüketimi yüksek 
olması sonucu reaktif maliyetinin artması, ikincisi ise geçirgen 
tabakadan sızan reaktifin yer altı sularına karışması sonucu 
oluşacak çevresel problemlerdir.

Yerinde liç yönteminin uygulama kriterlerinden ikincisi de, 
cevherin liç çözeltisini geçirme durumudur. Eğer cevher 
reaktifi geçiremeyecek durumda ise malzemeye ulaşıp onu 
çözememektedir. 

Yerinde liç işlemi yağmurlama ve enjeksiyon yöntemi olmak 
üzere iki farklı şekilde uygulanır. Yağmurlama yöntemi yüzeye 
yakın cevherlere yüzeyden liç çözeltisi verilerek gerçekleştirilir. 
Kuyulardan elde edilen yüklü çözelti yeryüzündeki tesislere 
beslenerek zenginleştirme işlemine tabi tutulur.

Enjeksiyon yönteminde ise liç işlemi, genellikle yüzeye 
yakın olmayan, derin cevherlere uygulanır. Öncelikle cevher 
yatağına enjeksiyon kuyuları ve üretim (toplama) kuyuları 
açılır. Enjeksiyon kuyularından çözücü reaktif verilerek, üretim 
kuyularından yüklü liç çözeltisi yüzeye çekilir. Kuyulardan elde 
edilen yüklü çözelti yeryüzündeki zenginleştirme tesisine bes-
lenerek zenginleştirme işlemine devam edilir.

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

Yerinde Liç Konusunda Geçmişte Yapılan Çalışmalar
Geçmişte yerinde liç uygulaması konusunda değişik çalışmalar 
da yapılmıştır. Yapılan çalışmaların en ilginci 1967 senesinde 
Kennecott Copper Corp.’un ABD Atomik Enerji Komisyonuna 
Safford - Arizona civarındaki düşük tenörlü bakır cevherlerini 
önce yer altında patlatılacak atom bombası ile parçalayıp kır-
mak ve bunu takiben yerinde liç etmek yolunda yaptığı tekliftir. 
İlk hesaplar, atomik parçalanma yardımı ile % 0,2 bakır içeren 
yatakların dahi ekonomik olarak işletilebileceğini göstermiştir. 
Patlamadan sonra 10 yıllık bir liç programının uygulanması sıra-
sında kilo başına liç maliyeti, eğer yıllık üretim 4.500 ton olursa 37 
sent, 450 ton olursa 54 cent olarak hesaplanmıştır. Halen bu tip 
projeler üzerinde yoğun çalışmalar yapıldığı bilinmekte ve rad-
yoaktivitenin yer altı sularına ve genel olarak ortama tesiri anla-
şıldıktan sonra, uygulama alanındaki çalışmalara geçilebilecektir. 

Yine 1960’lı yıllarda Ranchers Exploration Corp. (ABD) şirketi 
33.000 ton metalik bakır içeren % 8 bakırlık bir oksitli bakır yatağını 
alışagelmiş patlayıcı maddeler yardımıyla yer altında parçalayarak 
sülfürik asit ile yerinde liç hazırlıklarına başlamıştır. Aynı şekilde 
American Smelting and Refining Corp. ve Dow Chemical Corp.’un 
Dowell bölümü Florence, Arizona’da (ABD) 360 metre derinlikte 
ve 150 - 200 bin ton metalik bakır içeren yatağın yine sülfürik asit 
ile yerinde liçi için hazırlığa girişmiş ve üretime geçmişlerdir.

Dünyada ve Türkiye’de Yerinde Liç Uygulamaları 
Gerçekleştiren İşletmeler
Beypazarı Trona İşletmesi 
Ciner grubuna ait Beypazarı Eti Soda İşletmeleri’ne ait trona 

yatağı, tronanın yoğun olarak çökeldiği, biriktiği yaklaşık 8 kilo-
metre karelik eski bir göl havzasıdır. Beypazarı trona yatağında 
uygulanan çözelti madenciliğinde, çözücü olarak 65 - 70 oC sıcak-
lıkta seyreltik sodyum karbonat kullanılmaktadır. Yer altından alı-
nan doygun çözelti, işleme tesisinde direkt veya çok az saflaştırma 
işlemi ardından kolaylıkla soda külüne dönüştürülebilmektedir.

Beypazarı trona sahasında bir dik ve bir yön kontrollü kuyudan 
oluşan çift kuyulu üretim ünitelerinin, en uygun sistem olacağına 
karar verilmiş ve bu sistem uygulanmıştır. Tesisteki kuyu ağızları 
arasındaki mesafeler 450 - 500 metre; kuyu tabanlarında üçleme 
işleminin gerçekleşeceği bölgenin (kaverna yani boşluğu) uzun-
luğu ise 250 - 300 metredir. Mesafeler sondaj tekniğinin ve saha 
jeolojisinin getirdiği şartların sonucu olarak belirlenmiştir. 

Beypazarı çözelti kuyularında, Mart - Mayıs 2004 ayları arasında 
gerçekleştirilen çözelti madenciliği test programında, çeşitli 
çözücü debileri, sıcaklıkları ve kompozisyonları denenmiş ve 
buna göre ortalama olarak aşağıdaki gibi bir çözücü karakteristiği 
belirlenmiş olup günümüzde de bu şekilde uygulanmaktadır. 

Nihai çalışma debisi: 40 - 45 MW/saat 
Enjeksiyon sıcaklığı: 65 - 70 oC 
Çözücü konsantrasyonu: % 5 

Beypazarı trona yatağı dışında yine Ciner Grubu’na ait Ankara 
- Kazan ilçesinde inşa çalışmaları süren dev bir yatırım daha 
mevcuttur. Yeni inşa edilen bu maden işletmesinin de üretim 
yöntemi Beypazarı Eti Soda İşletmesi’nde olduğu gibi yerinde 
liç yöntemi olarak belirlenmiş durumdadır. 2017 yılında üre-
time geçmesi beklenen tesis için 1,3 milyar dolarlık yatırım 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Beverley Uranyum Madeni Üretim Prosesi (World Nuclear Association)

Üretim Takip Kuyusu Üretim Takip Kuyusu
Kaynak Merkezi

Nakil Boruları

Buharlaşma Havuzları

Elektrik Santrali

Kontrol Odası
Tanklar

Laboratuvar

Uranyum Geri Kazanım Tankları

Tikinerler Kurutma ve 
Paketleme

Nakliye Konteynırları

Atölye
Ekstrasyon Filitreleri

Reaktif Saklama

Örten Tabaka
Takip Kuyusu

Enfeksiyon Kuyusu

Kum, Kil ve Çakıl

Kil

Kum Uranyum

Çamur Taşı

Ürün Alma Kuyusu

Takip Etme Kuyusu

Enjekte Edilmiş Solüsyon

Uranyumca Zengin Solüsyon



1 Mart 201482

Çayırhan Sodyum Sülfat Tesisleri 
Ankara Çayırhan sodyum sülfat tesisleri 2010 yılında 50 mil-
yon liralık yatırımla Alkim Alkali Kimya AŞ tarafından faaliyete 
geçirildi. 120 bin ton/yıl kapasiteli rafine sodyum sülfat üretim 
tesisinde solüsyon madenciliği (yerinde liç) yöntemiyle üretim 
gerçekleştirilmektedir. 

Yer altından çözündürülerek kazanılan sodyum sülfat, üretim 
kuyularının yakınında bulunan tesislerde işlemden geçirilerek 
anhidrit sodyum sülfat olarak pazara sunulmaktadır.

Argus Yöntemi ve Kerr-Mcgee Corp. Searles Lake Soda Külü 
Üretimi - ABD
Kerr-McGee Corporation tarafından Searles Lake’de soda külü üre-
timi amacıyla Argus tesisi kurulmuş ve 1978 yılı ortalarından itiba-
ren üretime başlanmıştır. Bu tesis, 1,3 milyon ton soda külü üretim 
kapasitesine sahip olup dünyanın en büyük tesisi durumundadır. 

Kerr-McGee’nin Trona ve Westend tesislerinde potasyum, 
sodyum ve bor mineralleri bakımından zengin olan üst 
tabakalardan elde edilen salamura, Argus tesisinde de karışık 
tabakadan çözelti madenciliği tekniğiyle kazanılan trona, sod-
yum karbonat - bikarbonat mineralleri değerlendirilmektedir. 
Ayrıca, karışık tabakanın üzerindeki kısımlarda hızlandırılmış 
çözelti madenciliği (enhanced solution mining) uygulaması 
amacı ile de çalışmalar yapılmıştır. 

Argus yönteminde, enjeksiyon kuyularıyla yatağa çözelti gönderil-
mekte ve toplama kuyularından salamura çözelti kazanılmaktadır.

Avustralya Beverley Uranyum Madeni - Avustralya
Avustralya Beverley Uranyum Madeni 1969 yılında keşfedilmiş 
olup, 2001 yılında Heathgate Resources Pty Ltd. tarafından 
işletilmeye başlanmıştır. Güney Avustralya’da yer alan işletme 
Avustralya’nın üçüncü uranyum işletmesi olurken, yerinde liç 
yöntemiyle işletilen ilk uranyum madenidir.

Sahadaki uranyum cevherleşmesi 150 metre derinlikte eski bir 
nehrin kenarında gevşek kumlar tarafından barındırılmaktadır. 
Yapılan arama ve geliştirme çalışmaları sonunda yaklaşık 21.000 
ton uranyum oksit varlığı tespit edilmiştir. İşletme ömrü 15 - 30 yıl 
arasında öngörülmektedir.

Uranyumlu cevher yatağında uygulanan yerinde liç yönte-
minde çözündürücü olarak sülfürik asit ve hidrojen peroksit 
karışımı kullanılmaktadır ve yer altına borular yardımıyla bu 
karışım enjekte edilmektedir. Daha sonra uranyumca zengin 
karışım tekrar borular yardımıyla kazandırılarak işlenmek üzere 
merkez fabrikaya gönderilmektedir.

Sonuç
1960’lı yılların sonu 1970’li yılların başından itibaren geliştirme 
çalışmaları yürütülen yerinde liç yönteminde, bugün gelinen nok-
tada önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Özellikle yer altındaki cev-
her yüklü kayacı çatlatma yöntemlerinde ve yüksek verimli cev-
herlerin kazanılması noktasında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 

Tüm dünyada gelişen teknoloji ve sanayi ile birlikte hammadde 
ihtiyaçları her geçen gün artarken, yüksek tenörlü maden 
yataklarının azalması bizi alternatif üretim yöntemleriyle 
düşük tenörlü cevherleri ekonomiye kazandırmaya itmektedir. 
Düşük tenörlü sahaların işletilmesi için de liç madenciliği ön 
plana çıkmaktadır. 

Yerinde liç uygulaması şimdiye kadar ülkemizde trona, tuz 
ve sodyum sülfat üretimlerinde kullanılsa da, özellikle düşük 
tenöre sahip bakır yataklarının işletilmesinde yerinde liç yön-
teminin kullanılması işletme maliyetlerini düşürmek açısından 
tercih edilebilir bir yöntem olarak göze çarpmaktadır. 
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Türkiye madencilik sektörünün 2013 yılı değerlendirmesinin 
ilk bölümüne, Madencilik Türkiye dergisinin 15 Ocak 2014 
tarihli 36. sayısından ulaşabilirsiniz. Değerlendirmenin birinci 
bölümünde 2013’e madencilik sektörüne genel bir bakış, idari 
gelişmeler ve yerli madencilik firmalarının 2013 boyunca öne 
çıkan haberlerini bulabilirsiniz. Yazımızın 2. bölümünde ise 
maden ihracatımızın durumu ve yabancı sermayeli madenci-
lik firmalarının haberleri yer almaktadır.

2013 Yılı Madencilik Sektörü İhracat Rakamları
Türkiye’nin 2013 yılı toplam ihracatı, 2012 yılında gerçekleş-
tirilen toplam ihracata göre % 0,4 oranında düşüşle 151,869 
milyar dolar olarak gerçekleşti. Madencilik sektörü 2013 
yılında ise toplam ihracat rakamından % 3,32 pay aldı. Sektör, 
ihracatını 2012’ye göre % 20,67 arttırarak 5 milyar 43 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bugüne kadar kaydedilen 
en yüksek ihracat rakamına ulaşmış oldu. Sektörün 2014 yılı 
ihracat hedefi ise 5 milyar 600 milyon dolar.

