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

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

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

6 KAT
DAHA UZUN
GRESLEME
ARALI⁄I
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Bu Ay
Madencilik, sahada karşılaştığı 

sorunlar ve bilinmeyenleri 
ile oldukça zor bir sektördür. 

Madencilikte kaybedilen zamanın 
önemli mali kayıplara neden 

olması, kullanılan ekipmanların 
zor saha koşullarına dayanacak 
kalitede olmasını ve karşılaşılan 

sorunlara hızla çözüm bulunmasını 
gerektirmektedir. 1987 yılından bu 
yana sektöre hizmet vermekte olan 

Barkom Grup, bu ihtiyaca cevap 
vermek için vizyonunu “Yüksek 

kalite sondaj ekipmanları üretmek 
ve mesafe gözetmeksizin hızlı ve 

kesintisiz hizmet vermek” olarak 
belirlemiştir. 
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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.
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Şubat ayının son günlerinde sektörü heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Ege Maden 
İhracatçıları Birliğinin “Madencilik Sektöründe Ruhsat Bayramı Yaşanıyor” başlıklı basın bil-
dirisinde sektörün izin krizinin çözüldüğü, başvuru dosyalarının Başbakanlık tarafından ilgili 
bakanlıklara gönderilerek sektörün önünün açıldığı aktarıldı. 1,5 yıldır sıkıntılı günler geçiren 
sektörü heyecana boğan gelişmenin ardından Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği 
Başkanı İsmet Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamada, başvuru dosyalarının büyük bölü-
münün reddedilerek bakanlıklara gönderildiği aktarıldı. Dergi kaynaklarımızdan edindiğimiz 
bilgilere göre, az da olsa bazı şirketlerin beklediği izinleri alabildiği ancak pek çok şirketin 
başvurularının reddedildiğini öğrendik. Böylece sektörün heyecanı kursağında kalmış oldu. 

Bu gelişmenin yanı sıra Maden Kanunu’nda değişiklik yapılması amacıyla yapılan çalışma-
larsa tüm hızıyla sürüyor. 14 Mart 2014 tarihinde Enerji Bakanlığında gerçekleştirilen top-
lantının ardından Bakanlık yetkilileri tarafından sektör temsilcilerinden, sektörün talep ve 
görüşlerini değerlendirip bir araya getirerek kendilerine bildirmeleri istenmişti. Bu amaçla 
Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliğince, Birlik üyelerinin ve sektör temsilcilerinin 
katılımı ile 24 - 25 Mart 2014 tarihlerinde Ankara’da bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi. 
Söz konusu toplantıda mevcut Maden Kanunu’nda değişiklik yapılmasına yönelik olarak 
Bakanlık tarafından hazırlanan taslak metin üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. 
Yapılan toplantı sonunda derlenen görüşlerde sektörün çekince ve önerilerine yer verildi. 
Sektörün Kanun değişiklikleri hakkındaki düşüncelerine dergimizin 26. sayfasında ulaşa-
bilirsiniz. Kanunda yapılacak değişiklikler ile ülkemizde yeni bir madencilik döneminin 
başlayıp başlamayacağı merak konusu olurken umuyorum yeni kanun, sektörün önün-
deki kısıtlamaları ortadan kaldırır ve yatırımcının önünü açar.

Mart ayı gerek dergimiz gerekse madencilik sektörü adına acı bir olayla hafızalara kazındı. 
EBY Summits International CEO’su, düzenlediği etkinliklerde iş ortağımız olan, sevgili 
dostumuz Yaşar Şuşek, geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu 13 Mart 2014 Perşembe günü 
genç yaşta hayatını kaybetti. 1. ve 2. Avrasya Mena Madencilik Zirvesi (İstanbul), 1. Türkiye 
Maden Yatırımları Zirvesi (Londra), İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirdiği sektör yemekleri 
gibi madencilik sektörünün gelişmesine yönelik olarak gerçekleştirdiği organizasyonlar 
ile son iki yılda sektöre yeni bir soluk getiren ve enerji katan, daha nice organizasyonların 
da temelini atıp planlamalarını yapan Şuşek’in vefatı hepimizi oldukça üzdü. Ülke maden-
ciliğinin gelişmesi için ulusal ve uluslararası arenada yoğun çaba sarf eden, enerji dolu, 
çalışkan, işi için gece-gündüz demeden çalışan, sıcakkanlı, pozitif bir kişilik olan Yaşar 
Şuşek, tüm bu özellikleri ile iş dünyası için önemli bir kayıp olmuştur. Şuşek’i rahmetle 
anıyor, sevenlerine ve kederli ailesine sonsuz sabırlar diliyorum. 

Nisan ayı içerisinde yaşadığımız bir diğer gelişme ise yayınladığımız bir el kitabı oldu. 
Öksüt Madencilik şirketi Dış İlişkiler Direktörü Dr. Alper Sezener tarafından kaleme alınan 
“Halkla İlişkiler El Kitabı: Paydaşlar ve Küçük Gruplarla İlişkiler” isimli el kitabı, HENSUMA 
AŞ’nin katkıları ile şirketimiz tarafından sektöre kazandırıldı. 

Halkla İlişkiler El Kitabı, şimdiye kadar dünya çapında deneyimlenmiş halkla ilişkiler faa-
liyetlerinin ve bu faaliyetler üzerine yazılmış eserlerin bir bileşkesi şeklinde kurgulandı. 
Derleme şeklinde ele alınabilecek kitabın ana amacı büyük endüstri şirketleri ve bu şir-
ketlerin halkla ilişkiler birimleri için genel bir rehberlik sağlamak, bu yönde Türkçe kaynak 
eksikliğini bir nebze olsun gidermeye çalışmak. Esas olaraksa kitap, halkla ilişkiler konu-
sunda sınırlı deneyime sahip şirketler ve şirketlerin halkla ilişkiler temsilcileri için tasar-
landı ve halkla ilişkiler açısından ilgili sürecin adım adım ana hatlarını çizmeyi amaçlıyor. 
Madencilik sektörüne oldukça faydalı olacağına inandığımız bu el kitabı, dağıtım ağımızda 
yer alan maden arama ve üretim şirketlerine dergimizin 15 Nisan sayısıyla birlikte hediye 
olarak gönderildi. Kitaba ayrıca ulaşmak isteyenler, şirketimize taleplerini iletebilirler. 

Bekleyiş Sürüyor…
Derginin Adı

Madencilik Türkiye
İmtiyaz Sahibi

MAYEB Madencilik ve Yer Bilimleri 
Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti. 

Genel Koordinatör - Editör
Onur Aydın

onur@madencilik-turkiye.com
Yazı İşleri Md - Dış İlişkiler

O. Çağım Tuğ
cagim@madencilik-turkiye.com

İdari İşler
Volkan Okyay

volkan@madencilik-turkiye.com
Grafik Tasarım - Uygulama 

M. Anıl Tuğ
anil@madencilik-turkiye.com

İnternet Teknolojileri
Bilgin B. Yılmaz

bilgin@madencilik-turkiye.com
Redaksiyon

Duygu Yiğit
duygu@madencilik-turkiye.com

Abonelik İletişim 
abonelik@madencilik-turkiye.com

Reklam İletişim
reklam@madencilik-turkiye.com

Ruhsat Bülteni İletişim
ruhsat@madencilik-turkiye.com

Hukuk Danışmanı
Av. Evrim İnal

evrim@madencilik-turkiye.com
Akademik Editörler

Baş Editör
Doç. Dr. Kerim Küçük

(DEÜ, Maden Müh. Böl.) 
Editörler

Prof. Dr. C. Okay Aksoy
(DEÜ, Maden Müh. Böl.) 

Prof. Dr. Erol Kaya
(DEÜ, Maden Müh. Böl.)

Prof. Dr. Talip Güngör
(DEÜ, Jeoloji Müh. Böl.) 

Doç. Dr. Ali Sarıışık 
(AKÜ, Maden Müh. Böl.) 

Doç. Dr. M. Emin Candansayar 
(AÜ, Jeofizik Müh. Böl.)
Doç. Dr. Hakan Başarır

(İNÜ, Maden Müh. Böl.) 
Doç. Dr. Melih Geniş 

(BEÜ, Maden Müh. Böl.)
Doç. Dr. Melih Iphar 

(ESOGÜ, Maden Müh. Böl.) 
Doç. Dr. Niyazi Bilim

(SÜ, Maden Müh. Böl.)
Doç. Dr. Nuray Demirel

(ODTÜ, Maden Müh. Böl.)
Dr. Mete Kun

(DEÜ, Maden Müh. Böl.) 
Yayın İdare Merkezi

1042. Cd. (Eski 4. Cd.) 1335. Sk. (Eski 19. Sk.) 
Vadi Köşk Apt. No: 6/8 A. Öveçler ANK.

Tel : +90 (312) 482 18 60
Fax : +90 (312) 482 18 61

info@madencilik-turkiye.com
Baskı

Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti. 
Macun Mah. Anadolu Bulv.

No: 5/15 Yenimahalle - ANKARA 
Tel: +90 (312) 379 16 17

Yerel Süreli Yayın
Tiraj 3750 / ISSN 1309-1670

Ulusal Hakemli Dergidir

Onur Aydın | onur@madencilik-turkiye.com | twitter.com/OnurMadenTR

Editörden
www.madencilik-turkiye.com





15 Nisan 20146

Türkiye’den Haberler
www.madencilik-turkiye.com

Kaymaz’da Faaliyetler Durduruldu, 
Çukuralan’da Çevre İzin Belgesi Alındı
Koza Altın İşletmeleri’nin Eskişehir - Kaymaz’da yer alan altın 
madeni işletmesinin faaliyetleri, işletmenin faaliyet alanının bir 
kısmının mera alanı olduğu iddiası ile Eskişehir Valiliği, İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün talebi üzerine Sivrihisar 
Kaymakamlığı tarafından durduruldu. Koza Altın İşletmeleri’nin 
konuyla ilgili olarak KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde oldu: 
“Mevcut ve kamuya açık resmi tapu kadastro kayıtlarında ve 
mera sicil kayıt defterinde bu arazilerin mera olmadığı açıkça 
belirtilmesine rağmen işlem tesis edilmiştir. İşletmemiz Maden 
Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında gerekli tüm izinlere 
sahiptir. Eskişehir Valiliği Sivrihisar Kadastro Müdürlüğü’nden 
alınan 27.05.2009, 06.10.2009, 29.11.2010, 06.11.2012, 16.01.2014 
tarihli yazılarda da açıkça görüldüğü gibi faaliyet gösterdiği-
miz bölge; mülkiyeti şirketimize ait tapulu tarlalar ve kadastro 
kayıtlarında ‘Kadastro Harici Taşlık Alan’ olarak tanımlanmış 
kayıtlı alanlardır. İşletmemizdeki arazilerle ilgili tüm işlemler 
resmi tapu kayıtları dahilinde yapılmıştır.
- Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 121. Mad-
desinin 10. fıkrasında arama dönemi, üretim izni veya işletme 
izni talep edildiğinde mevcut tapu kayıtlarına göre işlem yapıla-
cağı açıkça düzenleme altına alınmıştır. 
- 4342 sayılı Mera Kanunu’nun Mera, Yaylak ve Kışlak iddiası-
nın ispatı başlıklı 21. Maddesinde, bir taşınmazın mera olarak 

mevcudiyetinden bahsedilebilmesi için ilgili tapu sicil müdür-
lüğünde tutulan mera sicil defterine kayıtlı olmasının şart 
olduğu hüküm altına alınmıştır.
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne 2009 yılından 2014 yılına 
kadar her yıl yaptığımız resmi müracaatlarımızda faaliyet 
sahamızın “kadastro dışı taşlık alan” olarak kayıtlı olduğu, 
mera sicil defterine göre de mera veya maliye hazinesi olma-
dığı açıkça bildirilmiştir.
Açıkça yasaya aykırı olduğuna inandığımız bu durdurma kara-
rını ve bu işlemle ilgili olarak tüm yasal haklarımızı kullanılaca-
ğımızı kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.”
Bu arada şirket Çukuralan’da Çevre İzin Belgesi’nin alındığını 
duyurdu. Aralık 2013 sonunda İzmir İl Özel İdaresi tarafından 
“Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi” bulunmadığı 
gerekçesiyle faaliyeti durdurulan Koza Altın İşletmeleri’ne 
ait Çukuralan Madeni, Ocak ayı başında İzmir 4. İdare 
Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararından sonra 
tekrar faaliyetlerine başlamıştı. 10 Mart 2014 tarihi itibarıyla 
Koza Altın İşletmeleri tarafından yapılan duyuruda, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan incelemeler sonucunda 
Çukuralan Madeni’nin geçici izin belgesinin 2019 yılına kadar 
geçerli olmak üzere “Çevre İzin Belgesi”ne dönüştürüldüğü 
belirtildi. 

Mart 2014

Maden Aramalarına ÇED Kararı 
Verilmesi İşi Valiliklere Devredildi
03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin 5. Maddesi gereğince 
maden aramalarında “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli 
Değildir” kararları Valiliklere devredildi. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda: ‘’ 03.10.2013 tarihli ve 
28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED 
Yönetmeliği’nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer 
alan maden, petrol, doğalgaz, kaya gazı veya jeotermal kaynak 
arama projelerine ilişkin “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli 
Değildir” kararı verme yetkisi, 27 Şubat 2014 tarih ve 83 sayılı 
(2014/05) nolu Genelge ile 01 Mart 2014 tarihinden itibaren 
Valiliklere devredilmiştir.’’ denildi.

Daha önce Çevre Mühendisleri Odası tarafından “Arama 
Faaliyeti Eleme-Kontrol Formu” uygulaması aleyhine açılan 
idari dava sonrasında 2013 yılı Ağustos ayında Danıştay tara-
fından Yürütmeyi Durdurma Kararı verilmesiyle, maden arama 
faaliyetlerinde ÇED raporu hazırlanması gerekliliğinin önü açıl-
mıştı. Ardından Ekim ayında yeni ÇED Yönetmeliği çıkarılmış 
ve maden, petrol, doğalgaz, kaya gazı veya jeotermal kaynak 
arama projeleri ÇED kapsamına alınmıştı. Gelinen noktada, 
çıkartılan Genelge ile 1 Mart 2014 tarihinden itibaren maden 
arama çalışmaları konusunda alınacak kararlar Valiliklerin ona-
yına bırakıldı. 

Mart 2014

Pasinex Resources, Pınargözü ve Akkaya kurşun-çinko saha-
larında GPR (Ground Penetrating Radar – Yeraltı Radarı) 
çalışması yaptırıyor. Şirket Mart ayı başlarında ilgili sahalarda 
GPR ile gerçekleştirilen ilk tur çalışmalarda elde ettiği, yüzey-
den itibaren 80 metre derinlikteki pozitif sonuçlar ışığında 

Nisan ayında daha detaylı ikinci tur GPR çalışmalarına baş-
ladı. Pınargözü ve Akkaya sahalarında sondaj lokasyonlarını 
belirlemeye yönelik yapılan detaylı analizlerin sonuçları alın-
dığında şirket, belirlenen lokasyonlarda sondaj yapmak için 
çalışmalara başlayacak. 

Pasinex, Pınargözü ve
Akkaya’da GPR Çalışması Yaptırıyor Nisan 2014
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Türkiye’de Kömür Aramaları 2014’te de Sürecek
Enerjide yerli kaynak kullanımı artırmayı hedefleyen Türkiye, bu 
yıl 4 bölgede yapacağı aramalarla kömür rezervlerini artırmayı 
hedefliyor.  Bu kapsamda MTA’nın, 4 bölge ve 18 ilde yapılacak 
kömür aramaları için 25 milyon 197 bin lira kaynak kullanacağı 
öğrenildi. MTA’nın bu yıl ki çalışmaları Orta ve Doğu Anadolu 
Bölgesi, Ege Bölgesi, Trakya Havzası ve Karadeniz Bölgesi’nde 
yoğunlaşacak. Kurum arama faaliyetlerinde kullanacağı 25 
milyon 197 bin liralık kaynakla kömür rezervlerini artırmaya 
çalışacak. Bu kaynağın yarısına yakını Orta ve Doğu Anadolu 
Bölgesi’ndeki aramalarda kullanılacak. Amasya, Çorum, Konya, 
Isparta, Afyonkarahisar, Ankara ve Muş’ta yürütülecek çalışma-
lar için 10 milyon 565 bin lira harcanacak.
Kömür aramalarının yoğunlaşacağı ikinci bölge Ege Bölgesi 
olacak. Ege Bölgesi’ndeki arama çalışmaları Aydın, Muğla, 
Denizli, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Isparta’da yürütülecek. 
Buralardaki arama çalışmalarında 6 milyon 229 bin liralık har-
cama yapılacak.  Trakya Havzası’ndaki kömür aramaları Tekirdağ, 
Edirne ve İstanbul’da yürütülecek. Bu üç şehirdeki arama çalış-
maları 5 milyon 328 bin liralık kaynakla finanse edilecek. Bu 
yıl kömür aramaları yürütülecek bir diğer bölge ise Karadeniz 
olacak. Karadeniz Bölgesi’ndeki aramalar Kastamonu, Sinop ve 
Karabük’te yürütülecek. Bu şehirlerdeki arama faaliyetleri için 3 
milyon 75 bin liralık kaynak kullanılacak.

Türkiye’de 512 milyon tonu görünür olmak üzere yaklaşık 
1,3 milyar ton taşkömürü ve 13,4 milyar tonu görünür rezerv 
niteliğinde toplam 13,9 milyar ton linyit rezervi bulunuyor. 
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü koordinatörlü-
ğünde, MTA’nın sorumluluğunda ve ETİ Maden, TPAO, EÜAŞ, 
TTK ve DSİ’nin de katılımıyla başlatılan “Linyit Rezervlerimizin 
Geliştirilmesi ve Yeni Sahalarda Linyit Aranması Projesi” kapsa-
mında yapılan çalışmalar neticesinde 2005 - 2012 yıllarını kap-
sayan dönem içinde önemli rezerv artışları sağlandı. Böylelikle, 
uzun yıllardır 8,3 milyar ton olarak bilinen linyit rezervleri 2013 
yılı itibariyle toplam 13,9 milyar tona ulaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından yapılan 
bir açıklamada, Türkiye’de son 8 yılda 1,2 milyon metre son-
daj yapılarak 11 yeni kömür sahasının keşfedildiği belirtildi. 
Yeni bulunan sahalarla linyit rezervine toplamda 6,8 milyar 
tonluk ilave olduğunu ifade eden Yıldız, bunun Türkiye’nin 
linyit rezervlerinin % 82 artması anlamına geldiğini belirtti. 
Türkiye’deki linyit rezervlerinin elektrik üretimine dönüşmesiyle 
ilgili çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Yıldız, “2023 yılında 
elektrik üretimimizin üçte birini kömürden karşılamayı planlıyo-
ruz. Ülkemizdeki bütün yerli kömürlerimizin termik santrallere 
dönüşmesiyle yıllık en az 12 milyar dolarlık doğal gaz ithalinin 
önüne geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.  
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Aldridge Minerals’a Yeni CEO Ataması Yapıldı
Aldridge Minerals, 7 Nisan 2014’ten itibaren geçerli olacak 
şekilde İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak Han İlhan’ın atandığını 
duyurdu. Aldridge Başkanı Barry Hildred, yönetimin bir süredir 
çok yönlü özelliklere sahip CEO arayışı içerisinde olduğunu 
hatırlatarak, bu arayışa bilgi, beceri ve tecrübeleriyle Han 
İlhan’ın tam olarak uygun olduğunu, Aldridge için kritik öneme 
sahip gelecek aşamalarda kendisi ile yol alacaklarını aktardı. 
İlhan ise konuyla ilgili olarak, uzun yıllardır faaliyetlerini 
beğeniyle takip ettiği Aldridge’e liderlik etme fırsatı sunul-

duğu için onur duyduğunu belirterek Yenipazar Projesi’ne 
değer katmak için yönetim ve idari ekiple çalışmak için 
sabırsızlandığını belirtti. 
Han İlhan, madenciliğin aramadan reklamasyona kadarki 
tüm aşamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olan saygın 
bir maden yöneticisi. İlhan, Aldridge’e katılmadan önce, 
Türkiye’de de projeleri olan uluslararası bir maden şirke-
tinin Projeler Başkan Yardımcısı ve Türkiye Operasyonları 
Ülke Müdürü olarak görev yapmaktaydı. 
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Maden Sektöründe 
Türkiye’de İlk Dikey Entegre Çözüm
14 Mart 2014 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde geniş bir 
katılımla düzenlenen SAP İnovasyon Forumu’nda “Yılın 
Vizyon Projesi”  ödülü İlbak Holding’e verildi. 800’den fazla 
çalışan istihdam eden İlbak Holding daha etkin ve kontrollü 
bir büyüme hedefi doğrultusunda 2013 yılı sonunda tüm 
iş süreçlerini yönetmek üzere kurumsal ERP çözümü SAP’yi 
seçti. Kurumsal Dönüşüm Projesi olarak adlandırılan SAP pro-
jesi, vizyoner proje yaklaşımı; Türkiye’de bakır madeni sektö-
ründe ilk dikey entegre çözüm projesi olması, proje yönetimi 
ve organizasyonu konusunda örnek model teşkil etmesi ile 
ödüle layık bulundu. “Yılın Vizyon Projesi” ödülü,  SAP Türkiye 

Genel Müdürü Zeynep Keskin tarafından, İlbak Holding adına 
Yönetim Sistemleri Direktörü Ömer Akif Yenigün’e verildi.
İlbak Holding olarak, SAP küresel deneyimlerini ve en iyi senar-
yolarını, iş süreçlerine kazandırarak, vizyona doğru başarıyla ve 
güvenle ilerlemeyi hedeflediklerini, projeyi iki yıllık bir program 
dahilinde yöneteceklerini belirten Yenigün,  sonuçları ve yöne-
timi ile örnek bir projeyi hayata geçireceklerini vurguladı.
İlbak Holding, İlbak Madencilik şirketi ile ülkemizin çeşitli 
yörelerinde maden arama çalışmaları gerçekleştirmekte, Asya 
Maden İşletmeleri şirketi ile de Kastamonu – Hanönü’nde 
bakır madenciliği konusunda proje yürütmektedir. 
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Güvenilir ve Aralıksız Çalışma
 Metso kırıcı çözümleri kesin sonuç odaklıdır

Metso kırıcı çözümleri, performansı hedeflerinize ulaşabilmek olarak tanımlıyor.  Metso 
sektöründeki en iyi ve en yeni teknolojileri sunarak, her gün karşılaştığınız proses  
zorluklarının üstesinden gelebilmeniz ve bütün bunları süreklilik odaklı olarak yapabilmeniz 
için yanı başınızda. Metso ile işbirliği yaptığınızda, beklediğiniz sonuçlar gerçeğe dönüşür.

Metso Türkiye. Macun Mah. Anadolu Bulvarı 179 Sokak No: 4/A Y.Mahalle-Anakara
Telefon : 0312 387 36 00, Faks: 0312 387 36 05 www.metso.com

Performansı 
sizin 
kriterlerinize 
göre 
tanımlıyoruz.

Madencilik Sektöründe 
Faaliyet Gösteren Şirketlere 12 Ödül
Bu yıl yedincisi düzenlenen İstanbul Maden ve Metaller 
İhracatçıları Birlikleri (İMMİB)’nin organize ettiği geleneksel 
İhracatın Yıldızları ödülleri sahiplerini buldu. 2013 yılında ger-
çekleştirilen ihracattan en çok payı alan şirketlere dağıtılan 
168 ödülün 12’sini madencilik sektöründe faaliyet gösteren 
firmalar aldı.
İMMİB bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Maden 
İhracatçıları Birliği (İMİB); 2013 yılında ihracatını bir önceki yıla 
oranla % 20,67 arttırarak 5 milyar 43 milyon dolar olarak ger-
çekleştirirken, Türk madencilik sektörünün elde ettiği ihracat 
rakamları içerisinden en fazla payı alan 12 firma ise İhracatın 
Yıldızları Töreni’nde ödüllerine kavuştu.
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) üyelerinden İhracatın 
Yıldızı Ödülü’ne hak kazanan firmalar sırasıyla şu şekilde oldu:  

 • Endüstriyel Mineraller dalında: Eti Maden İşletmeleri Gen. Müd., 

Magnesit AŞ ve Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret AŞ

 • Metalik Mineraller dalında: Tüprag Eksport İhr. ve Tic. Ltd. Şti., Ekin 

Maden Ticaret ve San. AŞ ve Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğü

 • Doğal Taşlar dalında: Alfa Mermer Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti., Kinan 

Dış Tic. Ltd. Şti. ve Dimer Mermer İnşaat San. Ve Tic. AŞ

 • Ferro Alyajlar ve Diğer Madencilik Ürünleri dalında: Eti Krom A.Ş. 

Genel Müdürlüğü, Ak-Pa Teks. İhr. Paz. AŞ ve Karbonsan Zımpara 

Taşı San. AŞ

Madencilik sektörü dalında ödüle layık görülen şirketlerin 
ödülleri, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Türkiye İhracatçıları 
Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İstanbul Maden 
İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Can 
Çoker tarafından verildi. 
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Soma’da Yeni Termik Santralin Temeli Atıldı
Manisa’nın Soma ilçesinde 510 MW güce sahip bölgenin 
ikinci termik santralinin temeli 19 Mart 2014 tarihinde Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla atıldı. 153 
milyon tonluk kömür üretimi karşılığında kurulacak santralin 
ihalesini geçen yıl Kolin İnşaat alarak, santralin 30 yıl boyunca 
kullanım hakkını kazanmıştı. Yap-İşlet-Devret modeli ile 
yapılacak olan 510 MW kurulu gücündeki termik santralin 
arazisinin belirlenmesi, projesinin hazırlanması, ÇED raporu 

gibi çalışmaları tamamlanmış durumda. Termik santrali bes-
leyecek kömür sahalarının üretime açılması ve termik santral 
inşaatının tamamlanması ile ilçeye doğrudan 3.500, dolaylı 
olarak da 6.000 kişilik yeni istihdam alanlarının oluşturulacağı 
belirtilirken, yeni inşa edilen termik santralin tüm dünyada 
kabul gören ve uygulanan son teknolojiye göre yapılacağı da 
yetkililer tarafından kamuoyuna duyuruldu. 
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CLK Holding, Frontline Gold’un 
Tüm Ruhsatlarını Satın Aldı
1979 yılından bu yana tekstil sektöründe faaliyet gösteren Çelik 
İplik’in 2009 yılında farklı sektörlerdeki büyüme stratejisi doğ-
rultusunda holdingleşmesi ile kurulan CLK Holding, madencilik 
alanındaki yatırımlarını sürdürüyor. CLK tarafından son yapılan 
duyuruya göre şirket, ülkemizde yaklaşık 3 yıldır faaliyet göste-
ren Kanadalı Frontline Gold şirketinin Ege Bölgesi’nde yer alan 
Menderes Altın Projesi’ne ait 4 adet arama ruhsatını satın aldı. 
CLK tarafından, 25.10.2013 tarihinde konuyla ilgili bir iyi niyet 
ve gizlilik anlaşması imzalandığı duyurulmuştu. Yapılan son 
açıklamada ise; “Şirketimiz, altın madenciliği alanında büyük 
önem verdiği ve ülkemizde halen altın işletmeciliği yapılan çok 
önemli birkaç bölgeden olan İzmir Efemçukuru bölgesinde faali-
yet gösteren Frontline Gold Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin ve sahip olduğu; İzmir ili, Merkez ilçesi, Efemçukuru 
bölgesinde 200704134 ile 200704135 numaralı, İzmir ili, Menderes 
İlçesi, Gödence bölgesinde 200706724 numaralı ve İzmir ili, Urla 
ilçesi, Çamtepe bölgesinde 200801988 numaralı 4 adet maden 
arama ruhsatını satın almıştır. “ denildi.
Şirket bundan sonraki dönemde Frontline’ın daha önce çalış-