Dünya ekonomilerini etkisi altına alan tüm olumsuzluklara 
rağmen, madencilik sektörü 2013 yılı için belirlenen 4,5 mil-
yar dolarlık hedefini aşarak, ihracatını en çok artıran üçüncü 
sektör oldu. 2013 yılında Türkiye’nin maden ihracatı değer 
bazında, geçen yıla oranla % 20,67 artış göstererek 5 milyar 
43 milyon dolar, miktar bazında ise % 9,18 artışla 22 milyon 
326 bin ton olarak gerçekleşti. Madencilik sektörünün en 
fazla ihracat yaptığı ilk beş ülke ise sırasıyla; Çin, ABD, Irak, 
Belçika ve İtalya oldu.

Sektörün en büyük pazarı Çin, 2013’de de birinci sıradaki 
yerini 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 cevherleri, 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 mil-
yon 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.

2013 yılının maden sektörü ihracatında, 1 milyar 141 milyon 
dolarla blok doğal taşlar, ürün grupları bazında ilk sırada yer 
aldı. 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.

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yabancı Sermayeli 
Madencilik Firmaları ile İlgili Haberler
Alacer Gold, % 20 Lidya Madencilik ortaklığında üretimin 
devam ettiği Erzincan - İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde, 
2013 yılı boyunca gerçekleştirdiği üretim için kesin olmayan 
ön sonuçları açıkladı. Şirket geçtiğimiz yıl madende 216.850 
ons altın üretildiğini bildirdi. 2012 üretimine göre % 44’lük 
artış sağlandığı aktarılan şirketin ons başına her şey dahil 
üretim maliyeti (Al-in Cost) ise yaklaşık 865 dolar oldu. Alacer 
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Gold - Lidya Madencilik ortaklığı ile işletilen Çöpler Altın 
Madeni’nde, 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle son değerlen-
dirmeler sonrasında toplam kaynağın 8,5 milyon onsa yük-
seldiği belirtildi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 
Çöpler’deki ölçülmüş (mesured) + belirlenmiş (indicated) 
altın kaynağı, rezervler dahil, 1,4 g/t tenörde 194,2 milyon 
tona ulaştı (8,5 milyon ons Au).

Aldridge Minerals, Haziran ayında Yenipazar Polimetalik 
VMS Projesi’nin % 100 hakkına sahip olabilmek için Alacer 
Gold ile gerçekleştirdiği anlaşmanın son koşulu olan fizibilite 
çalışmasını 2013’ün ilk yarısında tamamlayarak projenin tüm 
haklarına sahip oldu. Firma Ağustos ayında yaptığı duyuruda 
Yenipazar için ÇED raporunu tamamladığını ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına teslim ettiğini sektörle paylaştı.

Ariana Resources, Balıkesir - Sındırgı’da devam eden Red 
Rabbit Projesi Kızıltepe Sektörü için Mart ayında gerçekleş-
tirdiği halkı bilgilendirme toplantısıyla, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından alacağı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu 
(ÇED) için önemli bir adım atmıştı. Şirket 2013’ün son 
günlerinde, Eylül ayında teslim ettiği ÇED raporunun ona-
yını aldığını duyurdu. Ariana Resources, Red Rabbit Altın 
Projesi için gerekli orman izinlerini ise 2012’nin yılının 
Aralık ayında almıştı. Şirket Eylül ayında, % 82 hisse oranına 
sahip olduğu Red Rabbit Altın Projesi’ne bağlı Kızıltepe 
Sektörü’nde yeni keşifler yaptığını duyurdu. Şirket, Kepez 
ve Karakavak sahalarında dört adet yüksek tenörlü altın - 
gümüş mineralizasyonu tespit ederken, bu yeni keşiflerle 
birlikte projedeki altın - gümüş içeren damarların sayısını 
da artırmış oldu. Aynı ay içinde Kızıltepe için ÇED başvu-
rusu da tamamlandı. 

Chesser Madencilik Ağustos ayında, Çanakkale sınırları içe-
risindeki Kestanelik Projesi için JORC standartlarında kaynak 
hesaplamalarını güncelledi.  Yapılan basın duyurusuna göre 
projedeki toplam mineral rezervler % 52’lik bir artışla 703.000 
ons altına ulaştı. Mineral kaynaklarının % 65’inin ise 50 metre 
derinlikte 2,54 g/t altın tenörü ile bulunduğu da belirtildi. 
Toplam kaynağın 2,15 g/t altın ve 1,9 g/t gümüş tenörü ile 
10,2 Mt’a ulaştığı bültende yer alan bilgiler arasında. Şirket 
Kasım ayında iki fazlı bir sondaj programına başladığını 
duyurdu. Aralık ayında da bu sondajlar sonunda yer yüzeyine 
yakın yüksek tenörlü zonlar kesildiğini bildirdi.

Centerra Gold Ocak ayında, Öksüt Altın Projesi’nde kalan 
% 30’luk hissesini Stratex International’dan satın aldığını 
açıkladı. Aralık ayında çalışmalarının başladığını duyur-
duğumuz hisse satışında Centerra Gold, 24 Ocak 2013 
itibarıyla geriye kalan % 30’luk hisseyi de Stratex’ten satın 
alarak Öksüt Altın Projesi’nin % 100 sahibi oldu. Satın 
almanın 20 milyon USD karşılığında gerçekleştirildiği 
açıklandı. Stratex yapılan anlaşma çerçevesinde sahada 
üretime geçildiğinde üretilen cevherin izabesi sonrası elde 
edilen kardan da % 1 pay alacak. Bu satış aynı zamanda 
4 Aralık tarihinde düzenlenen “Mines and Money London 
2013 Mining Journal Outstanding Achievements Awards” 
gecesinde, “Yılın Küçük Ölçekli Satışı Ödülü“nü (Small Cap 
Deal of the Year Award) aldı. 
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Ülkemizde maden arama ve geliştirme projeleri yürüten 
Columbus Copper ile dünyanın önemli maden şirketle-
rinden birisi ve Çayeli Bakır İşletmeleri’nin sahibi olan First 
Quantum Minerals, Türkiye ve Balkanlar’da proje geliştirmek 
üzere, Nisan ayında bir ortaklık sözleşmesi imzaladı. Anlaşma 
kapsamında, Columbus Copper’ın 12 ay süresince Türkiye ve 
Balkanlar’da bakır ağırlıklı projeler oluşturabilmesi için 250 
bin dolarlık bir fon sağlandı. Anlaşma kapsamında, bulunan 
projenin sahibi Columbus Copper olacak, First Quantum da 
5 milyon dolar arama harcaması sağlayarak projenin % 70 
kadarına sahip olabilecek.

Columbus Mart ayında ise Ağustos 2012’de First Quantum 
Minerals ile yaptığı anlaşma kapsamında, Bursa’daki 
Demirtepe ve Karapınar projeleri için 1,5 milyon Kanada doları 
tutarındaki ilk ödemeyi aldığını duyurdu. Şirket 2013 yılı Ocak 
ayında Empire Mining Corporation olan isminin Columbus 
Copper Corporation olarak değiştirildiğini açıkladı.

Eldorado Gold Corporation’ın ülkemizdeki iştiraki Tüprag 
Metal Madencilik AŞ, Kışladağ Altın Madeni’nde 2013 
yılında 1,12 g/t tenörle toplam 306,182 ons, Efemçukuru 
Altın Madeni’nde 8,87 g/t tenörle 90,818 ons altın üret-
tiğini açıkladı. Kışladağ’ın üretim maliyeti 338 dolar/ons, 
Efemçukuru’nun üretim maliyeti ise toplamda 580 dolar/ons 
olarak verildi. Şirket 2014 hedeflerini de Kışladağ için 470 - 
485 dolar/ons maliyetle 300 - 335 bin ons, Efemçukuru için 
575 - 590 dolar/ons maliyetle 90 - 100 bin ons olarak açıkladı.

Eurasian Minerals Haziran ayında, Bursa’da bulunan 
Akarca Altın - Gümüş Projesi’nin satışı için Çolakoğlu Ticari 
Yatırımlar AŞ ile bir opsiyon anlaşması imzalandığını duyurdu. 
Anlaşma şartları yerine getirilirse Eurasian Minerals’a ait 
olan Akarca Projesi’ni yürüten şirket AES Madencilik’in his-
seleri, Çolakoğlu‘nun olacak. Anlaşma şartlarından bazıları 
Çolakoğlu’nun proje için ilk olarak 250 bin dolar peşin ödeme 
yapması, 18 ay içinde projede en az 5.000 metre sondaj yap-
ması ve bir 500 bin dolar daha nakit ödeme yapması olarak 
açıklandı. Detaylı açıklamalar ilgili basın bülteninde bulunabilir. 

Eurasian Minerals, Bursa’da yer alan Akarca Altın - Gümüş 
Projesi’nde 2013 yılının ilk sonuçlarını Ocak ayında açıkladı. 
Şirket, 2,15 metrelik bir aralıkta ortalama 89,34 g/ton altın, 
835,16 g/ton gümüş varlığına ulaşırken, bu 2,15 metrelik 
damarı da içine alan 36,4 metrelik aralıkta da ortalama 5,67 
g/ton altın, 53,31 g/ton gümüş varlığı tespit etti. Bu veriler 
ışığında şirket, kestikleri bonanza zonunun projedeki yüksek 
tenörlü altın ve gümüş varlığını işaret ettiğini bildirdi.

Kanadalı Frontline Gold Corporation, 2012 yılının sonunda, 
Menderes Projesi’nin sahibi Türk iştiraki FrontlineGold 
Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Şti’nin, Aegean Gold şirketinden 
kalan % 10 varlığı da satın aldığını duyurdu. Bu satın alma 
ile Frontline, Menderes Projesi’nin tamamına sahip oldu. 
Frontline bu alım için Aegean’a TSX’te hisse başı 0,03 CAD 
karşılığında 1.500.000 adet hisse devretti.

Toronto merkezli Gentor Resources, 18 Aralık tarihli 
basın bildirisinde, Sinop’ta yer alan Karaburun Projesi’nde 
bakır içeren 2,5 km’lik gossan ve volkanojenik masif sülfit 
sistemi varlığını duyurdu. Projenin, Küre Bakır Madeni ve 
Asya Maden tarafından keşfedilen Hanönü sahasıyla aynı 
stratigrafik özelliklere sahip olduğu belirtiliyor. Gentor 
Ekim ayındaki duyurusunda, Kastamonu - Sinop bölgesi 
için 2 yerli ortak ile yeni anlaşmalar yaptığını sektörle 
paylaşmıştı.

Kanada merkezli Mediterranean Resources Ltd, 2013’ün 
Ocak ayında Türkiye’deki iştiraki Akdeniz Resources 
Madencilik AŞ’nin BİST’te planlanan halka arzı için çalışma-
larının sürdüğünü belirtti. Mediterranean Resources, yeni 
Türk Stratejik Ortağı EMCo tarafından, Mediterranean’ın Türk 
iştiraki olan Akdeniz Resources Madencilik AŞ lehine sermaye 
enjeksiyonunun birinci aşamasının gerçekleştirildiğini Şubat 
ayında sektörle paylaştı. Aralık ayının son günlerinde ise, 
şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Sermaye Piyasası 
Kurulu Akdeniz Resources Madencilik AŞ’nin BİST’e kabulu 
için ön onayı verdi.

Artvin’de bakır - altın arama ve geliştirme projesi yürüten 
Nuincso Resources, Berta Projesi’nde sürdürdüğü sondaj 
çalışmalarının sonuçlarını Ocak ve Şubat aylarında açıkladı. 
% 34 hissesi Nuinsco Resources’a, % 64’ü de Glencore 

Tüprag Metal Madencilik - Kışladağ Madeni
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Xstrata (Xstrata Copper)’ya ait Berta Projesi’nde 2012 yılı 
ve 2013 başında yapılan sondajlar ışığında, porfiri minerali-
zasyonun önemli bir ölçekte devam ettiği belirtildi. 

Ülkemizde baz ve değerli metaller konusunda arama - 
geliştirme projeleri yürüten Pasinex Resources, Akmetal 
Madencilik ile % 50 ortaklığa sahip olduğu ortak girişim 
şirketi Horzum Arama ve İşletme AŞ çatısı altında yürütülen 
Horzum ve Dadak projelerindeki son durumları, Nisan ayında 
kamuoyu ile paylaştı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 
Horzum Madeni’nin hemen yanında yer alan Pınargözü 
ruhsat sahasının, ortak girişim şirketi Horzum AŞ tarafın-
dan 125.000 dolar bedelle satın alındığı bildirildi. Pasinex 
Resources 2013’ün ilk çeyreğinde, Sivas’ta bulunan Gölcük 
Bakır Projesi’nde gerçekleştirdiği PAS-01 isimli ilk sondajın 
analiz sonuçları açıkladı. İlk etapta elde edilen sonuçların, 
Gölcük’te güçlü bir bakır mineralizasyonunun varlığını teyit 
ettiği bildirildi.