tığı ve olumlu sonuçlarla karşılaştığı alanlarda hızlı bir şekilde 
ekonomik rezervin tespitine yönelik sondaj ve sismik çalışmalar 
yaptıracak. Satın alınan ruhsatlar karşılığında ödenecek bedelin 
ise ekonomik rezerv raporu ile birlikte kamuoyuna açıklanması 
bekleniyor. CLK’nın ekonomik rezervin tespiti konusunda, ulusla-
rarası akredite firma SRK Danışmanlık ve Mühendislik AŞ (A mem-
ber of SRK Consulting) ile gizlilik sözleşmesi imzaladığı biliniyor. 
Yaşanan bu son gelişme ile CLK Holding’in sahip olduğu ruhsat 
sayısı, daha önce Ege Madencilikten satın alınan 4 adet (Uşak 
ili, Kışladağ bölgesi, İlikler, Yenişehir ve Taşkonaklar sahala-
rında bulunan toplam 3.362 hektar alanda geçerli olmak üzere, 
200709099, 200709100, 200709101 ve 200709102 numaralı 
altın arama ve işletme ruhsatları), Dinçtaş Madencilikten satın 
alınan 2 adet ve Sefa Dinçer’den satın alınan 10 adet ruhsat 
ile birlikte toplamda 20’ye yükseldi. Şirket ayrıca elindeki 
altın madenciliği ile ilgili ruhsatların tamamını, sermayesinin 
% 100’ü kendisine ait olup altın arama ve üretimi konusunda 
faaliyet gösterecek Sadatlar KSA Altın İşletmeleri AŞ unvanıyla 
yeni kurduğu bağlı ortaklığa devredecek. 
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Sektör Genelge’nin Etkisinde 
Faaliyetlerine Devam Etmeye Çalışıyor
Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından 26 Şubat 2014’te yayın-
lanan bir basın bildirisinde madencilik sektörüne yaklaşık 1,5 
yıldır sıkıntılı günler yaşatan Başbakanlık Genelgesi ile ilgili krizin 
çözüldüğü iddia edildi. Birlik tarafından yapılan basın bildirisinde 
maden izinlerinin de yer aldığı 51 bin dosyanın, konularıyla ilgili 
bakanlıklara gönderildiği ve izin krizinin aşıldığı belirtildi. 
Bu gelişmeden birkaç hafta sonra Madencilik Sektörü 
Başkanlar Konseyi Birliği Başkanı İsmet Kasapoğlu tarafından 
yapılan açıklamada, Başbakanlık tarafından ilgili bakanlıklara 
gönderildiği belirtilen izin başvurularının önemli bölümünün 
olumsuz sonuçlandığını bildirdi. Kasapoğlu, madencilik sektö-
ründe yaşanan ruhsat krizinin çözüldüğü yönündeki haberle-
rin gerçeği yansıtmadığını, 16 Haziran 2012 tarihli Genelge’nin 
yarattığı sıkıntının halen aşılamadığını aktardı.  
2012 yılından bu yana Başbakanlık’ta çok fazla başvurunun 
biriktiğini belirten Kasapoğlu, “Bunların belirli bir bölümü 
Orman Genel Müdürlüğü’ne dönüş yaptı, bir o kadar da 
MİGEM’e döndü. Ama bunların içinde müthiş sayıda redler 

var. Olacak şey değil. Çünkü Başbakanlık’a gönderilen her izin 
talebi aslında yasalara uygun. İlgili kurum ‘Biz bunu uygun 
görüyoruz siz ne diyorsunuz?’ anlamında gönderiyor. Zaten 
yasalara uygun olmasa doğrudan kendisi reddedecek. Böyle 
bir şeyi izah etmek mümkün değil” diye konuştu. 
Başbakanlık’tan gelen dosyaların önemli bölümünün olumsuz 
sonuçlandığını ifade eden Kasapoğlu, “Başbakanlık’ta birikmiş 
dosyalardan Orman Bakanlığı’na 700, MİGEM’e ise 1.200 civa-
rında dönüş oldu. Yasaya uygun bir sisteme nasıl oluyor da 
Başbakanlık’tan olumsuz yanıt geliyor, izahı yok. Sorun aynen 
devam ediyor. Genelgenin kaldırılmasına yönelik en ufak bir 
işaret yok” dedi. 
Yapılan bu açıklama ile birlikte kendi kaynaklarımızdan edin-
diğimiz bilgiye göre de sektörde az da olsa bazı şirketlerin 
orman izin başvuruları veya yeni ruhsat başvurularının olumlu 
sonuçlandı ancak pek çok şirketin başvurusu red edildi. Şu an 
Genelge geçerliliğini koruyor. Yapılan yeni başvurular yine 
Başbakanlığa gönderiliyor. 
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Altın Üreticileri 7 Ton Altına Eşdeğer Vergi Ödedi
Toronto’da gerçekleştirilen PDAC 2014’e katılan Altın Madencileri 
Derneği Genel Koordinatörü Muhterem Köse, Anadolu Ajansı’na 
yaptığı açıklamada altın üreticilerinin bu yıl 7 ton altına eşdeğer 
vergi ödediklerini belirterek, ‘’Bu üretim sayesinde ekonomik 
olduğu kadar sosyal gelişme de sağladık.’’ dedi. Dünyanın 130 
ülkesinden 30 bini aşkın maden yatırımcısının her yıl Toronto’da 
buluştuğunu aktaran Köse, “Salonda 750 milyar dolarlık yatırım 
projeleri söz konusu... Kendimize, ‘Türkiye bunun neresinde?’ 
sorusunu sormamız lazım. Dünyada her yıl 40 milyar dolarlık yeni 
maden yatırımı yapılıyor.’’ şeklinde konuştu. 
Türkiye’nin maden aramacılığı konusunda daha yolun 
başında olduğunu, Türkiye’nin 75 yılda gerçekleştirdiği 
maden arama sondajını, Kanada’nın 1,5 yılda yaptığını dile 
getiren Köse, şunları kaydetti:
‘’Madencilik geri dönüşümü 10 ila 15 yılı bulan bir alan. Bu kadar 

süre beklemek için de istikrar gerekiyor. İstikrarın olmadığı bir 
ülkeye yatırımcı gelmez. Aksi takdirde yatırımcının 10 - 15 yıl 
sonrasına, yüz milyonlarca dolarlık yatırım yapmasını beklemek 
hayalcilik olur. Türkiye’nin maden üretimi yetersiz. Bizim maden 
ihracatımızın tamamı, kömür ithalatımıza bile yetmiyor. Türkiye 
geçen sene 302 ton altın ithal ederek, karşılığında 13,7 milyar 
dolar ödedi. Altın üretimimiz ise geçen yıl 33,5 ton oldu. Bu 
da yaklaşık 1,6 milyar dolara karşılık geliyor. Türkiye’de son 20 
yılda altın sektörüne 2,5 milyar dolarlık yatırım yapıldı, Türkiye 
Avrupa’da en çok altın üreten ülke konumuna geldi ve bu yatı-
rım 6 bin 200 kişiye doğrudan istihdam imkanı sağladı. Bu sene 
devlete, 7 ton altına eşdeğer vergi ödedik. Bu üretim sayesinde 
ekonomik olduğu kadar, sosyal gelişmeyi de sağladık. Cari açığı 
kapamanın çaresi, kendi madeninizi çıkarmaktır. Bundan daha 
güzel bir model olamaz.” 
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Türkiye, Azerbaycan’da Uzaktan 
Algılama Laboratuvarı Kuruyor
Azerbaycan Cumhuriyeti Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Milli Jeoloji Değerlendirme Hizmeti’nin (MGKX) 2013 yılı Eylül 
ayında MTA’ya resmi bir yazı ile başvurması üzerine T.C. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Azerbaycan’da ‘Uzaktan Algılama 
Laboratuvarı’ kurmak için teknik işbirliği anlaşması imzaladı.  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Azerbaycan’dan 
gelen talep üzerine 2014 Şubat ayında ‘’Türkiye - Azerbaycan 
Jeolojik Uzaktan Algılama ve Teknik İşbirliği Projesi 
Protokolü’’nün imzalandığını belirtti.

Yıldız, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında 
konuya değinirken, gerçekleştirilen anlaşma çerçevesinde, 
Azerbaycan’da uzaktan algılama laboratuvarı kurulacağını ve 
MGKX personeline gerekli eğitimlerin verileceğini belirtti.
Uzaktan algılama analizleri ile uydu verilerinin işlenmesi tek-
nolojisinin, Azerbaycan’da bir demir yatağı üzerinde uygulan-
ması planlanırken, belirlenecek bir sahaya ait uydu görüntüsü 
analiz edilerek, çalışmalar alınan sonuçlara göre MTA perso-
neli ile birlikte gerçekleştirilecek. 

Nisan 2014
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Batı Akdeniz Maden 
Sektörünün Yol Haritası Çiziliyor
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 
Tebliği kapsamında Ekonomi Bakanlığının destekleriyle 
Antalya İhracatçılar Birliği tarafından “Bati Akdeniz Madencilik 
Sektörünün Geliştirilmesi” isimli bir proje başlatıldı. 3 yıl süre-
cek proje kapsamında ilk olarak sektörün ve proje katılımcısı 
firmaların röntgenini çekecek bir ihtiyaç analizi yapılacak. 
Analiz sonucuna göre de bölgemiz madencilik sektörünün 
gelişimini desteleyecek eğitimler düzenlenecek. Projenin ilk 
fazı olarak adlandırılan söz konusu teorik kısım tamamlandık-
tan sonra da sektörü geleceğe taşıyacak olan yurtdışı pazar 
araştırmaları başlayacak. Birliğin hedefi, 3 yıllık süre içerisinde 
10 farklı ülkeye dünyaca önem arz eden fuarlarla eşzamanlı 
olarak sektörel ticaret heyetleri düzenlemek. Aynı şekilde 10 

farklı seferde belki de yüzlerce ülkeden küresel ölçekte ithalat 
yapan firmaları bölgeye getirip proje firmalarıyla aynı masaya 
oturtmayı amaçlıyor. Birlik tüm bu süreçleri profesyonel danış-
manlık hizmetleri kapsamında yürütecek.
36 ay gibi uzunca bir sürede tamamlanması planlanan pro-
jemizdeki tüm faaliyetler Birlik tarafından organize edilecek 
ve Ekonomi Bakanlığınca da % 75 oranında desteklenecek. 
Gelişen ülke ekonomimize giderek büyüyen katkılar sağlayan 
Batı Akdeniz ihracatının geliştirilmesi için büyük önem taşıyan 
proje sayesinde halihazırda çeyrek milyar dolar ihracat hac-
mine sahip olan bölgenin madencilik sektörünün ihracatının 
3 yılın sonunda yarım milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. 

Mart 2014

Madencilik Sektörü 2014 Yılı 
İlk Çeyrek İhracat Rakamları Açıklandı
2014 yılı ilk çeyreğinde madencilik sektörü ihracatı 2013 yılının 
aynı dönemine göre miktar bazında % 5,45 oranında artarak 5 
milyon 24 bin tona, değer bazında ise % 6,06 düşüşle 1 milyar 
92 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tüm alt sektörler bazında 
geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da birinci olan doğal taş sek-
törü, toplam ihracattan yaklaşık % 43 pay aldı.
2014 yılı ilk çeyrekte madenciliğin alt sektörlerinin durumları 
göz önüne alındığında, doğal taşların liderliğini koruduğu 
görüldü. 2014 yılının ilk üç ayında doğal taş ihracatı değer 
bazında % 13,89 artışla 474 milyon 52 bin dolar olarak ger-
çekleşirken, aynı dönemde metalik cevherler % 33,68 düşüşe 
rağmen 342 milyon 707 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer 
aldı. Endüstriyel mineraller ise % 17,93 artış ve 200 milyon 284 
bin dolarlık ihracat rakamı ile sektörün en çok ihraç ettiği ürün 
grupları arasında üçüncü oldu.
En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler sıralamasında birinci 
sırada yer alan Çin’in 2014 yılı performansı 2013 yılına göre 
düşerken, ihracat rakamı geçen yılın aynı dönemine göre % 
29,42 azaldı ve 423 milyon 742 bin dolar oldu. Çin’de yaşanan 
ekonomik yavaşlamanın etkileri yılın ilk ayından itibaren sektö-
rün ihracat rakamlarına da yansırken, Çin’e en çok ihraç edilen 

ürün gruplarında ilk sırada yer alan doğal taş ihracatında ise 
artış sürdü. Bu dönemde sektör Çin’e gerçekleştirdiği doğal taş 
ihracatını % 9,85 artırdı ve 169 milyon 469 bin dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi.
Yine aynı dönemde en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında 
Çin’in ardından ikinci sırada yer alan ABD’ye ihracatta ise % 
21,57’lik artış (99 milyon 218 bin dolar) kaydedildi. Amerika’ya 
ihracat artışı sağlanmasında işlenmiş mermer ile traverten 
büyük pay sahibi olurken, bu dönemde sektörün Hollanda, 
İsveç, Hindistan ve İspanya’ya gerçekleştirdiği ihracattaki artış 
da dikkat çekti. Bir önceki yılla kıyaslandığında; Hollanda’ya % 
141,74 artışla 31 milyon 491 bin dolar, İsveç’e % 2.757 artışla 27 
milyon 219 bin dolar, Hindistan’a % 110,84 artışla 24 milyon 946 
bin dolar ve İspanya’ya % 49,25 artışla 23 milyon 507 bin dolar 
maden ihracatı gerçekleştirildi.
Çin’de yaşanan ekonomik yavaşlamanın etkileri yılın ilk ayından 
itibaren sektörün ihracat rakamlarına da yansırken, Çin’e en çok 
ihraç edilen ürün gruplarında ilk sırada yer alan doğal taş ihraca-
tında ise artış sürdü. Bu dönemde sektör Çin’e gerçekleştirdiği 
doğal taş ihracatını % 9,85 artırdı ve 169 milyon 469 bin dolarlık 
ihracat gerçekleştirdi. 

Nisan 2014

Koza, Yurt Dışı Faaliyetleri 
İçin İngiltere’de Şirket Kurdu
Koza Altın İşletmeleri AŞ, yurt dışında da madencilik faaliyetle-
rinde bulunabilmek üzere yeni bir şirket kurduğunu duyurdu. 
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak 2014 tari-
hinde borsaya yapılan özel durum açıklamasında belirtildiği 

gibi yurt dışında madencilik girişimlerinde bulunma çalışma-
ları kapsamında, % 100 Koza Altın İşletmeleri AŞ iştiraki olarak, 
İngiltere merkezli “Koza Ltd.” şirketi kuruldu. Şirketin serma-
yesi 60 milyon sterlin olarak açıklandı. 

Mart 2014
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Başta kömür ve canlı hayvan ticareti ile 1 milyar liralık ciroya ula-
şan Gaziantepli Çalışkan İç ve Dış Ticaret AŞ’nin iflas erteleme 
istediği öğrenildi. Mahkemenin şirket için tedbir kararı verdiği 
ve şirket faaliyetlerinin denetimi için iki kayyum atandığı belir-
tiliyor. Bir dönem 19 gemilik filosu bulunan şirketin zora girme-
sinde, küresel ticaretteki daralma gerekçe gösteriliyor.
Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre kıtalararası kömür 
ve canlı hayvan taşımacılığı yapan, Rusya ve Güney Afrika’dan 
Türkiye’ye yılda 500 milyon ton kömür getiren Çalışkan İç ve 
Dış Ticaret, içine girdiği malı sıkıntıları aşamayınca geçtiğimiz 
Mart ayında mahkemenin yolunu tuttu. Gaziantep’in köklü şir-
ketlerinden biri olarak anılan Çalışkan için mahkemeden iflas 
erteleme talebinde bulunuldu. Başvuru dilekçesinde, borca 
batık durumdaki şirketin sunulan iyileştirme projesiyle yeni-
den toparlanabileceği ve borçlarını ödeyebileceği vurgulandı.
Dava başvurusunun yapıldığı İstanbul Anadolu 11. Asliye 
Ticaret Mahkemesi kararını geçtiğimiz 17 Mart günü verdi. 
Mahkeme şirket için tedbir kararı vererek iflas erteleme tale-
binin, yapılacak yargılama sonrası karara bağlanacağına işaret 
etti. Mahkemenin tedbir kararıyla şirket, alacaklılara karşı koru-

maya alınmış oldu. Böylece şirket varlıkları haczedilemeyeceği 
için şirketin faaliyetlerini sürdürmesine imkan tanınmış oldu.
Çalışkan Grup’un mali sıkıntıya girmesine iki temel gerekçe sunu-
luyor. Anılan gerekçelerden biri Türkiye’nin canlı hayvan ithalatını 
durdurması ve küresel ölçekte ticaret ortamında yaşadığı sorunlar 
olarak gösteriliyor. Türkiye’nin en büyük denizcilik şirketlerinden 
birini bünyesinde bulunduran grubun 19 gemisi bulunuyordu. 
2008 krizi nedeni ile söz konusu gemilerden 8’i hurdaya verildi. 
Diğer gemilerin ise ciddi değer kaybı yaşadıkları kaydedildi.
30 yıl kadar önce canlı hayvan ihracatı ile temeli atılan Çalışkan 
Grup’un faaliyetleri üç temel alanda yoğunlaşıyor. Şirket, ken-
disine ait gemilerle Rusya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nden 
getirdiği kömürü iç piyasaya satıyor.  Kömür ticareti şirket faa-
liyetlerinin % 70’ini kapsıyor. Kömür ticaretinin yanı sıra Rusya, 
Hindistan, Dubai ve Güney Afrika’ya deniz yolu ile yapılan kuru 
yük taşımacılığı da yapılıyor. Grup bünyesindeki denizcilik şir-
keti 11 gemisi ile kıtalararası canlı hayvan taşımacılığı yapılıyor. 
ABD’li ve Avustralyalıların etkin olduğu pazarda Çalışkan Grup 
önemli bir etkinlik göstermişti. Grubun Güney Afrika’da kömür 
madeni işletmeciliği yaptığı da biliniyor. 

Çalışkan Ticaret İflas Erteleme İstedi Nisan 2014

Aldridge Minerals, Yozgat’ta yer alan Yenipazar Projesi için ÇED 
onayı aldığını kamu oyuna duyurdu. 2013 yılının Haziran ayında, 
Yozgat’ta yer alan Yenipazar Polimetalik VMS (Au, Ag, Cu, Pb, 
Zn) Projesi’nin haklarının % 100’üne sahip olduğunu açıklayan 
Aldridge Minerals, Yenipazar Projesi için ÇED (Çevresel Etki 
Değerlendirme) raporunun da tamamlandığını kamuoyuna 
duyurmuş ve 2013 Ağustos ayında hazırladığı ÇED raporunu 
onay için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunduğunu açıklamıştı.

Aldrdige Minerals Yönetim Kurulu Başkanı Barry Hildred 
yaptığı açıklamada, alınan ÇED onayı ile birlikte Yenipazar 
Projesi’nde finansman ve inşaat çalışmalarını ilerletmek adına 
iyi bir konuma sahip olduklarını belirtti. Hildred, ÇED onayının 
alınmasının şirket için önemli bir kilometre taşı olduğunu belir-
tirken, alınan onayın projede görev alan çok sayıda danışman 
ve Aldridge Minerals ekibinin birlikte gerçekleştirdiği saha çalış-
malarının önemli bir sonucu olduğunu açıkladı. 

Yenipazar’da ÇED Onayı Alındı Mart 2014

Eldorado Gold, ülke-
mizde işlettiği Kışladağ ve 
Efemçukuru madenlerinden 
2013 yılında toplam 397.000 
ons altın üretti. Şirket tara-
fından yapılan açıklamaya 
göre Kışladağ’daki 2013 
üretimi 2012’ye göre % 6 
artış gösterdi. Eldorado’nun 
ülkemizdeki üretim maliyet-
leri hemen hemen aynı sevi-
yelerde kalırken şirket 2014’te 
ülkemizdeki üretiminde % 
10’a kadar bir artış olabilece-
ğini öngörüyor. 

Eldorado, 2013’te Türkiye’de 
397.000 Ons Üretim Yaptı Mart 2014

Toplam Üretim 2013 2012 2014 Görünümü(2)

Üretilen Altın (Ons) 721.201 656.324 730.000 to 800.000

Kışladağ      

Üretilen Altın (Ons) 306.182 289.294 300.000 to 335.000

Nakit İşletme Maliyeti (Ons/USD) 338 332 470 to 485

Toplam Nakit Maliyet (Ons/USD) 358 361 490 to 505

Sürdürülebilir Sermaye Harcamaları (Milyon USD) 145,3 104,9 70,0

Efemçukuru      

Üretilen Altın (Ons)(1) 90.818 66.870 90.000 to 100.000

Nakit İşletme Maliyeti (Ons/USD) 580 583 575 to 590

Toplam Nakit Maliyet (Ons/USD) 604 613 595 to 610

Sürdürülebilir Sermaye Harcamaları (Milyon USD) 29,9 - 20,0

Diğerler Madenler Toplamı 
(Tanjianshan, Jinfeng, White Mountain, 
Olympias)

     

Üretilen Altın (Ons) 324,201 300,160 340,000 to 365,000
 
 (1) Efemçukuru’nda 2012’deki üretim rakamı,29,824 onsluk ön üretimi de kapsamaktadır. 
 (2) 2014 Görünümü, Altın’ın ons fiyatı 1200 USD, Gümüş’ün ons fiyatı 22 USD Baz Alınarak Hesaplanmıştır. 
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Alacer Gold, 2013 yılında yürüttüğü sondaj programının 
sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre Erzincan - İliç Çöpler Altın 
Madeni’ne yakın Bayramdere, Yakuplu sahaları ile yeni projeler-
den Balıkesir Dursunbey’de gerçekleştirilen çalışmalardan elde 
edilen önemli değerler aşağıdaki şekilde oldu:
Çöpler - Bayramdere Sondaj Sonuçları

 • BDRD - 001 sondaj kuyusunda 33 metreden itibaren 13 metre 

boyunca 3,7 g/t altın,

 • BDRC - 006 sondaj kuyusunda 29 metreden itibaren 8 metre 

boyunca 4,5 g/t altın,

 • BDRC - 014 sondaj kuyusunda 35 metreden itibaren 6 metre 

boyunca 4,1 g/t altın,

 • BDRC - 015 sondaj kuyusunda 27 metreden itibaren 5 metre 

boyunca 4,6 g/t altın,

Çöpler - Yakuplu Sondaj Sonuçları
 • YRC - 025 sondaj kuyusunda 1 metreden itibaren 20 metre 

boyunca 1,3 g/t altın ve % 0,22 bakır,

 • YRC - 026 sondaj kuyusunda 5 metreden itibaren 36 metre 

boyunca 1,3 g/t altın ve % 0,47 bakır,

 • YRC - 027 sondaj kuyusunda 5 metreden itibaren 37 metre 

boyunca 0,8 g/t altın ve % 0,20 bakır,

 • YRC - 028 sondaj kuyusunda yüzeyden itibaren 35 metre boyunca 

0,9 g/t altın ve % 0,63 bakır,

Dursunbey Sondaj Sonuçları
 • DRD - 002 sondaj kuyusunda yüzeyden itibaren 26,5 metre 

boyunca 7,9 g/t altın ve 77 g/t gümüş,

 • DRD - 006 sondaj kuyusunda 21 metreden itibaren 12 metre 

boyunca 11,7 g/t altın ve 190 g/t gümüş,

 • DRD - 015 sondaj kuyusunda 19 metreden itibaren 20,6 metre 

boyunca 10,8 g/t altın ve 131 g/t gümüş,

 • DRD - 017 sondaj kuyusunda 28 metreden itibaren 8,4 metre 

boyunca 10,8 g/t altın ve 241 g/t gümüş,

 • DRD - 023 sondaj kuyusunda 10 metreden itibaren 16,3 metre 

boyunca 10,3 g/t altın ve 274 g/t gümüş.

Alacer Gold CEO’su Rod Antal 2013 sondaj programından alı-
nan güçlü sonuçlardan dolayı memnuniyetini dile getirirken, 
2014 yılında hedeflerinin kaynaklarını geliştirmek olduğunu 
açıkladı. Antal, öncelikli amaçlarının Çöpler Altın Madeni için 
ek cevheri ortaya koymaya yönelik sondaj çalışmalarına devam 
etmek olduğunu aktarırken, Dursunbey Projesi’nde arama ve 
geliştirme çalışmalarına devam edeceklerini, bu projeden elde 
edilen sonuçların gelecek için potansiyel oluşturduğunu, stra-
tejilerinin Türkiye’de birden fazla madende üretim yapan bir 
şirket olma yolunda ilerlemek olduğunu bildirdi. 

Alacer Gold 2013 Yılı Arama Sonuçlarını Açıkladı Şubat 2014

Maden sektörünün Avrasya coğrafyasında düzenlenen en 
kapsamlı fuarı olan, Maden Türkiye fuarı, madencilik, maden 
teknoloji makine ekipmanları ve iş makineleri dünyasını 6. kez 
bir araya getirecek.
Maden sektörü ihracatında son 10 yılda % 262 artış ve maden 
ithalatında ise 2012 itibarıyla 140 milyar dolar üzerine çıkan 
Türkiye, Maden Türkiye 6. Uluslararası Madencilik, Maden 
Makine Ve Ekipmanları, İş Makineleri Fuarı ile yerli ve yabancı 
sektör firmalarının dikkatini çekiyor.
Sektörün verimli, rekabetçi ve sürdürebilir bir pazarlama gücü 
kazanmasına hizmet etme olanağı sağlayan fuar, kapsamı ile 
maden araştırma hizmetlerinden, işleme ve işletme teknolo-

jileri hizmetlerine kadar birçok alanı tek çatı altında topluyor.
% 100 büyüme ile güvenin ve inancın eseri olan Maden Türkiye 
Fuarı, sektör profesyonellerinin akınına uğrarken, 2012 yılında  
% 80 katılımcı artışı ve % 30 ziyaretçi katılımcı artışı yakalaya-
rak maden dünyasının cazibe merkezi olduğunu gösteriyor.
Türkiye’den ve tüm dünyadan lider firmaların ağırlandığı, 
sektörün üretim gücünün ve yeteneklerinin sergilendiği, 
uluslararası satış ve pazarlama platformu olan Maden Türkiye 
fuarı, sektör profesyonellerine kapılarını Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde açacak olup, ticari fırsatlar sunan bu fuar 27 - 30 
Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

Maden Sektörünün Kalbi Tüyap’ta Atacak Nisan 2014

Avusturyalı RHI bünyesinde faaliyet gösteren Magnesit AŞ, 
Cihan Grubu ile grubun Erzurum’da bulunan hammadde 
üretim tesisi ve maden haklarını satın alınmasıyla ilgili 
anlaşma imzaladı. Yangına dayanaklı materyal üreticisi RHI, 
Erzurum’daki hammadde tesisi ve maden haklarını 30 milyon 
dolara satın alırken ayrıca Cihan Grubu’nun 16 milyon dolara 
kadar ki borçlarını da, hammaddenin kalitesine ve özellikle-
rine göre üstlenecek. Satış  işlemi, anlaşmadaki bazı koşulların 
yerine getirilmesinin  yanı sıra, gerekli mercilerin onaylarının 

ardından geçerlilik kazanacak.
2013 Ağustos ayında yayınladığımız konuyla ilgili haberde 
RHI yetkililerinin, Kocaeli merkezli Cihan Grup şirketlerinden 
Turkmag’a ait manyezit işletmesini ve maden haklarını satın 
almak üzere görüşmeler yürüttüğünü duyurmuştuk. Resmi 
sürecin devam ettiği aktarılan açıklamada, Erzurum’un Aşkale 
ilçesinde yer alan 85 milyon ton rezerve sahip ve yıllık üretim 
kapasitesi 120 milyon ton olan işletme için 36 milyon Euro 
değer biçildiği de bildirilenler arasındaydı. 

Magnesit AŞ, Cihan Grubun
Erzurum’daki İşletmesini Satın Alıyor Nisan 2014
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Dünyadan Haberler
www.madencilik-turkiye.com

Moğolistan’daki Kontrolsüz Büyüyen 
Madencilik Sektörü, Yerel Hayatı Tehdit Ediyor
Moğolistan’ın son yıllarda önemli bir madencilik merkezi 
haline gelmesi ve küresel yatırımların hızlı bir şekilde artması-
nın ardından ülkenin ekonomisindeki kontrolsüz büyümenin, 
madencilikle ilgili altyapı çalışmalarının, toplum ve biyolojik 
hayat üzerinde bir risk oluşturmaya başladığı söyleniyor. Verilen 
bilgilere göre, özellikle Güney Gobi çölünde madencilik firmala-
rının kullanımı için kontrolsüz bir şekilde yapılan yol çalışmaları 
nedeniyle ortaya çıkan aşırı orandaki tozun, bölgedeki köylü-
leri ve hayvanlarını ciddi şekilde etkilediği belirtiliyor. ibtimes.
com’un hazırladığı Moğolistan’daki kaçak madenler konulu 
rapora göre, ülkeye uluslararası bir çok maden firmasının gir-
mesinin yanı sıra ülkedeki kaçak madencilik de özellikle kömür 
sektöründe, çalışanların hayatlarını ve çevreyi tehdit ediyor. 

Kaçak madenlerde en ilkel şartlarda, çok az sayıdaki kalas des-
tekle ayakta kalan daracık tünellerde devam eden kazma kürek 
madenciliği, insan hayatını hiçe sayıyor.
Madencilik devi firmaların ülkeye girmesiyle Moğolistan’ın 
madencilik sektörü çok ciddi bir atılım sergiledi.  Ülkenin 2014 
yılı gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) % 15 artması bekleniyor 
ve bu artış, dünyanın en yüksek büyüme oranı olarak belirti-
liyor. 2012 yılında madencilik ürünleri ülkenin GSYH’sının % 
30’unu, ihracatın ise % 80’ini oluşturuyordu. 100.000 civarın-
daki kaçak altın madencisinin üretiminin, resmi üretimlerden 
daha fazla olduğunun ve Moğolistan GSYH’sına % 20’nin 
üzerinde bir etkisi olduğunun söyleniyor olması bir diğer ilgi 
çekici nokta olarak göze çarpıyor. 