Pilot Gold Inc., Çanakkale - Biga Yarımadası’nda yürüttüğü 
TV Tower Projesi ile ilgili olarak Temmuz ayında yaptığı 
duyuruda, KCD - 142 kuyusunda 45,2 metrelik aralıkta 15,3 
g/t altın değeri elde edildiğini bildirildi. Bu aralık içindeki 
1,5 metrede ise tespit edilen değer 386 g/t altın şeklinde. 
Verilen bilgiye göre, KDC - 142’deki yüksek tenörlü aralık, 
KCD - 50’deki gözle görülebilen altın damarlarını da içeren 
yüksek tenörlü aralık ile aynı jeolojik yapıda görünüyor. Şirket 
5 Eylül tarihinde yaptığı basın duyurusunda, 1956 hektarlık 
Karaayı Projesi’ni de şirket emtialarına katarak, TV Tower 
Projesi’ndeki pozisyonunu güçlendirdiğini açıkladı. Yine TV 
Tower Projesi içindeki Kayalı bölgesinden gelen en önemli 
sondaj sonuçları, 13 Kasım tarihindeki basın bülteninde şu 
şekilde verildi. 45 metrede 1,35 g/t, bu aralıkta yer alan 3 
metrede 15,9 g/t altın.

Avustralyalı arama şirketi 
Rubicon Resources, Mart 
ayında baz ve değerli 
metal aramacılığı üzerine 
faaliyet göstermek üzere 
Türkiye’de bir şirket kur-
duğunu duyurdu. Haziran 
ayında ise şirket, Batı 
Anadolu’da yer alan ve 
yüksek sülfitli altın siste-
mine ait olduğu düşünü-
len bir arama ruhsatının % 
100’üne sahip olabilmek 
için bir mutabakat zaptı 
imzalandığını duyurdu. 
Balya West olarak adlan-
dırılan proje kapsamında 
imzalanan anlaşmanın 
Nurol Holding şirketlerin-
den Tümad Madencilik ile 
gerçekleştirildiği bildirildi.

Stratex International PLC, Ağustos ayında yaptığı basın 
duyurusunda Karadeniz bölgesinde yer alan Altıntepe pro-
jesinde üretime geçilmesi için çalışmalarının devam ettiğini, 
ÇED raporu için onay alındığını açıklandı. Bununla birlikte 
projede Stratex ile ortak olan Bahar Madencilik, projenin % 
55 hissesinin sahibi oldu. Projede yapılacak inşaat çalışmaları 
için de Orman İzni başvurusu yapılırken, Başbakanlıktan onay 
için bekleme sürecine geçildiği öğrenildi. Projede 40 aylık bir 
periyotta 1,34 g/t Au tenörlü 3 milyon ton cevher ile 0,35 g/t 
Au tenörlü yarım milyon ton cevherin işlenmesi öngörülüyor. 

Stratex International PLC’nin porfiri bakır-molibden-altın 
projesi olan Muratdere’de, 2012 yılı Aralık ayında Lodos 
Maden Yatırımları AŞ % 51 hisse karşılığında Stratex’e 1,7 
milyon dolar ödeme gerçekleştirmiş ve projede ortaklık sağla-
mışlardı. Lodos Maden Yatırımları AŞ, yapılan anlaşmaya göre 
projede yapacağı ek ödemeler ve çalışmalar ile hissesini % 
70’e kadar çıkarma hakkına da sahipti. Bu kapsamda ilk adım 
olarak; Lodos tarafından yapılan 3.000 metre karotlu sondaj ve 
Stratex’e yapılan 500 bin dolar ödemenin ardından Lodos’un 
projedeki hisse oranı % 61’e ulaştı. Lodos şimdi % 70 hisseye 
sahip olabilmek için projenin fizibilite çalışmalarını yürütecek.

First Quantum Minerals 22 Mart Cuma günü yaptığı açıkla-
mada ülkemizdeki Çayeli Bakır İşletmeleri’nin de sahibi olan 
Inmet Mining Corp.’un % 85,5’lik hissenin alıma onay verdi-
ğini açıkladı. İlerleyen günlerde alım işlemlerini tamamlayan 
First Quantum Minerals, Inmet Mining’in sahibi oldu. Şirket 
tarafından 2014’ün başında yapılan açıklamaya göre Çayeli 
Bakır Madeni’nde 2013 yılı boyunca 31.510 ton bakır ve 43.097 
ton çinko üretimi gerçekleştirildi. Şirketin açıkladığı rakamlara 
göre 2013 yılında bakır üretiminde, 2012 yılına göre (2012 - 
31.396 ton) % 0,36’lık bir artış yaşanırken, çinko üretiminde 
2012 yılına göre (2012 - 40.692 ton)  % 6’lık artış sağlandı. 

First Quantum - Çayeli Bakır İşletmeleri
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Türkiye’de yer alan minerallerin çeşitliliği sıklıkla dile 
getirilen bir konudur. Mineral çeşitliliğimizin yanı 
sıra, bazı ürünlerden de ülkemizde dünya ölçeğinde 
önemli miktarlarda mevcuttur. Volfram (tungsten)  

ülkemizde varlığı tespit edilmiş, hatta bir dönem işletilmiş, 
önemli ve stratejik madenlerden biridir. Dünya volfram 
rezervlerinin % 2’sinin ülkemizde olduğu, bu rezervin de 
büyük bir bölümünün, 1977 - 1989 yılları arasında Bursa - 
Uludağ’da işletildiği bilinmektedir. 

Özellikle Avrupa Birliği tarafından stratejik bir maden olarak 
görülen volfram, aynı zamanda ülkemizin maden zenginliği-
nin önemli göstergelerinden biridir. Volfram, özellikle gelişmiş 
ülkelerde üretilen ve yine gelişmiş ülkelerin sanayilerinde 
kullanılan bir üründür. Gelişen teknoloji ve sanayi ile de her 
geçen gün önemi biraz daha artan bu maden, ülkemizdeki 
kaynaklarının tespiti ve var olanlarının tekrar devreye alınması 
ile ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek durumdadır.

Çin, ABD, Kanada ve Rusya gibi ülkelerde önemli miktarlarda 
üretilen volframın 2012 yılındaki üretim miktarı 73.000 ton 
olarak gerçekleştirilmiştir. Üretilen volfram, stratejik askeri 
hizmetler başta olmak üzere ev aletlerinde elektrik ampulleri, 
floresan tüpler, televizyonlarda; sanayide yüksek hız çeliği yapı-
mında, karbürlü kesme aletlerinde, konstrüksiyon ve madencilik 
işlemlerinde kullanılmaktadır. Yüksek ergime noktası nedeniyle 
başka elementlerce yerinin alınması zor olduğundan teknoloji 
geliştikçe tüketim alanının da genişlemesi beklenmektedir.

Türkiye’de bugüne kadar yapılan çalışmalarda Bursa - Uludağ, 
Bursa - Keles, Bilecik - Söğüt, Elazığ - Keban, Kırklareli - Demirköy 
ve Niğde - Gümüşfer’de volfram yataklarının varlığı tespit edil-
miştir. Bu yataklardan en önemlisi Bursa - Uludağ yatağıdır. 
Uludağ’da ilk yapılan arama geliştirme çalışmalarında % 0,5 
W03 tenörlü 14.600.000 ton görünür ve muhtemel şeelit (volf-
ram minerali) cevheri tespit edilmiş olup, diğer yataklar için 
sistematik bir arama programı uygulanmadığı bilinmektedir. 

Uludağ’da tespit edilen volfram varlığı sonrası o dönemde 
Etibank, Ocak 1977’de işletme tesisini kurarak deneme çalış-
malarına başlamış, işletme 28.03.1989 tarihine kadar üretim 
faaliyetlerine devam etmiştir.

Etibank Uludağ volfram tesisi, ortalama % 0,467 WO3 tenörlü 
561.000 t/yıl tüvenan cevheri % 73 metal kazanma verimi ile 
işleyerek % 65 WO3 tenörlü 2.983 t/yıl standart şeelit kon-
santresi, 12.000 t/yıl pirit konsantresi, 4.500 t/yıl garnet ve 
1.200 t/yıl manyetit üretimi gerçekleştirmek üzere kurulmuş-
tur. İşletmede faaliyetinin durdurulduğu 1989 yılına kadar 
toplam 1,33 milyon ton % 0,31 WO3 tenörlü cevher çıkarılıp 
işlenebilmiştir. Geçen 11 yıllık işletme ömrü boyunca 561.000 
ton/yıllık planlamaya karşın yıllık en fazla 170.000 ton % 0,24 
WO3 tenörlü cevher üretilebilmiştir. Diğer yan metal kurtarma 
randımanı % 72’lik planlamaya karşın % 40 - 50’lerde gerçek-
leşirken üretilen konsantrelerin tenörleri, % 20 - 40 WO3 olarak 
gerçekleşmiş, dolayısıyla satılması zor konsantreler üretilmiştir.

Kritik Metal Volfram 
(Tungsten)

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

Volfram Üretim Miktarları (Ton) Toplam Rezerv 
(Ton)2011 2012

A.B.D. - - 140.000
Avusturya 1.100 1.100 10.000
Bolivya 1.100 1.100 53.000
Çin 61.800 62.000 1.900.000
Kanada 1.970 2.000 120.000
Portekiz 820 820 4.200
Rusya 3.500 3.500 250.000
Diğer Ülkeler 2.700 3.000 760.000
Toplam 73.100 73.000 3.200.000
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Uludağ volfram işletmesinde ara katlı kazı yöntemi uygulanarak 
çıkarılan cevherden, konsantratör tesisinde kırma - öğütme - 
sınıflandırma işlemlerinden geçirildikten sonra masa, flotasyon, 
manyetik ayırma ünitelerinde zenginleştirilerek şeelit konsant-
resi üretimi gerçekleştirilmiştir. Çeşitli hammadde ve teknolojik 
sorunlar ile öngörülen yatırımların yapılamaması ve dünya 
pazarlarındaki gelişmeler sonucu faaliyetleri rekabet edebilirli-
ğini kaybetmesi gerekçesiyle işletme faaliyeti durdurulmuştur.

Uludağ işletmesi 1977 yılında 60 milyon dolar yatırımla faali-
yete geçirilmiş ancak faaliyette kaldığı 11 yıl boyunca 120 mil-
yon dolar zarar ettiği bildirilmiştir. Yakın geçmişte Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğünün açtığı ihale ile kullanım hakkı 
Eti Bakır AŞ’ye geçen işletmenin tekrar faaliyete geçirilmesi 
için şirketin halen yasal izinleri almak konusunda çalışmalar 
yürüttüğü bilinmektedir. 

Uludağ işletmesi haricinde geçmiş dönemde Türk Maadin AŞ 
tarafından Bilecik - Söğüt volfram kaynaklarının değerlendiril-
mesi için çalışmalar yapılmıştır. Yine Rasih ve İhsan şirketi de 1967 
yılında Niğde Gümüşler yataklarından 27,5 ton, 1968 yılında ise 
55,5 ton volfram konsantresi üretimi gerçekleştirmiş ve ihraç 
etmiştir. Bu yatakta da 1969 yılından bu yana gerek özel sektör 
gerekse de devlet tarafından herhangi bir üretim yapılmamıştır.

Ülkemizde geçmişte işletilmiş bir volfram yatağı ve potansiyel 
sahalar mevcut olduğundan daha derinlemesine araştırma-
ların yapılması, atıl durumdaki Uludağ volfram yatağının 
günümüz teknolojisinden de faydalanarak tekrar işletilebilir 
duruma getirilmesi sağlanabilir. Özellikle 2013 Şubat ayından 
itibaren volfram fiyatlarında yaşanan önemli artış (Şubat 2013 
40.000 dolar/ton - Şubat 2014 47.500 dolar/ton), atıl durumda 
bulunan ya da yeni keşfedilecek sahaların tekrardan üzerinde 
çalışılmasının önemli olduğunu göstermektedir.

Volframın önemi geçmişte yapılan çalışmalardan da anlaşıl-
maktadır. Özellikle Uludağ işletmesinin kurulduğu konum ve 
zor doğa koşullarında (İşletme ve ocak Uludağ’ın zirvesinde yer 
almaktadır) bir madencilik faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için 
nelerin göze alındığı çok net görülmektedir. Belki de o dönemde 
teknolojinin ve ekonomik nedenlerin Uludağ volfram işletme-
sinin çalıştırılmasında bazı sıkıntılara sebep olduğu ve genel 
olarak başarılı olunamadığı söylenebilir. Ancak günümüz tekno-
lojisinin 1980’li yıllardan çok daha ileri olduğu da unutulmamalı. 
Yapılacak Ar-Ge çalışmaları, kullanılacak yeni teknolojiler ile 
tekrardan revize edilecek bir üretim şekliyle Uludağ işletmesi 
tekrardan faaliyete geçirilebilir ve daha önce keşfedilmiş sahala-
rın da işletilebilir duruma getirilmesi için çalışmalar yapılabilir. 

Kaynaklar
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İstanbul’da, Ocak ayında madencilik sektörünü ilgilendiren 
iki önemli toplantı yapıldı: Turkey & Central Asia Mining 
Investment Summit (Türkiye ve Orta Asya Madencilik 
Yatırım Zirvesi) ve 4. Avrasya Mena Çelik Zirvesi. EBY Sum-

mit International tarafından düzenlenen Avrasya Mena Çelik 
Zirvesi zaten dünya çapında bilinirliği olan ve her geçen yıl 
büyüyen bir etkinlik. Bu yılki zirve de katılımcı sayısı ve kalitesi 
açısından büyük bir başarı yakaladı. Bunun da ötesinde Zirve’yi 
beklenenin de üstünde sayıda ziyaretçi takip etmiş, son günün 
son saatine kadar ilgili azalmamış, yerli ve yabancı yatırımcılar 
ülkemizde yeni iş anlaşmaları yapabilmek için önemli görüş-
melerde bulundular.

Madencilik Türkiye’nin medya ortaklığı yaptığı Turkey & 
Central Asia Mining Investment Summit ise bu yıl ilkinin 
düzenlenmesine karşın önemli bir başarı yakaladı diyebiliriz. 
Etkinliğin açılışını yapan T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Murat Mercan, mevcut sorunları kısa vadeli 
pürüzler olarak değerlendirip konunun detaylarına girmezken, 
gerek Türkiye’ye yatırım yapılması, gerekse de Türk firmaların 
yabancı ülkelere yatırım yapmaları gerektiği konuları üzerinde 
durdu. Bu yaklaşım, sektör farkında olmasa da mevcut sıkıntı-
ların çözümü konusunda somut adımların atılıyor olduğu ve 
Türkiye’nin kısa zamanda yine yabancı yatırımcıların güvenle 
yatırım yapabileceği, bürokratik engellerin azalacağı bir ülke 
olacağı şeklinde yorumlanabilir.

Yabancı yatırımcılar boyutuna bakarsak, özellikle Orta Asya 
çerçevesinde düşünüldüğünde, ülkemiz halen rakipsiz bir 
madencilik ülkesi görünümündedir. Gerek kanuni düzenlemeler 
gerekse yaşam standartları bölgemizdeki diğer ülkelerin çok çok 
üstünde olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan tüm dünyada 
yaşanan ekonomik sıkıntılar, metal fiyatları ile birlikte tüm emtia 
fiyatlarında yaşanan düşüşler, madenlerin devletleştirilmesi gibi 
konularda önemli sıkıntılar yaşanırken Türkiye halen, özellikle 
bölgedeki en iyi hedeflerden birisi. Tüm bu pozitif görüntünün 
yanında son bir buçuk yıldır özellikle arama sektörünü sekteye 

uğratan Başbakanlık Genelgesi ve sonrasında kapatılan saha 
başvuruları ve ihaleler (bu yazı hazırlandığı sırada 151 adet 
maden sahasının ihalesi duyurulmuştur) ülkemizdeki madenci-
lik faaliyetlerini ciddi ölçüde zora soktu.

Ülkemizde yatırımları olan ve üretim yapan firmaların genel 
olarak ülkemize bakışı, mevcut siyasi karışıklıkların her seçim 
döneminde her ülkede yaşandığı şeklindedir denebilir. Yabancı 
yatırımcılar, bu dönemin bir geçiş dönemi olduğunu düşünüyor-
lar ve önemli olanın, mevcut sorunların seçimler sonrası çözülüp 
çözülmeyeceği olduğunu söylüyorlar. Dışarıdan görüldüğü 
kadarıyla ülkemiz, önceki yıllardaki gibi madencilik faaliyetlerinin 
hızla yükseldiği bir ülke değil ne yazık ki; sektör otobandan çıkıp 
stabilize bir yola girmiş gibi gözüküyor. Yine de yatırımların uzun 
vadeli yatırımlar olduğu ve günümüzdeki gibi çalkantılı, çözüle-
meyen bürokratik sorunların yaşandığı dönemlerin yatırımcılar 
tarafından üstesinden gelinebileceği belirtiliyor.

Ülkemize son 2 yılda giriş yapmış yeni firmalar arasında, şu 
aşamada ülkemizdeki yatırımlarını geri çekme kararı alanlar 
da mevcut. Daha uzun süredir ülkemize yatırım yapmış, üre-
tim yapan firmalar arasında arama bütçelerini kısıp, önemli 
sayılarda mühendisleri işten çıkaran firmalar olduğunu duyu-
yoruz. Ülkemize dışarıdan bakıştaki endişelerden biri de hızlı 
büyümeye alışmış ekonominin yavaşlaması.Yavaşlamanın önü 
alınamazsa ve ülke devalüasyona girerse, bu durum maden-
cilik sektöründe olacağı gibi, tüm ülke için büyük sorunlar 
yaratabilir, deniyor.

Tüm dünyada sermaye bulmanın zorlaştığı, metal fiyatlarının 
ortalama üretim rakamlarına neredeyse denk hale geldiği 
bir dönemde aramaların önünün açılması hem ülkemizdeki 
maden üreticisi firmaların arama ekibini azaltmamasını, 
mühendislerimizin işlerini kaybetmemelerini, arama sektörüne 
hizmet veren firmaların zor durumda kalmamasını sağlayacak, 
hem de yabancı yatırımcıları ülkemize yatırım yapabilmesi için 
önemli bir avantaj sağlayacak. 

Türkiye Madencilik Sektörüne 
Yabancı Yatırımcılar
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1992 yılında Rio de Janeiro’da düzenlenen “Dünya Zir-
vesi”, zirve sonucu ortaya çıkan eylem planı “Gündem 
21” ile birlikte sürdürülebilirlik kavramı ve onunla 
doğrudan ilişkilendirilen temel öğeler merkezi bir 

önem kazanmıştır. Zirve ile birlikte sürdürülebilirlik tanımının 
ekonomik, çevresel ve sosyal olarak üçlü sacayağı üzerinde 
şekillendiği kabul görmeye başlamıştır. Genel anlamda 
toplumun refahını sağlamak; sağlıklı, insani ve teknolojik büyü-
menin önünü açıp sosyal ve ekonomik kalkınma bağlamında 
potansiyel riskleri en aza indirgemek için bu üçlü sacayağının 
sürdürülebilirliğinin daimi kılınması gerektiği fikri ortaya çık-
mıştır. Daha yakın bir zamanda da, bu üçlünün yanına önemli 
bir kavram olan “yönetişim” eklenerek sürdürülebilirliğin para-
metreleri belirlenmiştir. 

Günümüzde sürdürülebilir uygulamalar paradigması özellikle 
iş dünyası ve şirketler açısından da varolan kıymetlerini artır-
mak ve en azından mevcut menfaatlerini korumak açısından 
önem arzetmektedir. 

Madencilik sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanmasına 
dair girişimler kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir 
kalkınma gibi daha genel çabaların bir sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır. Endüstri merkezli sürdürülebilirliğin geliştiril-
mesi kapsamında BM Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Birimi, 
Sürdürülebilir Kalkınma Birimi ve Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı tarafından üstlenilen iki erken girişimden bahsedi-

lebilir: Berlin Rehberi (1994) 
ve Kasım ayında yayınlanan 
Berlin II Kuralları (1999). 
Bu pilot kurallar ve güncel 
uyarlamaları madencilik 
sektöründe sürdürülebilir 
yönetim için genel bir reh-
berlik sağladılar. Bu kurallar 
maden faaliyetlerinin her 
aşamasında, madencilik ve 

sürdürülebilir kalkınma, çevre yönetimi, gönüllülük, toplumsal 
kalkınma ve benzeri konularda yol gösterici oldular.

Bu noktada, Dünya Bankası’na bağlı Uluslararası Finans 
Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 
tarafından standardize edilen performans göstergeleri dışında 
diğer sürdürülebilirlik girişimlerine kısaca göz atmakta fayda 
bulunuyor. 

Madencilik sektöründe sürdürülebilirliği aktif hale getirebil-
mek için ilk büyük ölçekli sanayi tabanlı çaba dünyadaki en 
büyük madencilik ve metal şirketlerinin dokuzu tarafından 
1998 yılında başlatılan Küresel Madencilik Girişimi (GMI)’dir. 
Başlangıçta, girişimin amacı sürdürülebilirliği sağlayacak 
bir endüstri derneği kurarak sektörün karşı karşıya kaldığı 
temel sorunların bağımsız analizini yapmak ve madencilik, 
metaller ve sürdürülebilir kalkınma konulu bir konferans 
düzenlemekti. Bu girişim 2000 yılında Maden, Mineraller 
ve Sürdürülebilir Kalkınma (MMSD) projesine, 2001 yılında 
Maden ve Metaller Uluslararası Konseyi (ICMM) oluşumuna 
ve Mayıs 2002’de küresel bir konferansa doğru oldukça sağ-
lam bir yol katetti.

Maden, Mineraller ve Sürdürülebilir Kalkınma (MMSD), küresel, 
ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma için 
madencilik ve mineraller sektörünün katkısını en üst düzeye 
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çıkarmak için iki yıllık bağımsız bir danışma ve araştırma 
faaliyeti olarak başladı.  Çevre ve Kalkınma için Uluslararası 
Enstitüsü (IIED) tarafından yönetilen sürdürülebilir madencilik 
hakkında yazılmış olan ve sürdürülebilirlik kapsamında araş-
tırma, analiz ve paydaş katılımı sürecinin ana bulgularını içeren 
ünlü rapor Breaking New Ground (2002) ile MMSD faaliyetle-
rini bir çerçeveye oturtmayı başardı. Bu rapor aynı zamanda 
gelecekteki ICMM faaliyetleri için de önemli bir şablon olarak 
kullanıldı.

ICMM, şirketlerin konseye üye olabilmeleri için uyum sağla-
maları gereken temel ilkeleri geliştirerek çalışmalarına başladı. 
En büyük 15 madencilik ve metal şirketlerinden ve 24 ulusal 
madencilik ve küresel hammadde derneklerinden oluşan 
ICCM’in amaçları MMSD’de tanımlanan ilkeler çerçevesinde 
geliştirildi. İlkelerin tümü mevcut, uygulamada olan dünya 
standartlarına uygun bir şekilde kıyaslama yapmak suretiyle 
geliştirildi. Bu ilkelere ek olarak ICMM, kamusal raporlama, 
bağımsız denetim ve en iyi uygulamaların paylaşımı husu-
sunda tüm üyelerine çağrıda bulundu.

2002 yılında Sürdürülebilirlik Raporlama Rehberi (GRI), 
sektörler arasında kullanılan sürdürülebilirlik raporlaması 
için bir model yayınladı. Madencilik ve Metal Sektörü de 
iki yıl sonra sektörün paydaşları sektör temsilcileri ve on 
temsilcilerinden oluşan bir çok paydaşlı çalışma grubu 
tarafından geliştirilen ve emek örgütleri ile yatırımcılar 

da dahil olmak üzere, Dünya Bankası (UN) Grubu, Oxfam 
International, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) 
ve Güney Afrika Programı (IUCN) gibi çevresel ve sosyal 
kalkınma girişimleri ile STK’ların dahil olduğu bir Ek yayın-
layarak ICCM Standartlarını genişletti. Rehber ve Ek, ICCM 
üyelerinin ekonomik, çevresel, sosyal performanslarının ve 
insan hakları merkezli uygulamalarının raporlanmasını 
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sağlamaya yönelik bir amaç gütmüştür. Rehber ve Ek, daha 
iyi bir raporlama sistemi oluşturulabilmesi için hatasız ve 
kullanışlı performans göstergelerini içermektedir. ICMM 
Kurumsal üyeleri (2007 sonunda toplam on altı büyük şir-
ket) sisteme dahil oldukları raporlama dönemi içinde GRI 
Sürdürülebilir Raporlama Kuralları ve Sektör Ek’ine uygun 
olarak rapor vermeye başlamışlardır. Ancak bazı ICMM üye-
lerinin bu süre içerisinde raporlarını tamamlaması mümkün 
olmamış ve ek raporlama için süre uzatımı almışlardır. 

2002 Toronto Deklarasyonu da bu süreçte önemli bir dönüm 
noktasıdır. Global Madencilik Girişimi toplantısında Dünya 
Bankası’nın ortaklık kurularak sektör için bir şeffaflık girişi-
minde bulunulması, acil müdahale kaydının ve toplumsal 
kalkınma yönetim araçlarının oluşturulması gündeme getiril-
miştir. Gündeme gelen tüm konular ICMM üyeleri tarafından 
kabul edilmiştir.