Nisan 2014

ABD, Hindistan Hükümet Yetkililerine 
Rüşvet Vermek Suçuyla Altı Kişiye Dava Açtı
Amerika Birleşik Devletleri federal savcılığı 6 kişiye, 
Hindistan’daki titanyum madenciliği ruhsatlarının değişimi 
sırasında Hindistan Hükümetine bağlı memurlara rüşvet 
verme olayına karıştığı iddiasıyla dava açtı. Yaklaşık 18,5 mil-
yon dolar rüşvet verildiği iddia edilen titanyum projesinin 
üretime geçmesi halinde yıllık satışlardan 500 milyon dolarlık 
bir gelir sağlayacağı tahmin ediliyor.
Dava açılan altı kişinin kimlikleri ise şöyle: Ukrayna vatandaş-
ları Dmitry Firtash ve Suren Gevorgyan, Macar işadamı Andras 
Knopp, ABD oturma izni olan Hint vatandaşı Gajendra Lal, 

Sri Lanka vatandaşı Periyasamy Sunderalingam ve Hindistan 
Parlamentosu üyesi Ramachandra Rao. Mahkemeye verilen 
belgelerde, davalıların Hint yerel yetkililerine rüşvet vermek 
amacıyla ABD finans kurumlarını kullanarak milyon dolar sevi-
yesinde para transferlerinde bulunduğu; ayrıca altı davalının 
ayrı ayrı şantaj, para aklama ve şantaja yardımcı olma suçla-
rına karıştığı öne sürülüyor. Davalılardan beşi ayrıca Yurtdışı 
Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası (Foreign Corrupt Practices Act 
- FCPA)’nı ihlal etmekten suçlanıyorlar. Verilen bilgilere göre 
dava FBI’ın Şikago Bölge Ofisi’nden yürütülüyor. 
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Potas, Yedi Yılın En Düşük 
Seviyelerinde Alıcı Buluyor
Kanada’nın Saskatoon bölgesi merkezli Canpotex, 
Mart ayının son Cuma günü Hindistan’la yaptığı yak-
laşık 1 milyon tonluk potas satışı değerini 322 dolar/
ton olarak açıkladı. Canpotex, toplamda 55 milyon 
tonluk pazarı elinde bulunduran Kuzey Amerika’nın 
gübre devleri Potashcorp, Agrium ve Mosaic’in satış 
ve dağıtımını yapan şirket olarak biliniyor. Yapılan 
habere göre nakliye ve sigortanın da dahil olduğu bu 
fiyatın, aynı hafta Rus potas devi Uralkali’nin yaptığı 
anlaşma ile aynı seviyede olduğu ve son yedi yılın 
en düşük değerine gerilediği bildirildi. Canpotex’in 
CEO’sunun yaptığı açıklamaya göre firmanın pazar-
lama ekibi, düşük seyreden fiyatları talep ile birlikte 
arttırmak için Hindistan’daki çiftçilere eğitim veriyor 
ve modern tarımda gübre kullanımı konularında bil-
gilendiriyorlar. 
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Nijerya Ekonomisi Güney 
Afrika’yı Geride Bıraktı
6 Nisan Pazar günü açıklanan Nijerya İstatistik Bürosu veri-
lerinde Nijerya gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH), Güney 
Afrika’yı geride bırakarak Afrika kıtasının liderliğini ele 
geçirdiği görüldü. 510 milyar dolar olarak açıklanan veriler, 
ekonomistler tarafından tahmin edilen rakamlar % 40 ila 60 
üstünde oldu. Başkent Abuja’da yapılan açıklamaya göre bor-
cun GSYH’ye oranı 2012’de % 12 olarak rakamlara yansırken 
bu oran 2013’te rekor bir düşüşle % 11 seviyelerine geriledi.
Verilen bilgiye göre Afrika’daki ülkelerin çoğu birkaç yılda 
bir bilgileri ve istatistikleri yenilerken, Afrika’nın petrol devi 

Nijerya 1990’dan bu yana istatistiklerini yenilemiyor, e-ticaret 
ve mobil cihazlar gibi modern kalemler üretim ve tüketim 
değerlerine dahil edilmediği için GSYH gerçek değerleri 
yansıtmıyordu. Ülkeye girmek isteyen yabancı sermayeli 
şirketlerin de baskılarıyla, Afrika’nın en yüksek nüfusu olan 
ülkesi bu rakamları güncelleyerek, gerçek üretim ve tüketim 
rakamları ile dünya ekonomisindeki yerini yukarılara taşımış 
oldu. Ülkenin GSYH’ye, ülkenin başlıca sektörleri olan tarım 
% 40, hizmet % 30, üretim % 15 ve petrol % 14 olarak katkı 
veriliyor. 
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Çin 2014’te 2.000 Kömür
Madenini Kapatmayı Planlıyor
Çin 2014 yılında toplam kapasitesi 117,48 milyon 
tona ulaşan yaklaşık 2.000 küçük ölçekli kömür 
madenini kapatmaya hazırlanıyor. Madenlerin 
kapatılmasının nedeni ise hava kirlilik değerle-
rinin kritik seviyelere çıkmış olması ve ülkenin 
fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltma isteği 
olarak veriliyor. Milli Enerji Kurumu (MEK)’nun 
verdiği bilgilere göre kapatmalar önce ülkenin 
doğusundaki eski ve rezervi tükenmeye yaklaş-
mış olanlardan başlayacak. Çin Hükümeti ayrıca 
Moğolistan’ın içlerinde ve Xinjiang’da yer alan 
madenlerdeki üretimleri destekleyecek.
Bununla birlikte Çin, fosil yakıt dışı enerji tüketimi 
oranını 2014 yılında % 10,7’ye yükseltmeyi planlı-
yor. Enerji verimliliğini arttırmak adına da, enerji 
tüketimini kontrollü yapmayı, değişik kaynaklardan enerji elde 
etmeyi ve enerji arzını garanti altına almayı hedefliyor. Dünya 
kömür üretiminin % 50’den fazlası Çin’de tüketilmesine rağmen 
ülkenin kömür madenlerini kapatmaya karar vermesi bir ilk değil. 
2012 yılında dergimizde de yer verdiğimiz habere göre ülkede 

628 orta ölçekli kömür madeni kapatılmış, 622 madenin tekno-
lojisi geliştirilmiş, 388 maden birleştirilmiş ve 97,8 milyon tonluk 
üretim durdurulmuştu. Asya’nın dev ekonomisinin kömüre 
bağımlılığı % 70’ler seviyesinde gözüküyor ve ülke 2017’ye kadar 
bu oranı % 65 seviyelerine düşürmeyi hedefliyor. 

Nisan 2014

26 Yaşındaki CEO’ya 7 Milyon 
Dolarlık Hırsızlık Suçlaması
Londra merkezli demir madenciliği şirketi Oakmont Resources, 
eski CEO’su 26 yaşındaki Aaron Thomas’a 7 milyon dolardan 
fazla parayı zimmetine geçirmekten dolayı dava açtığını 
duyurdu. Yapılan açıklamada Thomas’ın şirket parasını lüks 
arabalar, özel jetler, egzotik tatiller ve hatta Brezilyalı nişanlısı-
nın estetik ameliyatı için kullandığı belirtiliyor. Şirket yönetimi, 
yapılan harcamaların boyutlarının ortaya çıkmasının ardından 
Ocak ayında Avustralyalı iş adamının işine son verildi.
Manhattan Yüksek Mahkemesi’nde açılan davada, dava 

konusu olarak Thomas’ın yaptığı şahsi harcamalar kalem kalem 
yazarılırken, (Rolex ve Hublot marka saatler, 171 bin dolarlık 
nişan yüzüğü, 91 bin dolarlık Las Vegas tatili, Manhattan’da 
nişanlısıyla kaldığı evin 14,5 bin dolarlık kirası vb.) tüm bun-
ların yanında 2,5 milyon dolarlık diğer harcamaların ise ne 
için yapıldığı bilinmiyor. Thomas ise NY Daily News’e yaptığı 
açıklamada eski şirketinin, şahsi hisselerine sahip olmak istedi-
ğini ve bu yüzden böyle bir dava açtığını, karşı dava açacağını 
belirtiyor. 

Mart 2014
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BHP’nin Caroona Madeni, Dünyanın En 
Büyük Yer Altı Kömür Madeni Olacak
Dünyanın en büyük yer altı kaynakları firması BHP Billiton, 
dünyanın en büyük yer altı termal kömür madeni olması 
beklenen Caroona Madeni’ni açma hazırlıklarına başladı. 
BHP’nin önündeki tek engel, Avustralya’nın New South 
Wales eyaletinin kuzeybatısında yer alan madenin, 1,2 mil-
yon hektarlık büyük bir tarım arazisi ve yerel halkın madene 
olabilecek tepkisi.
Dünya devi şirket, federal ve eyalet hükümetlerine yılda 10 
milyon ton termal kömür üretimi yapılacağını, 400’den fazla 
işçi çalışacağını ve maden ömrünün 30 yıl olduğunu belirterek 
ruhsat başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Yıllık 10 milyon 
ton termal kömür üretiminin, Avustralya’nın yıllık ihracatın-

dan % 5 fazla olduğuna da dikkat çekiliyor. Yerel yönetim ve 
yerel halkın tepkilerini üzerine çekmemek adına BHP Billiton, 
inşa edeceği madenin ne tarım arazilerine ne de yer altı aki-
ferlere zarar vereceğini belirterek, bu konulara önem verdiği 
üzerinde duruyor. Projenin onay almasının ardından madenin 
inşaatına 2018 yılında başlanabilecek.
BHP Billiton’a göre termal kömür talebi en çok, dünya kömür 
tüketiminin % 50’sinin sahibi olan Çin’de değil diğer ülkelerde 
artacak. Şirketin analizlerine göre yükselen enerji ihtiyacı 
nedeniyle önümüzdeki birkaç on yıl içinde, Hindistan gibi 
ülkelerin termal ve metalürjik kömür talebi artacak ve bu yeni 
oyuncular yeni pazarlar yaratacak. 

Nisan 2014

Demir Fiyatları, Çin’in İthalatını Arttırması 
İle 6 Haftanın En Yüksek Değerine Ulaştı 
Geçtiğimiz yıl Şubat ayında 154,64 dolar/ton seviyelerini 
gören fakat günümüze kadarki dönemde ciddi düşüler yaşan 
demir fiyatları, Nisan ayının ikinci haftasında % 14’lük bir 
artış yakalayarak, yılın geri kalanı için ümit verdi. The Steel 
Index’in verilerine göre % 62’lik demirin Çin Tianjin limanın-
daki ithalat fiyatı 1,20 dolarlık artışla, 120,60 dolar/tondan 
değer görmeye başladı.
Bu yıl Çin’in ithalatı önceki yılın Ocak - Şubat rakamlarına 
göre % 21 artış gösterdi ve Wood Mackenzie’nin tahminlerine 
göre Çin’in ithalatı % 12 artarak 921 milyon ton seviyelerine 
ulaşarak bir rekor kıracak. Her ne kadar Çin limanlarındaki stok 
miktarları rekor seviyelerde olsa da, ülkenin ithalat rakamla-

rında da artışlar gözleniyor olması fiyatlarda yükselme yaşana-
bileceğine işaret ediyor. Örneğin deniz aşırı demir ticaretinin 
% 20’sini karşılayan Avustralya’daki Hedland Limanı’ndan 
Çin’e giden demir cevheri hacmi, Mart ayında Şubat’a göre 
% 27 artış gösterdi. Çin çelik üreticileri demir ihtiyaçlarını, 
daha ekonomik olması ve sinterleme sırasında çevreye verilen 
zarardan kaçmak adına, Avustralya, Güney Afrika ve Güney 
Amerikalı üreticilerden elde ediyorlar. Bununla birlikte deni-
zaşırı ticarette verilen uzun vadeli ödeme planları firmaların 
nakit yönetimini de kolaylaştırdığı için, demir ithalatı daha çok 
tercih ediliyor. 
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Şili’nin Devlet Savunma Konseyi (State Defense Council), Şilili 
dünya bakır devi Codelco adına, şirket tarihindeki en büyük 
yolsuzluk iddiasıyla Codelco’nun 22 çalışanını dava ediyor. 
Yolsuzluk iddiasında telaffuz edilen rakam ise 80 milyon 
dolar. La Tercera’nın haberine göre, Escondida işletmesinden 
çıkan ve cevher taşıyan bir taşımacılık şirketine ait kamyonlar, 
Codelco’ya ait olan El Salvador’daki varış noktasına ulaşmadan 
önce terkedilmiş bir madene girip, içerideki düşük tenörlü cev-
herle kamyondaki cevheri değiştiriyorlar. Kamyonlar hedefe 
ulaştığında da kontrolden başarılı bir şekilde geçebiliyor çünkü 
iddiaya göre ilgili yüklenici firma Ingecom da yolsuzluğun bir 
parçası olarak belirtiliyor.
Verilen bilgilere göre 2011 yılından bu yana devam eden süreçte 
günde ortalama beş veya altı kamyon bu yolsuzluğa karışıyor. 
Şili’nin Devlet Savunma Konseyi yaptığı uyarıda eğer bir Codelco 
çalışanı suçlu bulunursa, o eylem gerçekleştirilirken bunu görüp 
de ifşa etmeyenler hakkında da kamu fonlarının suistimaline suç 
ortaklığı nedeniyle dava açılacak.

18 Haziran 2013 tarihinde devlete ait olan ve dünyanın en büyük 
bakır üreticisi konumundaki Codelco, El Salvador yer altı işletme-
sini açık işletmeye döndürme kararı almış, böylelikle madenin 
ömrü 20 yıl uzamıştı. Bu karardan önce El Salvador, Codelco’nun 
en az kar getiren ve en küçük madeni olarak biliniyordu. Yer altı 
madenine komşu bölgelerdeki yeni hedefler de madene dahil 
edilerek açık işletmeye döndürülmesi planlanan madende proje-
nin ne zaman başlayacağı ise henüz kesinlik kazanmadı. 