2003 yılında ICMM üyeleri, Dünya Mirası Alanları veya civarında 
madencilik faaliyetlerinde bulunmayacaklarına dair önemli 
bir söz verdiler. Bu taahhüt, Dünya Koruma Birliği (WCU) ve 
UNESCO’nun Dünya Mirası Merkezi ile bir diyalog süreci sonucu, 
koruma altındaki alanlarda ve bu alanların çevresinde biyolojik 
çeşitliliğin korunması için sektörün katkısını geliştirmek ama-
cıyla ilgili alanlarda sivil toplum ve bağımsız girişimlerle ortak-
laşa çalışılacağını ifade eden bir anlaşmayı da içermektedir. Bu, 
hem kültürel mirasın korunması hem de biyolojik çeşitlilik için 
kayda değer bir katkı yapılacağına işaret etmektedir.

Bu süreçte çok sayıda paydaş, yolsuzluğun önlenmesi ve adil 
kaynak kullanımı ile yasal kurallar çerçevesinde rekabet edil-
mesi kapsamında daha fazla şeffaflık çağrısında bulundu. 2000 
yılında Dünya Bankası tarafından madencilik sektöründeki 

yatırımların kapsamlı bir yorumu olarak Ekstraktif Endüstrisini 
İnceleme (EIR) mekanizması oluşturuldu. 2003 yılında Dünya 
Bankası EIR raporunda sektörün sürdürülebilir kalkınmaya kat-
kıda bulunabileceğini fakat yoksulluğun daha fazla azaltılması, 
kamu yönetimi, paydaş etkileşimi, gelir yönetimi ve yenile-
nebilir enerji kullanımı konularında izleme ve değerlendirme 
faaliyetlerinin ciddi bir şekilde yapılması gerektiği sonucuna 
ulaştı. Raporda madencilik şirketleri ve ülkelerin şirketlerin faa-
liyet gösterdiği yerlerde yoksul yanlısı bir yönetim, etkili sosyal 
ve çevresel politikalar ve insan haklarına saygı çerçevesinde 
hareket etmeleri gerektiğini savundu.

Diğer yandan, Kaynak Vakfı Girişimi (The Resource 
Endowement Initiative), madencilik sektörünün faaliyetleri 
ekseninde ortaya çıkan sosyo-ekonomik farklılıkları iyileştir-
mek için mevcut politikaların, uygulamaların ve yapılan ortak-
lıkların takip edilmesini amaçlamaktadır. 2004 yılından bu 
yana, şirketler, hükümetler ve diğer paydaşların dahil olduğu 
araştırmalar yoluyla ulusal ve toplumsal çerçevede farklılıkların 
ve dengesizliklerin temel nedenlerini tespit etmeyi ve pratik 
sonuçlara ulaşmayı amaç olarak belirlemiştir.

Benzer şekilde 2003 yılında kurulan Ekstraktif Endüstrisi 
Şeffaflık İnisiyatifi (EITI), kaynak zengini ülkelerde petrol, gaz 
ve madencilik şirketlerinin ticari faaliyetlerini, devlet hakkı kap-
samındaki gelirlerin takibini ve ayrıca şeffaflık temelinde geliş-
tirilen yönetişim mekanizmasını desteklemeyi kabul etmiştir. 
EITI, İngiltere’nin Uluslararası Kalkınma Bölümü merkezli 
Uluslararası Sekreteryası tarafından desteklenmekte ve Dünya 
Bankası ve IMF ile yakından çalışmaktadır. 2005 Mart Ayı’nda 
belirlenen ilkeler dahilinde anlaşmaya varılan insiyatife yakın 
tarihte 20 ülke katılmış bulunmaktadır.

Başka bir şeffaflık girişimi, “Ne Ödüyorsan Yayınla” Koalisyonu 
(Publish What You Pay Coalition)  doğal kaynakların çıkarılması 
için hükümetlere petrol, gaz ve madencilik şirketleri tarafından 
yapılan ödemelere ilişkin zorunlu açıklama getirir. 300’den 
fazla sivil toplum örgütünden oluşan ve George Soros, Global 
Witness, Oxfam, Uluslararası Şeffaflık Örgütü ve benzeri 
vakıf, birlik ve dernekler tarafından kurulan bu organizasyon 
doğalgaz, petrol, maden ve benzeri doğal kaynaklardan elde 
edilen gelirlerin yoksulluğun azaltılması, ekonomik büyüme ve 
gelişme için bir temel olarak hizmet etmesi gerektiğini iddia 
etmektedir. 
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İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış 
Hepimizin bildiği üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu 
kanunun amacı, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, 
mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren 
ile çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektir. İlk kez iş sağlığı ve güvenliği konusu ayrı ve müs-
takil bir kanunda ele alındı. Bu kanunla kamu ve özel sektör ayrımı 
gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına dahil edildi. 
Önceki yaklaşımlardan daha farklı bütüncül ve önleyici yaklaşım 
ele alınıyor. İş kazası veya meslek hastalığı ortaya çıktıktan sonra 
neler yapılacağı değil, iş kazası ve meslek hastalığının önlenmesi 
için atılacak adımlar esas olacaktır. Bu kapsamda işveren, çalışan-
ları ile birlikte işin her aşamasında işten kaynaklı tehlikeleri sürekli 
olarak tespit ederek, muhtemel risklere karşı tedbir alacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan işin özelliği, işin her 
safhasında ortaya çıkan veya kullanılan maddeler, iş ekipman-
ları, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartlarını da 
dikkate alarak iş yerleri tehlikeli, az tehlikeli ve çok tehlikeli 
şeklinde tehlike sınıflarına ayrılıyor. Madencilik sektöründe 
taş kömürü madenciliği, linyit madenciliği, doğal gaz çıkarımı, 
ham petrol çıkarımı, demir cevherleri madenciliği, demir dışı 
metal cevherleri madenciliği. Kum, kil ve taş ocakçılığı; süs-
leme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı 
(arduvaz - kayraktaşı) ocakçılığı; kimyasal ve gübreleme amaçlı 
mineral madenciliği, turba ve tuz çıkarımı; doğalgazın sıvılaştı-
rılması ve gaz haline getirilmesi (maden alanında gerçekleşti-
rilenler; petrol ve gaz çıkarımıyla ilgili sondaj hizmetleri (tetkik, 
araştırma hizmetleri, jeolojik gözlemler, kuyu çalıştırılması ve 
kapatılması ile test amaçlı sondaj faaliyetleri vb. dahil), petrol ve 
gaz çıkarımı ile ilgili vinç ve sondaj kulesi kurma, onarım, sökme 
vb. hizmet faaliyetleri çok tehlikeli sınıfa girerler. Madencilik ve 
taş ocakçılığını destekleyici diğer hizmet faaliyetleri (tetkik, 

araştırma hizmetleri, jeolojik gözlemler, boşaltma, pompalama 
hizmetleri, test amaçlı sondaj faaliyetleri ile petrol ve doğalgaz 
için yapılanlar hariç) ise tehlikeli sınıfa girmektedir.

Bu kanun kapsamında işverenlerin yükümlülükleri arasında 
işyerinde risk değerlendirmesi yapmak ve sonuçlarına göre ilgili 
tedbirleri almak var. Ayrıca iş yerinde, iş güvenliği uzmanı, iş yeri 
hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırmak ya da bunları ortak 
sağlık biriminde hizmet alımı yolu ile temin edilmesi gerekmekte-
dir. Kanunun uygulaması açısından 6 aylık, 1 yıllık ve 2 yıllık geçiş 
süreleri öngörülmüştü. Bu tarihlerde tehlike, sınıflarına ve çalışan 
sayılarına göre değişmektedir. Bu süreler de 2013 yılında uzatıldı. 
50’den fazla çalışanı olan işyerlerinde uygulama önceden başladı. 
1 Ocak 2014 itibariyle ise 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok 
tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde uygulama başladı. Kamu 
kurumları ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan 
iş yerlerinde ise bu süre 1 Temmuz 2016’da başlayacak. Yani 
artık çalışan sayısı ne olursa olsun tüm tehlikeli ve çok tehlikeli 
sınıfta yer alan işyerleri işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık 
personeli çalıştırmak durumundadır. Firma ya kendisi bu kişileri 
istihdam etmeli ya da bu hizmeti OSGB’lerden almalıdır.

10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde ise iş sağlığı ve güven-
liği masrafları sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanır. 
İşverenlerin hizmetten yararlanabilmeleri için prim ve hizmet 
belgelerini yasal süresi içinde kuruma vermeleri gerekiyor. 
Sağlanacak destek bedeli, işyerinin tehlike sınıfı ve kuruma 
bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı 
esas alınarak, her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilecektir.

Belirtilen unsurlara uyulmaması halinde ise çok ciddi idari para 
cezaları vardır. İşverenin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi 
bulundurmamasının cezası her biri için 5.601 liradır ve bu 
ceza aykırılığın devam ettiği her ay için geçerlidir. Diğer sağlık 
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personeli çalıştırmama cezası ise 2.850 lira. Yani firmaların 
işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli 
çalıştırmaması halinde işverene aylık 14.052 liralık para cezası 
uygulanacak ve bu, aykırılığın devam ettiği her ay için geçerli 
olacaktır. Bu sebeple kanun kapsamında yerine getirilmesi 
gereken yükümlülükler sağlanmalıdır.

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik
16 Ocak 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan “Asbestle 
çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik” 
in amacı; çalışanların asbest ya da asbestli malzemeyle yapılan 
çalışmalarında asbest tozuna olan maruziyetinin önlenmesi 
ile bu maruziyetler sebebiyle oluşabilecek sağlık risklerinden 
korunması ve alınması gerekli önlemlerin belirlenmesidir.

İlgili mevzuatlar gereği asbestin her türünün çıkarılması, işlen-
mesi, satılması ve ithalatı; asbest içeren her türlü ürünün itha-
latı, satılması ve asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş 
ürünlerin üretimi ve işlenmesi yasaktır.

İşveren asbest tozuna maruziyetin olduğu çalışmalarda risk 
değerlendirmesi yapmalıdır. Söküm, yıkım, tamir, bakım ve 
uzaklaştırma işlerine başlamadan önce, asbest içerebilecek mal-
zeme ve yerlerini belirlemek için tesis, bina, gemi ve benzeri yapı 
ve sistemlerde inceleme yaparak gereken tedbirleri almalıdır. Bu 
işlemler yapılırken gerekli teknik önlemler alınmasına rağmen, 
havadaki asbest konsantrasyonunun belirlenen sınır değerlerini 
aşabileceği durumlarda; gerekli kişisel koruyucu donanım ve 
uygun solunum sistemi koruyucularının kullanılmasını sağla-
malı, gerekli uyarı levhalarını ilgili yerlere koymalıdır. Yapılan 
işler asbest söküm uzmanı nezaretinde asbest söküm çalışanı 
tarafından yapılmalıdır. (Asbest döküm uzmanı, işveren tarafın-
dan sorumluluk verilen Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından 
oluşturulan eğitim programını bitirip, sınavda başarılı olarak kurs 
bitirme belgesi alan kişidir. Asbest söküm çalışanı ise; Bakanlıkça 
kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını 
tamamlamış ve kurs bitirme belgesi almış çalışandır.)

Bu çalışmalara başlanılmadan önce işveren iş planı hazırlamalı ve 
işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne 
iş planı ile birlikte bildirimde bulunmalıdır. Bildirimde; işyerinin 
adı, adresi; işlem yapılacak asbestin türü, miktarı; yapılacak işler, 
çalışan sayısı, işe başlama tarihi ve işin süresi ile asbest söküm 
çalışanının belgesi yer almalıdır. İş planında ise; işin yapılacağı 
yer, işin çeşidi ve süresi, kullanılacak ekipmanların özellikleri, işi 
yapacakların korunmaları ve arındırılmaları, kişilerin korunması 
gibi unsurlar bulunmalıdır. İşlem tamamlanmasının akabinde 
akredite olmuş ve yetkilendirilmiş laboratuvarlarca düzenlenen, 
işyerinde asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten 
ve ölçüm sonuçlarını da içeren bir belge düzenlenmeli, Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilmelidir. 

Yapılan çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı havadaki 
asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı orta-
lama değerinin 0,1 lif/cm3’ü geçmemesi sağlanmalıdır. Bu 

sebeple yapılan çalışmalar mümkün olan en az sayıda çalışanla 
yapılmalı, çalışma sistemi asbest tozunu tecrit edecek ya da 
tozun yayılmasını önleyecek şekilde tasarlanmalı, çalışmaların 
yapıldığı yerlerin ve kullanılan ekipman temizlik ve bakım 
işlerinin düzenli ve etkin yapılması sağlanmalı, asbestli mal-
zemenin depolanması ayrı olmalı ve oluşan atıklar toplanarak 
mevzuata uygun yok edilmelidir. Sınır değerlerinin aşılması 
durumunda nedenleri tespit edilerek gerekli önlemler alınmalı 
ve bu önlemler alınana kadar çalışma yapılmamalıdır. 

Asbest veya asbestli malzeme tozuna maruziyet riski bulunan 
çalışmalarda aşağıdaki önlemler alınmalı; çalışanlara ve çalışan 
temsilcilerine ilgili konularda yeterli bilgilendirme yapılmalıdır. 

Asbest olduğu belirlenen çalışma alanlarında; gerekli işaretle-
meler yapılmalı, uyarı levhaları konulmalı, sigara içilmesi yasak 
olan alanlar belirlenmeli, yeme içme için asbestle kirlenme 
riski bulunmayan yerler seçilmelidir.

Asbestle çalışılan işyerlerinde, gerekli koruyucu donanımlar 
verilmeli, temizleme tamir ve bakımları yapılmalıdır. Koruyucu 
giysiler ayrı yerde muhafaza edilmelidir. Çalışanlara uygun el 
ve yüz yıkama yerleri, tozlu işlerde ise duş imkanı sağlanmalıdır.

Serbest asbest liflerine maruziyet asbestoz, mezotelyoma, akci-
ğer kanseri, mide - bağırsak kanseri gibi hastalıklara sebep ola-
bilir. Bu sebeple çalışanlar işyeri hekimi tarafından sağlık gözeti-
mine tabi tutulmalıdır. Çalışanların fiziki muayeneleri ve özellikle 
solunum sistemi muayeneleri yapılmalı, akciğer radyografileri 
çekilmelidir. Çalışanların sağlık gözetimi ve durumuna istinaden 
daha ileri tetkiklerde işyeri hekimi tarafından istenebilir. 

Asbestle çalışılan işyerlerinde işverenler, asbest sökümünde 
görev alanların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruziyet 
düzeyini belirten kayıtları tutmalıdır. Bu kayıtlar asbest tozuna 
maruziyetin sona ermesinden sonra en az 40 yıl süreyle saklan-
malı, işyerinin çalışanlarıyla devri halinde kayıtlar devredilen 
işletmeye teslim edilmelidir. İşyerinin kapanması halinde ise 
kayıtlar Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilir. 
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Geleneksel anlamda madenler genellikle mühen-
dislerin hazırladığı günlük, aylık veya yıllık raporlar 
üzerinden yönetilmektedir. Bu raporlar çoğu zaman 
üretim ve maliyet rakamlarından oluşmakta ve 

mühendislerin farklı sistem/kaynaklardan edindikleri bilgilerin 
çoğu zaman MS Excel’de derlenmesi ve filtrelenmesiyle elde 
edilmektedir. Kritik performans göstergelerinden (KPI-Key Per-
formance Indicator) oluşan bu tür raporlar kısa vadeli üretimi 
gösterse de; uzun vadeli eksiklikleri ve sorunları belirtmekten 
uzaktırlar. Bugüne kadar danışmanlığını yaptığımız/yapmakta 
olduğumuz 10’dan fazla firmanın 30’dan fazla kömür, bakır, altın 
madeninde ve hatta baz metal izabe tesisi ve rafinerisinde bile 
bu durum sıklıkla rastladığımız bir durum olmuştur. Firmadan 
firmaya kısmen kullanılan araçlar (MS Excel yerine MS Access 
veya OEM yazılım raporları) değişiklikler gösterse de sonuç 
itibariyle yönetimin şekli ve 
netice olarak uygulama çok 
benzerdir. Bu firmaların içinde 
maalesef alanında dünyanın 
en büyük firmaları da yer 
almaktadır. Genel olarak farklı 
sistemlerden manuel olarak 
alınan veriler derlenip sonucu 
bir excel raporundan basıl-
maktadır. 

Günümüz teknolojisinde 
raporların halen sistem ara-
yüzlerinden (HMI) okunan 
rakamlarla hazırlanmasının 
sektörümüz açısından pek 
verimli bir uygulama olduğu 
söylenemez. Sonuç itibariyle 
raporlar kaydedilmiş veri-
lerden hazırlanmakta ve bu 
verilerin toplamı, ortalaması 
veya başka bir cebirsel işlem 
ile kritik performans göster-
geleri hesap edilmektedir. 
Veri yönetimi hakkında temel 
bilgilere sahip bir mühendis 
farklı yazılım veya araçları 
kullanarak, hazırlaması gün-
ler sürecek bir raporu bir kaç 
saat içerisinde hazırlayabilir. 
Ancak bundan daha pratik 
olan şey ise bu tür raporların 

otomasyonunun sağlanması ve hiç bir manuel efor gerektir-
meyecek şekilde sistemlerden veya manuel veri tabanlarından 
oluşturulmasıdır. Halen danışmanlık hizmeti vermekte oldu-
ğumuz firmaların toplam 12 madeninde bu sistemi sağlamış 
bulunmaktayız.

Asıl can alıcı nokta ise aslında yöneticilere hem klasik anlamda 
raporların sağlanmakta olduğu hem de uzun vadeli kritik ve daha 
az kritik performans göstergelerinin en kolay ve hızlı bir biçimde 
nasıl sunulması gerektiğidir. Bunun için yöneticilerin olaylara farklı 
boyutlardan bakması ve hedeflerin konulması gerekmektedir. 
Yaygın olarak birçok sektörde kullanılmakta olan kurumsal karne 
(Balanced Scorecard) tam olarak bu açığı kapatmaya yönelik bir 
uygulamadır. Bu uygulamada planlama, iletişim, yönetim, organi-
zasyon ve kontrol noktasında önemli faydalar sağlanabilmektedir. 
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Şekil 1: Örnek bir madendeki bir departmanın kurumsal karnesi 

Son 30 günlük performans göstergelerinin trendi, ne kadar başarılı olunduğunun görülmesi için oldukça 

önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra seçilmiş olan göstergenin son 30 günlük performansının detaylı 

gösterildiği Şekil 2’de ise gün gün üretim miktarı, hedeflenen miktar, trend ve performans 

göstergelerinden elde edilen puanların değişimi verilmektedir. Son 30 günlük trend, bir performans 

göstergesinin başarısını en kolay ifade eden yöntemdir. Örneğin bu departmanda Safety Meetings 

(Emniyet Toplantıları) % 9,7 ile en düşük performansın gösterildiği alan olurken; Drill Availability (Sondaj 

Makinesi Uygunluğu) ise % 100 ile en başarılı gösterge olmuştur. Bu rakamlar yardımıyla yöneticilerin 

odaklanması gereken alanlar çabucak ortaya çıkmaktadır. 

Şekil 1: Örnek bir madendeki bir departmanın kurumsal karnesi



Kurumsal karnelerin diğer sektörlerdeki uygulamaları her ne 
kadar farklılıklar gösterse de maden yönetimine uyarlanmış 
hali Kuzey Amerika’nın en büyük madenlerinin birçoğunda 
başarılı bir biçimde kullanılmaktadır. Bu tür karneler genellikle 
ana üretimin ve hedeflerin olduğu KPI-kritik performans gös-
tergelerinden ve destekleyici performans göstergelerinden 
oluşmaktadır. Destekleyici performans göstergeleri (LSI-
Leading Success Indicators) doğrudan bütçede olmamalarına 
rağmen kritik göstergelerde başarılı olmayı etkileyen faktörleri 
oluşturmaktadır. Örneğin belli bir cevher tonunun üretilmesi 
günlük KPI kabul edilirken; o tonu üretecek şovellerin kullanıla-
bilir olması ise destekleyici bir performans göstergesidir. Şekil 
1’de bir baz metal firmasına ait kurumsal karne uygulaması 
yer almaktadır. Maden içerisindeki bir departmanın seçilmiş 
olan gününün özetinin gösterildiği karnede; soldan ilk sütun 
performans göstergelerini, ikinci sütun o günkü gerçekleşen 
üretim rakamlarını ve üçüncü sütun ise bütçede hedeflenen 
rakamları göstermektedir. Soldan dördüncü sütunda ise per-
formans göstergelerinin önemine göre belirlenmiş bir baz 
puan ve beşinci sütunda da bu kriterin o gün için başarılıp 
başarılmamasına göre elde edilen puan yer almaktadır. En 
sağdaki sütunda ise o kriterin son 30 gün içerisinde kaç defa 
hedefe ulaştığı yüzde cinsinden gösterilmektedir. Örneğin 
Ore Mined (üretilen cevher) seçilmiş olan gün için 26.662 ton, 
aynı gün için hedeflenen üretim miktarı ise 47.543 tondur. 
Bu performans kriterinin puanı diğer kriterlere göre nispeten 
yüksek olup 90 üzerinden 20 puandır. Bu hedef seçilmiş günde 
gerçekleşmediği için alınan puan 0 olmuştur. Son sütunda ise 

son 30 gün içerisinde % 32,3 oranında (yaklaşık 10 gün) hedef-
lenen cevher üretim rakamına ulaşıldığı anlaşılmaktadır.

Son 30 günlük performans göstergelerinin trendi, ne kadar 
başarılı olunduğunun görülmesi için oldukça önem arz 
etmektedir. Bunun yanı sıra seçilmiş olan göstergenin son 30 
günlük performansının detaylı gösterildiği Şekil 2’de ise gün 
gün üretim miktarı, hedeflenen miktar, trend ve performans 
göstergelerinden elde edilen puanların değişimi verilmekte-
dir. Son 30 günlük trend, bir performans göstergesinin başarı-
sını en kolay ifade eden yöntemdir. Örneğin bu departmanda 
Safety Meetings (Emniyet Toplantıları) % 9,7 ile en düşük per-
formansın gösterildiği alan olurken; Drill Availability (Sondaj 
Makinesi Uygunluğu) ise % 100 ile en başarılı gösterge 
olmuştur. Bu rakamlar yardımıyla yöneticilerin odaklanması 
gereken alanlar çabucak ortaya çıkmaktadır.

Bu karneler filo yönetim sistemi (Dispatch), emniyet sistemi 
(Misom), parça tane boyut dağılım analiz sistemi (Split), cevher 
hazırlama proses historian (Pi) gibi çok farklı sistemlerden bir 
veri ambarına çekilmiş verilerden elde edilmektedir. Bu karne-
lerin hazırlanması tamamen otomasyonu sağlanmış ve dileyen 
yöneticiye belirlenen bir saatte e-mail ile otomatik olarak gön-
derilebilecek veya dilendiği takdirde web sayfası üzerinden 
ulaşılacak şekilde tasarlanmıştır. Burada klasik raporlamalar-
dan farklı olarak web ortamında yöneticiler yalnızca bir önceki 
günkü veriyi değil, seçtikleri herhangi bir günü veya zaman 
aralığını inceleme şansına sahiptirler. 

 

Şekil 2: Son 30 gün için seçilmiş bir performans göstergesinin (Ore Mined - Cevher Üretimi) detaylı gösterimi 
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Tecrübelerimize dayanarak, bu uygulamanın yalnızca 
yöneticilere değil aynı zamanda daha düşük seviyeli 
çalışanlara da fayda sağladığını söylememiz mümkün-
dür. Örneğin vardiya formenlerine ve hatta operatör-
lere hazırladığımız karneler de oldukça etkili olmuş, 
çalışanların güçlü ve geliştirmeleri gereken noktaların 
farkına varmalarını sağlamıştır. Şekil 3’de bir şovel 
operatörünün seçilmiş tarih aralığında çalışmış olduğu 
iki tip şovelde (P&H 4100 ve P&H 2800) göstermiş 
olduğu performans yer almaktadır. Bu karnede en sol 
sütunda ekipman modeli, soldan ikinci sütunda kritik 
performans göstergesi, soldan üçüncü sütunda opera-
törün performansı, soldan dördüncü sütunda birlikte 
çalıştığı vardiya çalışanlarının ortalama performansı 
ve soldan beşinci sütunda ise bütün madenin perfor-
mans ortalaması yer almaktadır. Puanlama sistemi ise 
yöneticilerin karnesiyle aynı mantıkta çalışmaktadır.