Codelco’da 80 Milyon Dolarlık Hırsızlık Şoku Nisan 2014

El Salvador
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Madenciler Sorunlarını Türkiye Sektörel 
Ekonomi Şurası’nda Dile Getirdi
TOBB bünyesindeki 60 sektörün talep ve önerilerinin aktarıl-
dığı Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nın yedincisi TOBB Genel 
Merkezi’nde yapıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğini yaptığı toplantıya Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların müsteşar ve müs-
teşar yardımcıları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye’nin birinci ekonomik 
önceliğinin cari işlemler açığının azaltılması olduğunu söyledi. 
Babacan, kısa vadede; mali disiplinin sürdürülmesi, para poli-
tikalarının kullanılması ve makro ihtiyati tedbirlerin uygula-
mada olduğunu vurguladı. Uzun vadede ise enerji ithalatının 
azaltılması, tasarrufların artırılması, katma değerli ürünlere 
geçiş ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik önlemleri 
sıraladı. Babacan hukuk ve demokrasi kalitesinde “uluslararası 
kriterlerin” önemli olduğunu belirterek, Türkiye’nin demokrasi 
ve hukuk standardının tek ölçütünün Avrupa Birliği olduğunu, 
Afrika Birliği ya da Shangai işbirliği örgütü olmadığını belirtti. 

Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası kapsamında madencilik 
sektörü ile ilgili meclislerin dile getirdiği sorunlar ve çözüm 
önerileri şu şekilde oldu:

Türkiye Madencilik Meclisi
Sorun 1: 16/6/2012 tarihli ve 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi 
sonrasında izin ve ruhsat süreçlerinde yaşanan sorunlar.
Açıklama: Anılan Genelge ile madencilik yatırımları için gerekli 
izinlerin ve maden ruhsatlarının alınması, devri, uzatılması 
vb. işlemler Başbakanlığın onayına tabi tutulmuştur. İzinlerin 
alınmasındaki gecikmeler nedeniyle, planlanmış aramalar ger-
çekleştirilememiş, yeni işletmeler açılamamış ve üretim hedef-
lerine erişilememiştir. Nitekim Madencilik ve Taşocakçılığı 
Üretim Endeksi’nde % 8,9’lara varan düşüş gerçekleşmiştir. 
2013 yılı maden ihracatının 2012 yılına göre rakamsal artışı ise, 
stoklardan ve rezervin yüksek tenörlü bölümlerinden üretim 
yapılmasından kaynaklanmıştır. Bu durum devam ettiği sürece 
2023 yılı 15 milyar dolarlık ihracat hedefi tutturulamayacak, 
ayrıca sanayinin yoğun olarak kullandığı maden ürünlerinin de 
yerli maden kaynaklarından tedarikinde darboğaza girilecektir.
Çözüm Önerisi: Madencilik faaliyetleri 2012/15 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi kapsamasındaki uygulamalardan muaf 
tutularak, mevcut mevzuata işlerlik kazandırılmalıdır.

Sorun 2: Sektörü sahiplenmiş, ihtisaslaşmış, etkin bir yönetim 
ve idari bir organizasyonun eksikliği
Açıklama: Sektörün yönetimi ve geliştirilmesi için bünyesinde 
gerekli tecrübeye ve donanıma sahip uzmanlaşmış personelle 
görev ifşa edecek yeni bir idari yapılanmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Çözüm Önerisi: Madencilik Bakanlığı kurulmalıdır.

Sorun 3: 3573 sayılı Kanun’un 20. Maddesinde kimyevi atık, 
toz ve dumanla ilgili limit konsantrasyonların belirlenmemesi 

nedeniyle zeytinlik sahalar içinde ve bu sahalara 3 km. mesafe 
dahilinde madencilik faaliyetlerinin yapılamaması.
Açıklama: Anılan Kanun ve bu Kanun’a dayalı yönetmelikte 
zeytinlik saha tanımı yapılmamış olmasına rağmen kimyevi 
atık, toz ve dumanla ilgili getirilen yasaklamalar nedeniyle 
çok önemli maden rezervlerinin bulunduğu Marmara, Ege 
ve Akdeniz bölgelerinde madencilik yatırımları ve faaliyetleri 
yapılmaz hale gelmiş, madencilik tesisleri kapatılma tehlikesi 
ile karşı karşıya kalmıştır. 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 
yürürlükteki Tehlikeli Atıkların Kontrolü, Katı Atıkların Kontrolü 
ve Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmelikleri 
tüm madencilik faaliyetlerini kapsamaktadır.
Çözüm Önerisi: İlgili mevzuatta zeytinlik saha tanımı yapıl-
malı. Madencilik faaliyetlerinden kaynaklı kimyasal atık, toz ve 
duman unsurlarının zeytinlik sahalarına olabilecek olumsuz 
etkileri, ÇED sürecinde incelenerek sonuca bağlanmalıdır.

Sorun 4: Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletil-
mesi ile ilgili Anayasa’nın 168. Maddesine yeterli duyarlılığın 
gösterilmemesi.
Açıklama: 3213 sayılı Maden Kanunu ve diğer kanunların 
hükümleri dışında, yürütme organı ve mahalli idareler tara-
fından mevzuata aykırı uygulamalar yapılmaktadır. Bu tür 
uygulamalar, sektörün önüne büyük engeller getirerek arama 
ve üretim faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemekte, dava 
konusu olmakta ve üretim sürekliliği engellenmektedir. Oysa 
devletin maden arama ve işletme hakkını özel sektör eliyle kul-
lanması durumunda Anayasa’nın 168. Maddesinde gerçek ve 
tüzel kişilerin uyması gereken şartlar tanımlanmış ve “devletçe 
yapılabilecek gözetim ve denetim usul ve esasları ve müeyyi-
deler kanunda gösterilir” hükmü yer almıştır. Ayrıca bu husus 
Anayasa Mahkemesince karara bağlanmıştır.
Çözüm Önerisi: Madencilik faaliyetlerine, ilgili kanunlarda yer 
almayan yaptırımlar uygulanmamalıdır.

Sorun 5: Sektörde ruhsat güvencesinin olmayışı.
Açıklama: Maden yatırımcılarının mevzuata aykırı uygu-
lamalarını önlemek için, 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 7 
farklı maddesinde 10 ayrı fıkrada ve Madencilik Faaliyetleri 
Uygulama Yönetmeliği’nin 14 farklı maddesinde 24 ayrı fıkrada 
ruhsat iptali konusu yer almaktadır. Bu hükümler neticesinde 
büyük arama ve işletme yatırımları yapılmış ruhsatlar bile 
iptal edilebilmekte, bu durum madencilik sektöründe yatırım 
güvencesini olumsuz etkilemekte, madencilik yatırımlarını 
engellemekte ve teşebbüs şevkini kırmaktadır.
Çözüm Önerisi: 3213 sayılı Maden Kanunu ve Madencilik 
Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğindeki iptal hükümleri yeni-
den değerlendirilerek ruhsat başvuru ve yenileme sırasında 
uyarı mekanizmaları kullanılarak ruhsat iptalleri yerine makul 
ölçülerde teşebbüs şevkini kırmayacak mahiyette idari para 
cezası hükümleri getirilmelidir. 

Özel Haber
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Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi
Sorun 1: Sektörde yaratılan yeni kapasitelerin ortaya çıkara-
cağı sorunlar.
Açıklama: Mevcut klinker kapasitesi ve halen devam etmekte 
olan yatırımların devreye girmesi ile ülkemizin 2025 - 2030 yıl-
larındaki çimento ihtiyacının karşılanması mümkündür. Ayrıca, 
yakın coğrafyamızda yeni üretim kapasiteleri oluşmaktadır. 
Diğer yandan çimentonun ihracat imkanları diğer ürünlere 
oranla daha kısıtlı olup, ihraç pazarlarındaki gelişmeler ise 
olumsuzdur. Bu çerçevede oluşan kapasite fazlasının sıkıntıya 
yol açması kaçınılmaz görünmektedir.
Çözüm Önerisi: Sektörün geleceğine ilişkin makro planlar 
yapılırken, çimento yatırımlarının teşvik edilmesi hususunun 
dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir.

Sorun 2: Hammadde ruhsat güvenliği önündeki engeller.
Açıklama: 16/6/2012 tarih ve 2012/15 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi nedeniyle madencilik faaliyetleri ile ilgili izinlerin 
alınmasında gecikmeler yaşanmakta, süresi içerisinde işlet-
meye geçilemeyen ruhsatların iptali gündeme gelebilmektedir.
Çözüm Önerisi: Başbakanlık Genelgesi yeniden değerlendiri-
lerek, izinlerin daha önce olduğu gibi Kanun ve Yönetmelikler 
kapsamında ilgili kurumlarca verilmesi. Maden mevzuatında, 
özellikle çimento hammaddesi olan kalker, kil ve marn gibi sanayi 
hammaddelerinin ruhsat ve rezerv güvencesi sağlanmalıdır.

Sorun 3: Sektörün enerji politikaları konusunda yaşadığı sorunlar.
Açıklama: Sektörde atmosfere atılan sıcak gazlar kullanılarak 
atık ısı geri kazanımıyla elektrik üretilebilmektedir. Böylece 
sektördeki elektrik enerjisi tüketiminin yıllık % 20 - 30’u 
ulusal enerji ağına geri kazandırılabilecektir. Ayrıca, sektö-
rün teknolojisi gereği atık betaraf imkanı bulunmakta, bu 
atıklar çimento fırınlarında alternatif veya ilave yakıt olarak 
kullanılabilmektedir. Ancak atık tedarikinde sorun yaşanmak-
tadır. Sektörde atıkların, ilave yakıt olarak kullanılmasında, 
AB ortalaması % 20 civarında olup, ülkemizde bu oran % 3 
seviyesindedir.
Çözüm Önerisi: Sektör, Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve 
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında teşvik 
edilmeli. Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik revize edil-
meli, Avrupa’daki gibi atıktan sağlanan % 40 ısıl güç limitine, 
tehlikesiz atıklar ve biyomas içeren atıklar dahil edilmemeli. 
Atık ısıdan enerji geri kazanımı ve enerji verimliliği uygulama-
ları yeni teşvik paketinde desteklenmelidir.

Sorun 4: Sektörün çevre mevzuatı nedeniyle yaşadığı sorunlar.
Açıklama: Çimento sektörü, çevre mevzuatına uyum konu-
sunda çok önemli çabalar ortaya koymaktadır. Ancak son 
dönemde yetkili makamlar, AB ve diğer gelişmiş ülkelerin 
de üstünde çevresel kısıtlamalar öngörmektedir. Bu durum 
kaynak israfı ve gecikmelere neden olmakta ve uluslararası 
rekabet gücümüzü azaltmaktadır.
Çözüm Önerisi: Mevzuat, sektör tarafından uygulanabilir 
olmalı, kaynak ve zaman israfını engelleyecek ve rekabet gücü-
müzü koruyacak şekilde revize edilmelidir.

Sorun 5: Hazır beton sektöründe yaşanan sorunlar.
Açıklama: Ülkemiz karayollarında beton yol ve bariyer uygu-
lamasına henüz ciddi anlamda geçilememiştir. Bunun yanı sıra 
tüm beton uygulamalarında, kalitesi denetlenmiş beton kulla-
nımının artırılması gerekmektedir. Deprem yıkımlarının önemli 
nedenlerinden birisi, standart dışı kalitesiz beton kullanılmasıdır.
Çözüm Önerisi: Ülkemizde betonda ve kireçte kalitenin sağ-
lanması için kireçte CE belgesi denetimleri ile betonda G İşareti 
Yönetmeliği eksiksiz olarak uygulanmalı. Ağır trafik ve iklim 
şartlarında, ülke kaynakları ve yol emniyeti açısından karayolu 
yapımında asfalt yola oranla üstünlükleri bulunan beton yol 
uygulaması gecikmeksizin başlatılmalı. Trafik güvenliğini 
sağlamak ve trafik kazalarının neden olduğu çok yüksek can ve 
mal kayıplarını en aza indirmek için, kara yollarımızda ve şehir 
içi yollarda beton bariyer kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

Türkiye Seramik ve Refrakter Sanayi Meclisi
Sorun 1: Enerji maliyetlerinin yüksekliği ve arz güvenliğinde 
yaşanan dönemsel sıkıntılar.
Açıklama: Enerji yoğun sanayi olan sektörde, vergiler sebe-
biyle enerji maliyeti oldukça yüksektir. Ayrıca, mevsimsel şart-
lara bağlı olarak yeterli miktarda, zamanda ve kalitede enerji 
temin edilmesinde sıkıntı yaşanmaktadır.
Çözüm Önerisi: Enerjinin vergilendirilmesinde AB uygula-
malarına paralel (örnek: Taxation of Energy Directive) yeni bir 
vergilendirme modeli geliştirilmeli. Doğal gaz temin programı, 
meteoroloji tarafından mevsim şartları iyi tahmin edilerek Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gözden geçirilmelidir.

Sorun 2: Madenlere ulaşım ve hammadde temininde yaşanan sorun-
lar ile ürün ve hammadde taşımacılığında lojistik altyapı eksiklikleri.
Açıklama: Özellikle kil ihtiyacının % 67’sinin sağlandığı İstanbul Şile 
kil yataklarının işletilmesinde ve izinlerinde sorunlar yaşanmaktadır.
Çözüm Önerisi: Hammadde kaynaklarının işletilmesini engelleyen 
ve/veya kısıtlayan Mahalli İl Çevre Kurullarının çelişkili hükümleri 
ortadan kaldırılmalı. Madenlerde çalışmaya başlamak için bütün 
yasal yükümlülükleri yerine getirerek işe başlayan firmaların, Tabiat 
ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurullarının (çalışmalar başladıktan 
sonra) aldıkları kararlar nedeniyle uğradıkları zararların önüne 
geçilmesi için bu kararlar denetlenmeli. Fabrika-liman bağlantılı 
demiryolu taşımacılığı ve lojistik köy uygulaması genişletilerek 
yaygınlaştırılmalı, demiryolları özelleştirilerek rekabete açılmalıdır.

Sorun 3: Azalan su kaynakları ve artan enerji tüketimi.
Açıklama: Ülkemizin su ve enerji kaynaklarının verimli olarak 
kullanılması için seramik sektörü tarafından su ve enerji tasar-
rufu sağlayan yenilikçi ürünler üretilmektedir. Bu ürünlerin kul-
lanılmasının özendirilmesi, hem ülkemiz su ve enerji kaynak-
larının verimli kullanılmasında, hem de sektörün uluslararası 
pazarda rekabeti ve kalitesi açısından çok önemlidir.
Çözüm Önerisi: İnşaatlarda çevre dostu, daha az su tüketen 
rezervuarlar, su armatürleri, duş başlıkları ve enerji tasarrufu 
sağlayan, daha az doğal kaynak kullanılarak üretilen inşaat 
ve tesisat malzemelerinin kullanılması sağlanmalı. Kamu 
binalarında ve TOKİ gibi kamu kontrolündeki binalarda bu tür 
ürünlerin kullanımı şartnamelere konulmalıdır. 