Bu tür uygulamaların geliştirilmesi çok zor olmasa da, 
asıl çaba uygulanması noktasındadır. Klasik raporlara 
dayalı üretim anlayışından otomasyonu sağlanmış 
verilere dayalı yönetime geçmek uzun yıllar eski yön-
temlerle çalışmış elemanlar için zaman almaktadır. 
Ancak bu kültürel değişim bilgi çağında verimlilik 
ve maliyet kontrolü için 
oldukça gereklidir. Verilere 
dayalı kararlar almak bugün 
maden yöneticilerinin en 
büyük ihtiyaçlarındandır. 
Bunun mümkün olabilmesi 
için sadece raporlar, karne-
ler yeterli değildir. Verilerin 
analizi ve bunun için bütün-
cül bir çözüm olacak verilerin 
bir ambarda toplanıldığı veri 
ambarına da ihtiyaç vardır. 
Böyle bir teknolojiye sahip 
olan bir işletmede raporla-
rın, karnelerin oluşturulması, 
analizlerin yapılması ve 
kararların verilmesi elbette 
ki çok daha başarılı olacaktır. 
Bu tarz bir kurumsal karne 
uygulamasının yapıldığı 
bir madende performans 
göstergelerinin günlük veya 
haftalık birlikte gözden 
geçirilmesiyle departmanlar 
arasında iletişimin ve koordi-
nasyonun artması mümkün 
olacaktır. Çünkü başarılı bir 
işletme yalnız bir departma-
nın üstün başarısıyla değil, 
bütün uzuvların verimli 
çalışmasıyla mümkündür.  

Şekil 3: Örnek şovel operatörüne ait performans karnesi 
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Devlet Hakkı Uygulamaları

Madenlerden alınan Devlet hakkı, 3213 sayılı Yasa’nın 14’üncü 
Maddesinde kural altına alınmıştır. Yasa’nın sözü edilen mad-
desinden madenlerden alınacak Devlet hakkını ikiye ayırmak 
mümkündür. Bunlar, Tüvenan (çıkarıldığı halde, işlenmemiş) 
ve zenginleştirilmiş maden üzerinden alınan Devlet haklarıdır. 

3213 sayılı Maden Yasası 14’üncü Maddesi ilk fıkrasında; Devlet 
hakkının, ocaktan çıkarılan madenin ocak başı fiyatından alı-
nacağı öngörülmüştür. Buradan anlaşılan ocaktan çıkarılan ve 
herhangi bir işlemden geçirilmemiş maden üzerinden Devlet 
hakkı alınacağıdır. 

Maddenin ikinci fıkrasında; üretilen madenin hammadde ola-
rak kullanılması veya satılması halinde, aynı pazar ortamında 
madenin işletmelerdeki tüvenan olarak ocak başı satışında 
uygulanan fiyat, ocak başı satış fiyatıdır. Bu fiyat emsallerin-
den az olamaz. Emsal fiyatın tespitinde bu Maddenin üçüncü 
fıkrası esas alınır, denilmiştir.

 • Ocaktan çıkarılan madenin herhangi bir işleme tabi tutulmadan 

olduğu gibi kullanılması veya satılması halinde, Devlet hakkı 

madenin ocak başı satış fiyatından, 

 • Aynı pazar ortamındaki satışlarda aynı madenin fiyatının emsalle-

rinden az olarak beyanında, emsal fiyat uygulamasına gidilecek ve 

bu emsal bedel üzerinden Devlet hakkı alınacaktır. 

Uygulama Yönetmeliğinin 86. Maddesinin birinci ve ikinci fık-
rası da Yasa’nın 14’üncü Maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 
aynıdır. Emsal bedel ise Yasanın 14’üncü Maddesi 3. fıkrasında 
kural altına alınmış, Uygulama Yönetmeliğinin 86. Maddesi 3. 
fıkrasında da emsal bedelin nasıl uygulanacağı düzenlenmiştir. 

Yasanın 14’üncü Maddesi 3. fıkrası; Tüvenan madenin, herhangi 
bir zenginleştirme işlemine tabi tutulduktan veya bir prosesten 
geçirildikten sonra satış fiyatının oluştuğu durumlarda, ocak 
başı satış fiyatı, madenin ocakta üretimden ilk satışının yapıldığı 
aşamaya kadar oluşan nakliye, zenginleştirme ve varsa farklı 
prosese ait kullanılan tesis ve ekipmanın amortismanı dahil 
giderler çıkarılarak oluşan fiyattır, şeklindedir. Yasanın bu mad-
desini açıklayan Uygulama Yönetmeliğinin 86. Maddesi 3. fıkra-
sının ilk cümlesi aktarılan Yasa hükmüyle aynı olup, devamında; 
bu fiyat işletme yöntemi, tenör/kalite, üretilen bölge, aynı Pazar 

ortamı ve diğer özellikler göz 
önünde bulundurulduğunda 
benzer işletmelerdeki emsal 
fiyatlardan az olamaz. Benzer 
ürünün piyasada satış fiyatı-
nın oluşmaması durumunda, 
gerektiğinde piyasada fiyatı 
oluşan aynı veya benzer 
proses maliyeti olan tesisler 
emsal alınarak madenlerin 
ocak başı satış fiyatı belirlenir, 
şeklinde düzenleme konusu 
edilmiştir.

Devlet hakkının bu şekliyle 
alınması ürettiği madeni zen-
ginleştiren ruhsat sahiplerini 
mağdur edecek niteliktedir.

I - Ürettiği madeni herhangi 

Hukuk Soru 
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bir şekilde zenginleştirmeyip tüvenan şekliyle piyasaya sunan 
ruhsat sahibine karşı, madeni zenginleştiren ruhsat sahibi daha 
fazla Devlet hakkı ödeyecektir.

Ürettiği tüvenan madeni 5 lira fiyatla satan ruhsat sahibi, 
madeni zenginleştirip bu zenginleştirme sırasında, 2 lira 
masraf ediyor ve ürünü 10 liradan satışa sunuyorsa ödeyeceği 
Devlet hakkı 5 lira yerine 8 lira üzerinden olacaktır. 

II - Aynı pazar ortamındaki satışlarda aynı madenin fiyatının 
emsallerinden az olarak beyanında, emsal fiyat uygulamasına 
gidilecektir. Emsal fiyat uygulanmasında esas alınacak kıstas, 
tüvenan madenin, herhangi bir zenginleştirme işlemine tabi 
tutulduktan veya bir prosesten geçirildikten sonra satış fiyatının 
oluşması halidir. Ruhsat sahibinin kendi satışının dışında diğer 
ruhsat sahiplerinin satışlarını bilmesi hemen hemen imkansız-
dır. Yasa hükmü doğrultusunda emsal bedel uygulaması idare-
nin takdirine bırakılmaktadır. Bu uygulama ile madeni tüvenan 
halde satışa sunan ruhsat sahibi, sanki madeni zenginleştirme 
işlemine tabi tutmuş gibi daha fazla Devlet hakkı ödeyecek 
duruma gelmektedir.

Emsal; eş, benzer, örnek anlamındadır. Bir madeni tüvenan 
halde satan ile zenginleştirme işlemine tabi tutarak satan 
arasında fiyat farkında bir benzerlik olamaz. Burada yapılan 
düzenlemenin amacının daha fazla Devlet hakkı almak olduğu 
açıkça bellidir.

III - Ruhsat sahibi, tüvenan 
olarak ocak başında madeni 
satabilir. Madeni alan kişi 
de zenginleştirme işlemine 
tabi tutarak piyasaya suna-
bilir. Madeni zenginleştiren 
maden ruhsat sahibi olma-
dığından onun Maden Yasası 
ile bir bağlantısı yoktur. Bu 
durumda Devlet hakkı tüve-
nan maden üzerinden alına-
bilecektir. Bu işlem masum 
olarak yapılabildiği gibi Yasa 
hükmünü bertaraf etmek için de kullanılabilir. 

Kanımca yapılması gereken, Maden Yasası 10’uncu Maddesi 
uyarınca beyanın esas kabul edilmesi, beyanlardaki hata ve 
noksanlıkların tamamlattırılması, gerçek dışı veya yanıltıcı 
beyanda bulunularak haksız yere hak iktisabında bulunan 
ruhsat sahiplerine Yasanın 10’uncu Maddesi yaptırımlarının 
uygulanması olmalıdır. 

IV - Üretilen madenin ruhsat sahibine ait tesiste kullanılması 
durumunda, aynı maddenin piyasadaki ocak başı satış fiyatı 
emsallerinden az olmayacak, az olması halinde Uygulama 
Yönetmeliğinin 86’ncı Maddesi 3. fıkrası uygulanacak-
tır. Kısaca, ruhsat sahibinin kendi tesisinde kullandığı  
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6mt = 48kg Standart krom, bakır ocakları için
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www.yunusemrebaykal.com
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madenin ocak başı satış fiyatının idare tarafından emsallerin-
den az bulunması halinde, madenin tesiste zenginleştirilmesi 
sonucu oluşan fiyatı üzerinden Devlet hakkı alınacaktır.

V - Aynı tesiste birden çok aşamada piyasa satış fiyatı oluşan 
ürünleri üreten tesislerde ocak başı satış fiyatı, tesisteki üretim 
sürecinde piyasa satış fiyatı olan ilk ürünün fiyatından madenin 
ocakta üretiminden ilk satışının yapıldığı aşamaya kadar oluşan 
nakliye, zenginleştirme ve varsa farklı prosese ait kullanılan tesis ve 
ekipmanın amortismanı dahil giderler çıkarılarak hesaplanacaktır.

VI - Uygulama Yönetmeliğinin 86’ncı Maddesi 6. fıkrasında; 
Devlet hakkı hesabında madenin tüvenan olarak satış fiyatının 
olması, emsal fiyatının tespitinde üçüncü fıkra hükümlerinin 
uygulanmasına engel teşkil etmez. Üçüncü fıkra uygulanarak 
tespit edilen tüvenan madenin ocak başı satış fiyatı, emsal 
fiyattan az olamaz, düzenlemesi getirilmiştir.  

Bu fıkra idareye geniş bir takdir hakkı vermekte, madenin tüvenan 
olarak satışında dahi, emsal bedel uygulamasına idarece gide-
bilmektedir. Ruhsat yakınlarındaki aynı cins madenin kalite farkı 
olabileceği, buna bağlı olarak da satış fiyatının değişiklik göstere-
bileceği tartışmasızdır. Düzenleme uyarınca buna bakılmayacaktır. 

Devlet hakkı konusunda, Yasanın 14’üncü Maddesi birinci, 
ikinci ve üçüncü fıkraları çelişkili durumdadır. İlk fıkra; Devlet 
hakkı, ocaktan çıkarılan madenin ocak başındaki fiyatından 
alınır, şeklinde iken ikinci fıkra, emsal bedelin tespitinde 
üçüncü fıkra uygulanır hükmünü getirmekte ve üçüncü fık-
rada zenginleştirme işlemine tabi tutulmuş maden üzerinden 
alınacak Devlet hakkı düzenlemektedir. Böylece Devlet hakkı 
ocaktan çıkarılan madenin değeri üzerinden değil, zenginleş-
tirilmiş maden üzerinden alınmaktadır.

Yasanın 14’üncü Maddesi ile bu maddeyle ilgili Uygulama 
Yönetmeliği 86. Maddesi birlikte değerlendirildiğinde, Yasa’nın 
14’üncü Maddesi ilk fıkrasının uygulama alanı kalmamaktadır.

Devlet hakkının az alındığı konusunda bir çekince varsa, Bakanlar 
Kurulunca yapılacak bir düzenleme ile bu sakıncanın giderilmesi 
ya da Yasa değişikliği ile sorunun çözümü mümkündür. Bunlar 
yapılmayıp, emsal bedel adı altında idareye geniş bir takdir hakkı 
tanınması farklı uygulamaları beraberinde getirecek niteliktedir. 

Yasanın 9’uncu Maddesi uyarınca, ürettiği madeni yurt içinde 

kendi tesisinde işleyip ek katma değer sağlayanlar ise bu 
tesislerde üretimde değerlendirilen maden miktarı üzerinden 
Devlet hakkının % 50 sini ödeyeceklerdir. Kalkeri baraj, gölet, 
liman gibi dolgu malzemesi olarak tüvenan halde kullananlar 
ile kırıp bir anlamda zenginleştirenler zenginleştirilmiş maden 
üzerinden Devlet hakkı ödeyeceklerdir. 

Kalkeri, kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yerlerde kullan-
mayıp, bu maddeden nihai ürün olarak çimento üretenlere de 
idare tarafından Devlet hakkında teşvik indirimi uygulanma-
maktadır. Bu uygulama Maden Yasası’na açıkça aykırıdır. Kalker 
bu durumda zenginleştirme işlemine tabi tutulmamakta, ondan 
nihai ürün olan çimento elde edilmektedir. Kalkerin kırılıp mıcır 
yapılması durumunda evsafı değişmemekte, oysa çimento 
nihai ürün olup, kalkerle hiçbir bağlantısı kalmamaktadır. 

Yasanın 14’üncü Maddesi 4. fıkrası (a) bendinde, I. Grup ve II. Grup 
(a) bendi madenler ile mıcır, kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi 
yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddelerinde ocak başı satış 
fiyatı boyutlandırılmış ve/veya yıkanmış olarak satılan fiyattır, kuralı 
getirilmiş, Uygulama Yönetmeliğinin, 7. Maddesi (a) bendinde de 
aynı kural tekrarlanmıştır. Çimentoda kullanılan kalker kırılmakta, 
öğütülmekte, pişirilmektedir. Bu işlem kalkerin zenginleştirilmesi 
değil, kalkerden nihai ürün elde etmek demektir.

Devlet hakkı basit şekilde ve Yasanın 14’üncü Maddesinin ilk 
fıkrasında olduğu gibi ocaktan çıkarılan madenin fiyatından 
alınsa bu durumda hem idare rahatlayacak hem de maden 
ruhsat sahibi ne ödeyeceğini bilecektir. Miktar düşük ise artı-
rılması da bir çözümdür. Tüm bunlar göz ardı edilip bir sürü 
kısıtlayıcı ve uygulanması zor kurallar getirilmesi kanımca hiç 
de uygun bir çözüm değildir.  

Eti Maden İşletmeleri Kırka Tesisi 2010 

Akdeniz Madencilik - Yusufeli 
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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

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

Şub. 2014 Keles krible +40 mm 130 KLİ 2.766

Şub. 2014 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 265 Kütahya - Tavşanlı (GLİ) 5.055

Şub. 2014 Ilgın Parça Fiyat Yok ILİ 2.970

Şub. 2014 S.Kısrakd. yıkanmış +18 mm 265 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.754

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

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

Şub. 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)

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

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

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

Şub. 2014 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 6650

Şub. 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.2013)
Birim

CM
E G

roup

22.Şub.14 Altın 1325,50 10,67 1197,70 USD / tr. oz

22.Şub.14 Gümüş 21,91 11,39 19,67 USD / tr. oz

22.Şub.14 Platinyum 1428,00 4,46 1367,00 USD / tr. oz

22.Şub.14 Rodyum 1140,00 8,57 1050,00 USD / tr. oz

22.Şub.14 Palladyum 742,00 4,21 712,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

% 
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2013)
Birim London M

etal Exchange

22.Şub.14 Aluminyum 1717,50 -3,02 1771,00 USD / ton

22.Şub.14 Bakır 7185,00 -2,73 7387,00 USD / ton

22.Şub.14 Çinko 2035,00 -3,33 2105,00 USD / ton

22.Şub.14 Kalay 23050,00 1,10 22800,00 USD / ton

22.Şub.14 Kurşun 2124,00 -5,18 2240,00 USD / ton

22.Şub.14 Nikel 14265,00 1,78 14015,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2013)
Birim

N
orthernM

iner

20.Şub.14 Antimuan 9900,00 5,32 9400,00 USD / ton

20.Şub.14 Bizmut 10,60 19,10 8,90 USD / lb.

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

20.Şub.14 İridyum 442,83 6,71 415,00 USD / tr. oz

20.Şub.14 Kadmiyum 0,95 2,15 0,93 USD / lb.

20.Şub.14 Kobalt 15,25 22,00 12,50 USD / lb.

20.Şub.14 Magnezyum 2900,00 0,00 2900,00 USD / ton

LM
E

20.Şub.14 Manganez 2350,00 0,00 2350,00 USD / ton

20.Şub.14 Molibden 22500,00 -11,07 25300,00 USD / ton

20.Şub.14 Rutenyum 61,30 7,54 57,00 USD / tr. oz

20.Şub.14 Selenyum 28,00 0,00 28,00 USD / lb.

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

U
XC

20.Şub.14 Tungsten 380,00 -2,56 390,00 USD / ton

17.Şub.14 Uranyum 35,60 3,19 34,50 USD / lb.

20.Şub.14 Vanadyum 6,00 0,00 6,00 USD / lb.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%
Yıl Sonu Fiy. 
(31.Ara.13)

Birim

H
EFA

 Rare earth

2.Ara.13 Lantanyum Metal ≥ 99% 13,00 0,00 13,00 USD / kg

2.Ara.13 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 6,05 0,00 6,05 USD / kg

2.Ara.13 Seryum Metal ≥ 99% 12,00 0,00 12,00 USD / kg

2.Ara.13 Seryum Oksit ≥ 99.5% 5,50 0,00 5,50 USD / kg

2.Ara.13 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 175,00 0,00 175,00 USD / kg

2.Ara.13
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
134,00 0,00 134,00 USD / kg

2.Ara.13 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 94,00 0,00 94,00 USD / kg

2.Ara.13 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 69,00 0,00 69,00 USD / kg

2.Ara.13 Samaryum Metal ≥ 99.9% 30,00 0,00 30,00 USD / kg

2.Ara.13 Europyum Oksit ≥ 99.5% 1100,00 0,00 1100,00 USD / kg

2.Ara.13 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 95,00 0,00 95,00 USD / kg

2.Ara.13 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 44,00 0,00 44,00 USD / kg

2.Ara.13 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 1900,00 0,00 1900,00 USD / kg

2.Ara.13 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 950,00 0,00 950,00 USD / kg

2.Ara.13 Disporsiyum Metal ≥ 99% 750,00 0,00 750,00 USD / kg

2.Ara.13 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 525,00 0,00 525,00 USD / kg

2.Ara.13 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 225,00 0,00 225,00 USD / kg

2.Ara.13 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 69,00 0,00 69,00 USD / kg

2.Ara.13 İtriyum Metal ≥ 99.9% 75,00 0,00 75,00 USD / kg

2.Ara.13 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 20,00 0,00 20,00 USD / kg

2.Ara.13 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 15500,00 0,00 15500,00 USD / kg

2.Ara.13 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 7000,00 0,00 7000,00 USD / kg

2.Ara.13 Mixed Metal ≥ 99% 10,00 0,00 10,00 USD / kg

Türk Maden Endüstrisinin Yenilikçi ve Seçkin 
Tanıtım Platformu 

MT FİRMA REHBERİ 2014 
Çıktı...

Ekonomi
www.madencilik-turkiye.com

Basılı rehberde yer alma fırsatı yakalayamayan 
firmalar dilerlerse www.mtrrehber.com’da 
yer alabileceklerdir. Siteye katılım talebinizi
w w w. m t r e h b e r. c o m / r e h b e r e k a y i t 
adresinden iletebilirsiniz.

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



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
31.12.2013 21.02.2014

IHLAS 0,42 0,38 -9,52 İHLAS HOLDİNG AŞ

IHMAD 7,18 6,5 -9,47 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET AŞ

IPEKE 3,12 2,75 -11,86 İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.AŞ

IZMDC 2,15 2,17 0,93 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ

IZOCM 25,90 29,5 13,90 İZOCAM AŞ

KCHOL 8,80 8,2 -6,82 KOÇ HOLDİNG AŞ

KONYA 248,00 248 0,00 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

KOZAA 2,42 2,29 -5,37 KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. AŞ

KOZAL 22,20 19,1 -13,96 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ

KRDMA 1,91 2,11 10,47 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMB 3,38 4,48 32,54 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMD 1,06 1,1 3,77 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KUTPO 2,05 2,23 8,78 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ AŞ

METRO 0,71 0,71 0,00 METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.AŞ

MRDIN 4,26 4,44 4,23 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET AŞ

NUHCM 9,22 9,64 4,56 NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ

PRKME 4,92 4,72 -4,07 PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.AŞ

SARKY 2,97 3,28 10,44 SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.AŞ

SISE 2,72 2,4 -11,76 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI AŞ

SODA 2,60 2,89 11,15 SODA SANAYİİ AŞ

TRKCM 2,54 2,13 -16,14 TRAKYA CAM SANAYİİ AŞ

UNYEC 5,96 5,34 -10,40 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

USAK 0,78 0,38 -51,28 UŞAK SERAMİK SANAYİİ AŞ

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31.12.2013 21.02.2014

ADANA 3,61 3,72 3,05 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADBGR 2,57 2,6 1,17 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADNAC 0,56 0,55 -1,79 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

AFYON 53,50 51,25 -4,21 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.AŞ

AKCNS 11,80 11,1 -5,93 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.AŞ

ALKIM 14,45 12,85 -11,07 ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ

ANACM 1,92 1,78 -7,29 ANADOLU CAM SANAYİİ AŞ

ASLAN 27,70 27,6 -0,36 ASLAN ÇİMENTO AŞ

BOLUC 2,47 2,45 -0,81 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

BSOKE 1,19 1,38 15,97 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

BTCIM 5,66 5,76 1,77 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.AŞ

BUCIM 4,13 4,13 0,00 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI AŞ

BURCE 3,16 3,21 1,58 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.AŞ

CEMAS 0,71 0,72 1,41 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ AŞ

CEMTS 1,11 1,15 3,60 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.AŞ

CIMSA 11,40 11,8 3,51 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

CMBTN 32,70 33,7 3,06 ÇİMBET.H.BT.VE PRE.Y.ELEM.SAN.VE TİC.AŞ

CMENT 6,04 6,36 5,30 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.AŞ

DENCM 5,96 6,62 11,07 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

EGSER 2,74 2,72 -0,73 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 2,58 2,56 -0,78 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.AŞ

GOLTS 47,60 48,1 1,05 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. AŞ

HZNDR 4,28 4,38 2,34 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ AŞ



Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

13 - 14 Mart JEOUZAL 2014 - Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, 
Antalya, www.jeouzal2014.akdeniz.edu.tr

20 - 21 Mart Maden İşletmelerinde Proses Ekipmanları Semineri, 
Metso - MTEtkinlik - 9 Eylül Üniversitesi, İzmir, 
egitim@madencilik-turkiye.com

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

9 - 10 Nisan 13. Türkiye Uluslararası Petrol ve Doğalgaz (TUROGE) Kon-
feransı, Ankara, www.turoge.com

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

28 - 31 Ağustos Tunnel Expo Turkey - Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekip-
manları Fuarı, İstanbul, www.tunnelexpoturkey.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

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 Afrika 
www.min-eng.com/comminution14

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

29 Nisan - 1 Mayıs Moğolistan Yatırım Zirvesi (Mongolia Investment 
Summit), Londra, İngiltere, mongoliainvestmentsummit.com/london/

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





1 Mart 2014112

Reklam 
ezervasyon

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

Sayfa Firma
19, 51 ABB Türkiye / abb.com.tr

79 Altınbilek / abms.com.tr

17 Anadolu Flygt / anadoluflygt.com

103 Ant Group / antgroup.com.tr

Kat. Ön Kap., 67 Atlas Copco / atlascopco.com.tr

111 Avrasya Madencilik Zirvesi / ebyintl.com

107 Avustralya Madencilik Zirvesi / ebyintl.com

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

21 Bes Mühendislik / besmuhendislik.com.tr

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

Ön Kapak İçi Castrol / castrol.com.tr

35 Çayeli Bakır / first-quantum.com

95 DMT / dmt.de

13 Doğanak Koll. Şti. / doganak.com

45 Draeger / draeger.com.tr

Sayfa Firma
41 Eczacıbaşı Esan / esan.com.tr

27 Enerji-Su AŞ / enerji-su.com.tr

33 Ersencer Mühendislik / ersencer.com

97 Esit Elektronik / esit.com.tr

85 GMS / globalmagnetgroup.com

91 Haus / haus.com.tr

Ön Kapak InterGEO / intergeoservices.com.tr

53 İntermobil / intermobil.com.tr

73 Ketmak / ketmak.com

71 Labris / labris.com.tr

83 Maden TR 2014 / madenturkiyefuari.com

A. Kapak Mapek / mapek.com

15 Maxam Anadolu / maxam.com.tr

75 MC Plastik Kalıp / mcfiltre.com

49 Metrans / metrans.com.tr

11 Metso / metso.com

Sayfa Firma
31 New Wisdom / wisdom.hk

25 Otkonsaş / otkonsas.com

65 Pena Maden / penamaden.com

3 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

93 Putzmeister / putzmeister.com.tr

39 Sandvik / sandvik.com

23 Sika / sika.com.tr

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

63 SRK Danışmanlık / srkturkiye.com

29 Soma Holding / somaholding.com

87 Süzerteks / suzerteks.com.tr

7 Weir Minerals / weirminerals.com

89 Yavaşçalar / yavascalar.com.tr

105 Yunus Emre Baykal / ray.gen.tr

37 Yünel / yunel.com

77 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



www.tsurumipompa.com 

                                                                                                                             

 

               



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.
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