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



15 Nisan 201430

Maden Kanunu’nda Yapılması Planlanan Değişiklikler 
Konusunda Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Maden Kanunu’nda değişiklik yapılması çalışmaları kapsa-
mında 14 Mart 2014 tarihinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirilerek, sektörün kanun 
değişikliği hakkındaki görüşleri alındı. Yapılan toplantının 
ardından Bakanlık yetkilileri tarafından sektör temsilcilerin-
den, sektörün talep ve görüşlerini değerlendirerek kendile-
rine bildirmeleri istendi. Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi 
Birliğince, Birlik üyelerinin ve sektördeki diğer sektörel toplu-
lukların temsilcilerinin katılımı ile 24-25 Mart 2014 tarihlerinde 
Ankara’da bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Söz konusu 
toplantıda 3213 Sayılı Maden Kanunu’nda değişiklik yapılma-
sına yönelik olarak Bakanlık tarafından hazırlanan taslak metin 
üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Yapılan toplantı 
sonunda oluşturulan görüş ve öneriler aşağıda yer almaktadır.

Madencilik yatırımları için gerekli olan izinlerin ve maden 
arama ruhsatlarının alınması konusunda Başbakanlığın 
2012/15 sayılı genelgesinden kaynaklanan engeller ve gecik-
meler nedeniyle madencilik sektörü tamamıyla bir kaos 
ortamı yaşamaktadır. Madencilik sektöründe maden arama ve 
üretimi konularında beklenen gelişmeler, madencilik faaliyet-
lerinin genelgeden muaf tutulması ile mümkün olabilecektir.
Maden Kanunu’nda yapılması düşünülen değişikliklere iliş-
kin, sektörün aşağıda belirtilen görüş ve önerilerinin ortaya 
koyacağı faydalar da ancak madencilik faaliyetlerine yukarda 
anılan muafiyetin tanınması ile sağlanabilecektir.

1. İşletme İzni Verilmesi Halinde Gsm Yerine Geçmesi
İşletme izni esasen çok sayıda başkaca izinlerin alınması sonu-
cunda verilmektedir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi 
için de, yine işletme izninde yer alan mükerrer izinler gün-
deme getirilmektedir.
Zaman kaybı ve işlemlerin kolaylaştırılması açısından, işletme 
izninin aynı zamanda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yerine 
geçmesi, sektöre kolaylık sağlayacağından sektör için uygun 
bir düzenlemedir.

2. 9. Madde Teşvikinin Kaldırılması
Bu maddede düzenlenen teşvik ile ham cevherlerin tüvenan 
olarak değil, niteliğinin yükseltilerek katma değerinin artırıl-
ması ve ek istihdam yaratılması sağlanmaktadır. Bu nedenle, 
bu tür teşviklerin sürdürülmesinde yarar bulunmaktadır.

3. Ruhsat Bedeli Getirilmesi
(Teminat, Harç, ÇUT Kaldırılarak Yerine Ruhsat Bedeli Getirilmesi)
Mevcut uygulamada 7 yıllık IV. Grup 2.000 hektar arama ruh-
satı için 7 yıllık sürede ruhsat harcı ve ruhsat teminatı olarak 
yaklaşık 22.600 TL ödenmektedir. Bu tutarın 16.000 TL’si ise 
teminat olarak yatırıldığından, ruhsat sahibine aittir. Buna 
göre, yıllık olarak toplam 3.200 TL ödenmektedir.
Yeni düzenlemede, arama ruhsatı taban bedeli olarak 5.000 
TL belirlenerek, ruhsat alanı için de hektar başına 2 TL olarak 

hesaplanacak bir arama ruhsat bedeli alınmalıdır. Buna göre, 
IV. Grup 2.000 hektar arama ruhsatının yıllık arama ruhsat 
bedeli 9.000 TL olacaktır.
Mevcut uygulamada 1000 hektar ve 10 yıllık işletme ruhsatı 
için, 10 yıllık sürede ruhsat harcı, çevre uyum teminatı ve ruh-
sat teminatı olarak yaklaşık 150.000 TL ödenmektedir. Buna 
göre, yıllık olarak toplam 15.000 TL ödenmektedir. 
Ruhsat harcı, çevre uyum teminatı ve ruhsat teminatı olarak 1 yıl-
lık süreye tekabül eden 15.000 TL’nin azami % 20 artırılması sure-
tiyle bulunacak değer, yıllık ruhsat bedeli olarak tespit edilmelidir.
Her yıl ödenecek işletme ruhsat bedelinin % 30’u çevre ile 
uyum planı çalışmalarında kullanılmak üzere Bakanlığın belir-
lediği bankada açılacak hesaba teminat olarak aktarılır.
Ruhsat bedeli olarak tespit edilecek bedelin % 30’u teminat 
mektubu olarak verilebilmelidir.

4. Teminat İradı Cezaları Yerine İdare Para Cezası Getirilmesi
Maden Kanunu’nun cezai yaptırımları içinde yer alan ruhsat 
iptalini gerektirecek durumlarda, öncelikle idari para cezaları-
nın uygulanması ruhsat güvenliğini artıracaktır.

5. Devlet Hakkı
Ülkemizde madencilik faaliyetleri ile üretilen cevherler aşağıda 
belirtilen 3 şekilde değerlendirildiğinden, devlet hakkının bu 
3 değerlendirme şekli esas alınarak hesaplanması ve kanunun 
da bu esasa göre düzenlenmesi gerekir.
Devlet hakkı;

 • Ocak başında satılan madenler için ocak başında satış faturasın-

daki fiyat üzerinden,

 • Tüvenan madenin herhangi bir cevher hazırlama ve zenginleş-

tirme işlemine tabi tutulduktan sonra satış fiyatının oluştuğu 

Mart 2014

Grup (Maden)

Cevherin Değerlendirme Şekline 
Göre Devlet Hakkı Oranları (%)

I. Durum II. Durum III. Durum

1A Kum, Çakıl 4 - -

1B

Tuğla Kiremit 4 8 12

Seramik Sanayi

Çimento Vd.

2A
Kalker, Bazalt, Andezit, Kalsit, 
Dolomit, Mıcır Vb.

4 6 8

2B Mermer, Traverten Vb. Doğal Taşlar 2 2 -

3

Kaynak Tuzu (Sodyum Klorür)

Karbondioksit, Hidrojen Sülfür, 
Deniz Tuzu (Sodyum Klorür)

Göl Tuzu
(Sodyum Sülfat, Sodyum Klorür)

4A Endüstriyel Hammaddeler 4 4 10

4B Enerji Hammaddeleri 4 4 8

4C Altın-Gümüş-Platin 6 9 14

4C
Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Krom, 
Alüminyum, Vd.

4 4 12

5 Değerli Taşlar 4 4 -

6
Radyoaktif Hammaddeler 
(Uranyum, Toryum, Vd.)

8 10 15
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durumlarda, satış fiyatından nakliye, depolama, sigorta, analiz, 

zenginleştirme için kullanılan tesis ve ekipmanın amortismanı 

dahil giderler düşüldükten sonra oluşan bedel üzerinden,

 • Üretilen cevher ruhsat sahibinin kendisine ait sanayi tesisinde 

(çimento, seramik, tuğla-kiremit, kireç, metal haline getirme vb.) 

direkt girdi olarak kullanıldığında; cevherin ocaktaki üretim mali-

yetinin %30 fazlası ilave edilmek suretiyle oluşan bedel üzerinden,

hesaplanmalıdır.
Maden Kanunu’nun 9. ve 14. Maddelerindeki teşviklerin 
devam ettirilmesi şartı ile maden grupları itibariyle yukarıda 
belirtilen 3 seçenek için önerilen devlet hakkı oranları aşağı-
daki çizelgede belirtilmiştir.
Ruhsat sahibince beyan edilen devlet hakları en geç 5 yıl 
içinde denetlenerek eksik beyanlar tamamlattırılmalıdır.

6. Ruhsat Devir Bedeli Getirilmesi
Ruhsat devir işlemlerinde devir alan tarafından ödenmek 
üzere 1 yıllık ruhsat bedeli tutarında ruhsat devir bedeli 
tahsil edilir.

7. İşletme Ruhsat Sürelerinin 30 Yıla Düşürülmesi
Mevcut uygulamanın devam ettirilmesi gerekir.

8. I (B) ve II (A) Grubu Madenlerin İhale İle Verilmesi
I (b) ve II (a) grubu madenlerin ihale ile verilmesi, madenin 
bulunması ile hiç alakası olmayan kişi ve kuruluşlara da haksız 
bir fırsat sunacağından, bu yönde bir değişiklik yapılmamalı-
dır. Herhangi bir ruhsat müracaatında idarenin o alan ile ilgili 
ihaleye çıkacak olması, Maden Kanunu’nun “Müracaatlarda 
öncelik hakkı esastır” ilkesine de ters düşmektedir.

9. I(B) ve II(A) Grubu İçin İllerde Organize Bölgeler 
Oluşturulması
Mevcut yasada  2010 yılındaki değişiklik ile getirilen “Valiliklerin 
kendi il sınırları içerisinde yeni müracaatlar için madencilik 
faaliyetlerine kısıtlanacak alanların belirlemesi” yönündeki 
değişiklik, mevcut faaliyetlerin kısıtlanması şeklinde algılandı-
ğından, bu çalışmalar yıllardır faaliyetini sürdüren işletmeleri 
zor durumda bırakmıştır. 
Madencilik uygun rezerv, tenör ve kalitenin bulunduğu eko-
nomik değer taşıyan formasyonların üretilmesi ile ülkenin 
ihtiyacı olan hammaddeyi üreten ve dolayısıyla ekonomiye en 
önemli katkıyı sağlayan faaliyetlerdir. Bilimsel altyapısı oluştu-
rulmadan, belirlenen herhangi bir yere taşınacak herhangi bir 
marketing faaliyetleri gibi düşünmek her yönüyle madencili-
ğin doğasına aykırıdır. 

İllerde oluşturulacak organize bölgelerde sanayinin ihtiyacı 
olan hammaddelerin mevcut olup olmadığının yerinde bilimsel 
ve teknik araştırmalar sonucu belirlenmesi gerekir. Ayrıca, par-
selasyon yapılması halinde; her bir parselasyon için altyapı ihti-
yaçlarının ve üretimdeki şevlerin doğru projelendirilmesi, opti-
mal rezerv kullanımının sağlanması şartlarını sağlayacak şekilde 
parselleme ve ruhsatlandırma işleminin yapılması gerekir.
Sektörün tümüyle karşı olduğu böyle bir uygulamanın gerçek-
leştirilmesi durumunda ise yapılan yatırımların korunması için 
Maden Kanunu’nun 7. Maddesindeki Kurul mekanizmasının 
çalıştırılması ve mevcut yatırımların tazmin edilmesi yoluna 
gidilmelidir. Taşınılması istenen alandaki maden rezervi ve 
kalitesinin de belirlenmiş olması gerekir. 

Bu durumda, mevcut ruhsatlara ait kazanılmış hakların korun-
ması ve uygulanacak yeni durum için ruhsat sahibinin de 
onayı alınmalıdır.

10. Detay Aramadan Sonra 3 Yıl Daha Ek Süre Verilmesi
Arama ruhsat bedelinin 2 kat ödenmesi suretiyle 3 yıl ek süre 
verilmesi uygundur. 

11. İşletme Ruhsatı Verilmesinden Sonraki Üç Yıl İçinde 
İzinlerin Verilmesi Zorunluluğuna Muafiyet Getirilmesi
İşletme ruhsatı ve madenin işletilmesi
Madde 24 -
Aşağıdaki durumların oluşması halinde bu fıkrada öngörülen 
üç yıllık süre kapsamında değerlendirilmez. 
a) Bu üç yıllık süre içerisinde kamulaştırmaya yönelik kamu yararı 

kararı alındığı halde kamulaştırma işleminin tamamlanamaması,

b) Üç yıllık süre içerisinde ruhsat sahibinin ilgili kamu kurum ve 

kuruluşuna usulüne uygun olarak müracaat etmesine rağmen 

ilgili kamu kurum ve kuruluşunun işlem tesis etmesinde gerek 

mevzuattan gerekse bu alanların nitelik değiştirme süreçlerinden 

kaynaklanan gecikmeler, 

c) Mülkiyetin sahipliği konusunda tereddüt olması halinde mahkeme 

kararına göre işlemlerin bitmemiş olması,

ç) Alınmış izinlerin iptali için açılan davalarda yürütmenin durdurul-

ması kararı veya iptal kararı verilmesi halinde yargılama esnasında 

geçen süreler nedeniyle meydana gelen gecikmeler (Bu sürenin 

bir defa ilave edilmesi şartıyla),

12. İhale
Arama ruhsat sahalarının ilan süresi içinde müracaat olma-
ması halinde, ruhsat alanı başka bir işleme gerek kalmadan 
aramalara açılması uygulamasına devam edilmelidir. 

Basılı rehberde yer alma fırsatı yakalayamayan firmalar dilerlerse 
www.mtrrehber.com’da yer alabileceklerdir. Siteye katılım talebinizi

www.mtrehber.com/rehberekayit adresinden iletebilirsiniz.

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

Ülkesine ve özellikle Türk Madencilik Sektörüne büyük hizmetler 
yapmış, hayat dolu, çalışkan, pozitif ve enerjik olan Yaşar’ı bu genç 
yaşında kaybetmek gerçekten benim için çok büyük bir şok oldu. 
Hepimizin başı sağ olsun.
Ahmet İplikçi  - Başbakanlık Yatırım Ajansı

Yasar Susek was both my student, my colleague, but most of all 
my friend.  Yasar was a man of singular Integrity and Honour in all 
things, demonstrated by his way of saying what he will do and doing 
what he has said 100%.   Yasar had an infectious energy and drive to 
do things different and better, serving all who he worked alongside, 
always with a smile and positive sentiment.  A devoted husband and 
father who never tired of talking of the future and his children and 
his many plans for his life and for Turkey. Yasar Susek was a man for 
the present and the future, he was for Turkey and for the metals, steel 
and resources industries he promoted to the world as a true patriot.  
His loss will be felt by many both within and outside Turkey and we 
will all miss you with both the joy we feel of being privileged to have 
known you and the sadness that you have been taken from us all so 
soon.   God Bless you Yasar, we will continue in your manner and in 
your honour as we go forward for you.” 
Alan M. Clegg – Afrasia Mining

Bir araya geldiğimizde dostluğun verdiği sıcaklıkla ‘’neden daha önce 
tanışmadık’’ diyerek hayıflandık. Ama birlikte geçirdiğimiz tüm zaman-
ları dolu dolu yaşadık. Madencilik sektörü için gücümüzü hayallerimizi 
yeteneklerimizi paylaştık, birleştirdik. Hepsinden öte hesapsız kitapsız 
sevgi dolu bir dostluğumuz oldu. Senin yokluğunu kabullenmek müm-
kün değil. Bizlere verdiğin ışık, yolumuzu daima aydınlatacak, senin de 
cennette ışıklar içinde olduğunu biliyorum değerli kardeşim…
Ali Safder İplikçioğlu  - Meta Nikel Kobalt AŞ

Olanlara inanmak, kabul etmek o kadar zor ki… “Nasıl böyle bir şey 
olabilir, neden olur?” gibi cevapsız birçok soru var. Keşke sihirli bir değ-
neğim olsaydı. Hemen ve hiç düşünmeden herkesin aklından geçeni 
yapardım. Ne büyük bir çaresizlik. Keşke ağlamak ve üzülmekle giden-
leri geri getirebilsek. Kesin ilk sen gelirdin. Hepimiz öyle çok ağladık, o 
kadar çok üzüldük ki… Sana hiç yakışmadı. Senin sıran değildi… Acele 
ettin. Mekanın cennet, huzurun daim olsun. Işıklar içinde uyu… 
Arzu Özcan – Sandvik Madencilik Türkiye

Siemens VAI ailesi olarak Türk Demir Çelik Sanayii ile ilgili standart 
dışı “Innovative” organizasyonlar yapan sevgili dostumuz Yaşar 
Şuşek’i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Yaratmış olduğu bu 
yenilikçi sempozyumların ilki için bizimle irtibata geçtiği ilk gün, o 
güler yüzü ve tasarlamış olduğu konsepti anlatırken yaşadığı içten 
heyecanı, daha sonraki sempozyumlarda bizlere göstermiş olduğu 
samimi yakınlığı ile hatırlayacağımız, dostumuza Allah’tan rahmet; 
kederli ailesi, dostları ve bu acıyı paylaşan tüm camiamıza başsağlığı 
diliyoruz. Mekanın cennet olsun...
Cenk Derinkök - Siemens VAI

İnsanın tam olarak neler hissettiğini kendisini bile anlayamadığı bir 
süreçte, duygu ve düşüncelerini yazmaya çalışması ne kadar zormuş. 
Hala olup biteni anlamaya çalışıyorum. İnanmak, kabullenmek o 
kadar zor geliyor ki… Topu topu iki yıl gibi kısa bir süredir tanışma-
mıza rağmen hepimizde ne kadar derin izler bırakmayı başarmış-
sın. Bitmek bilmeyen enerjinle, o güler yüzünle, hayat dolu yüksek 
tempon ile hepimizin adım adım yaklaştığına tanık olduğumuz o 
çok büyük hayallerinle, etrafındaki herkesin hayatına renk katmayı 
başardın. Seni tanımış ve seninle çalışmış olmaktan gurur duyuyo-
rum. Huzur içinde uyu, mekanın cennet olsun. 
Ergun Sokulluoğlu – Sandvik Madencilik Türkiye

I have known Yaşar for almost 14 years, long before EBY was develo-
ped. I have watched him grow into a man who loved people and life 
and like wise people and life loved him. He was funny, clever, ambi-
tious, generous, hardworking, always full of ideas and passionate 
about his country, its people and it’s success in the world. He was all 
of these things and more with his friends a family - always smiling. I 
was enormously proud of him and his achievements in all aspects of 
his life. Yaşar drew people to him because he cared and that came 
across in everything he did. For his life to have been taken so young 
is a tragedy. He shared a part of himself with all who knew him and I 
am sure that I will not be the only person who will miss him for many 
years to come. God bless you Yaşar. It was a privilege to have worked 
alongside you and to have been your friend.
Gilly Ashton – EBY Summits International

Çok değerli dostumuz, madencilik camiasının çok sevilen eşsiz insanı, 
ulusal ve uluslararası tanıtım etkinlikleri ile ülkemizi ve madencilik 
sektörünün tanıtımında büyük katkıları olmuş Yaşar Şuşek’in ara-
mızdan erken ayrılışı beni derinden üzmüştür. Merhuma Allahtan 
rahmet, kederli ailesine ve tüm madencilik camiasına başsağlığı 
diliyorum. Seni hiç unutmayacağız…
Kamil Soner Koldaş - Turchrome Madencilik

Acımız büyük… EBY International CEO’su, iş ortağımız, sevgili 
dostumuz Yaşar Şuşek geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu 13 
Mart 2014 Perşembe günü İstanbul’da hayatını kaybetti. Avrasya 
Mena Madencilik Zirvesi (İstanbul), Türkiye Maden Yatırımları 
Zirvesi (Londra), İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirdiği sektör 
yemekleri gibi sektörümüzün gelişmesine yönelik olarak gerçek-
leştirdiği organizasyonlar ile son iki yılda sektöre yeni bir soluk 

getiren ve enerji katan, daha nice organizasyonların da temelini 
atıp planlamalarını yapan Şuşek’in vefatı hepimizi derinden 
sarstı. Madencilik Türkiye Ailesi olarak Şuşek’e tanrıdan rahmet, 
sevenlerine ve ailesine sabırlar diliyoruz. 

Aşağıdaki satırlar, Yaşar Şuşek’i sevgiyle anan sektör mensup-
ları tarafından kaleme alınmıştır.

Anma
www.madencilik-turkiye.com
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Ben ve çok sayıda çalışanım, Yaşar’ı kaybettiğimiz haberini alınca 
büyük bir üzüntü ve şaşkınlık yaşadık. Yaşar Şuşek, oldukça yetenekli 
ve enerji dolu bir insandı. Ülkesi ve madencilik sektörüne beslediği 
heyecan ve coşkusu bulaşıcıydı. Kendisini, işine olan tutkusunu ve 
daima gülen yüzünü çok özleyeceğim. Başımız sağ olsun.
Iain Anderson - Çayeli Bakır İşletmeleri 

I had the pleasure to meet Mr. Yaşar Şuşek in occasion of 2014 Eurasia 
Mena Steel Summit in İstanbul. I remember him as a smart indivi-
dual, a friendly and charming person, always willing to go the extra 
step to help.
Luigi Giacomini - Siemens

Çalıştın, ürettin, bizleri bir araya getirdin. Azmini sevdik. Düşündün, 
tasarladın, geleceği anlattın. Hayallerini sevdik. İyimserdin, dinledin, 
anlayışla karşıladın. Gülen yüzünü sevdik. Doğruydun, dürüsttün, 
erdem doluydun. İnsanlığını sevdik. Gittiğinde aranan ‘’doğru’’ yaşa-
mıştır. Seni hepimiz arıyoruz. Yerin cennet olsun. Rahat Uyu.
Mete Yeşil – Meta Nikel Kobalt AŞ

Türkiye çalışkan, dürüst ve üretken insan yetiştirme konusunda çok 
kısır bir ülke. Ama sen çok kısa bir çalışma hayatını, pek çok insanın 
uzun yıllar boyunca üretmediği kadar çok proje ve başarı öyküsüyle 
doldurdun. Madencilik sektörüne heyecan ve umut aşıladın. Dünyaya 
açılma ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi konusunda pek çok ilki 
gerçekleştirdin. Bizlere kazandırdığın yeni ufuklar ve dostluklar uzun 
yıllar saygıyla anılmanı ve Türk madencilik sektörünün tarihinde layık 
olduğun yeri almanı sağlayacaktır. Seni tanımış ve seninle çalışmış 
tüm arkadaşlarımızın zihninde yarım kalmış bir güzelliğin buruk tadını 
bıraktın, rahat uyu mekanın cennet olsun.
Mustafa Kerpişci - Meta Nikel Kobalt AŞ

Sektörümüz ve şahsım adına yaşadığımız kayıptan büyük üzüntü 
duyuyorum. Kıymetli bir sektör mensubumuz olmasının ötesinde 
çok değerli bir arkadaşımızı henüz çok genç yaşta kaybetmiş olma-
nın ardından bu satırları yazmak oldukça zor. Hepimizin başı sağ 
olsun… Yaşamı boyunca saygınlığı ile anılmış çok değerli kardeşime 
Allahtan rahmet ve kederli ailesine sabırlar diliyorum.
Namık Ekinci - Çelik İhracatçıları Birliği

Kendilerini 2012 yılında PDAC programı vesilesi ile tanıdım. Güler 
yüzlü, pozitif tavrı hala hafızamdadır. Daha sonra 2013 yılında 2. 
Avrasya - MENA Madencilik Zirvesinde görüştüm. Davetlisi olarak 
Sn. Bakanımızla birlikte etkinlikte yer aldık. Ülkemiz için çabalayan, 
enerjik bir kişilik olarak izlenimlerim o etkinlikte de bir kez daha 
pekişti. Londra’daki etkinlikte de Sn. Bakan Yardımcımızla birlikte 
Yaşar’ı koşturan, organize eden, çabalayan halini bir kez daha 
gözlemledim. Genç yaşında büyük işler başardığına inanıyorum. 
Hem madencilik sektörü için hem de diğer sektörler için bir kayıptır. 
Kendisini rahmetle anıyorum. Ailesine de tekrar sabır diliyorum. 
Nevzat Kavaklı - T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Yaşar benim hayatımda tanıdığım en çalışkan, bitmek tükenmek 
bilmeyen enerjiye sahip ve son derece pozitif bir insandı. Sürekli geliş-
tirdiği yeni projeler ve aktivitelerle beni şaşırtan, kendisine büyük bir 
saygı beslememi sağlayan inanılmaz enerjisini ve pozitif karakterini 
daha yakından tanıma fırsatı buldum. Yaşar’ı tanıdıkça güçlü bir 
arkadaşlık ve sevgi oluştu bende. Bu dostluk ve sevgiyi ömrüm sür-
dükçe yüreğimde taşıyacağım. Türkiye’deki madencilik sektörünün 
vizyonunu ve çehresini değiştiren çok değerli ve yeri zor doldurulacak 
bir arkadaşımızdı. Bu nedenle sektör için büyük bir kayıp olarak her 
zaman anılacaktır. Ailesine sevenlerine sabırlar dilerim. Seni çok ara-
yacağız ve özleyeceğiz. Işıklar içinde uyu…
Tibet Kara - Australian Trade Commission

İlk tanıştığımızdan bu yana bana öğrettiği bir çok şey oldu Yaşar’ın, 
insanın inandığı bir şeyi yapabilmek için nasıl çalışması gerektiği, bu 
çalışmayı yaparken işine duyduğu saygının önemini, insanlara yakla-
şımındaki pozitifliği ve buna benzer bir çok olumlu unsuru bir arada 
bulundurmanın insanda yarattığı güzelliği. Her görüşmemizde olay-
lara hep olumlu tarafından bakması benim için en önemli özelliği 
olarak hatırımda. Bu kadar kısa sürede hem başarılı olmak hem de 
yeni katıldığı bir toplulukta kabul görmek bir insan için yaşamında 
en önemli hedeflerden birini yakalamak demektir. Yaşamımızı istedi-
ğimiz seviyeye taşımanın dışında, ismimizi taşıdığımız seviye de bir o 
kadar önemli ve ulaşılması zordur, bence Yaşar bunu başardı. 
Uğur Dalbeler - Çolakoğlu Metalurji

Altmış yedi senelik hayatımın büyük bir kısmını madencilik sektörünün 
her basamağında geçirmiş bir insan olarak, nadir bir yapısı, çoğu insanda 
olmayan sıcaklığa sahip kişiliği olan rahmetli Yaşar, şahsımda çok derin 
bir hüzün, iz ve hatıra bırakmıştır. İşi, mesleği gereği saate, zamana 
bakmaksızın madenciler ve madenciliğin geleceği için vermiş olduğu 
bu kişisel özverili çalışmaları benim nezdimde unutulması mümkün 
olmayan izler bırakmıştır. Bu güzel insanın beklenmedik bir günde bizleri 
terk etmesinin bıraktığı acı ve hüzünü kelimelerle ifade etmek mümkün 
değil.  Madencilik sektörüne büyük katkısı olmuş, güler yüzlü, sıcak, 
çalışkan, hiçbir sorumluluktan kaçmamış, nice madencilere, yatırımcılara 
Türkiye’nin madencilik geleceğine ufuk açmış olan güzel insana tekrar 
tekrar yüce yaradanımızdan rahmet, geride bıraktığı tüm eş, yavruları, 
akraba ve dostlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olur inşallah.
Yücel Pıçakcı - DMT 
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Şirket Haberleri
www.madencilik-turkiye.com

Çayeli Bakır İşletmeleri, 20 Yılda 
Üretim Kapasitesini İkiye Katladı
Türkiye’de üretilen bakırın üçte birini temin eden Çayeli Bakır 
İşletmeleri, kurulduğunda 600.000 ton olan yıllık üretim kapa-
sitesini 20 yıl içerisinde 2 katından fazla artırdı. Şirket tarafından 
Madencilik Türkiye dergisine verilen bilgilere göre; kuruluşun-
dan bu güne, 30 yılı aşkın süredir ülke ekonomisine değer katan 
Çayeli Bakır’ın günümüze kadar çıkardığı toplam cevher miktarı 
17.367.000 ton. Bakır ve çinko cevheri çıkaran firmanın yıllık 
toplam bakır konsantre miktarı 159.513,5 ton iken, toplam çinko 
konsantre miktarı ise 88.341,3 ton şeklinde ifade ediliyor. 
Çayeli Bakır İşletmeleri’nde, ilk günden bu yana yapılan yatırımlar 
ile operasyon süreçleri daha etkili ve verimli hale gelirken, üretim 
kapasitesi ve emniyet şartları da en üst düzeye çıktı. Geçtiğimiz 
yıllarda cevher taşıma sisteminin devreye alınması ve daha son-
rasında derinleştirilmesi ile çıkarılan cevher yerüstüne sadece 
kamyonlarla değil asansörle de çıkarılmaya başlandı. Madenin 
farklı katlarında çıkarılan cevherin, madenin en alt katına transfer 
edilip, oradan konveyör sistemi ile cevher asansörüne ve kam-
yonlara tek bir yerden yüklenebilmesi için ‘cevher kuyuları sis-
temi’ kuruldu. Bu pratik çözüm ile daha kısa zamanda daha fazla 
cevherin yerüstüne çıkarılması sağlandı. Macun dolgu tesisinin 
devreye alınması ise cevheri alınan panoların geri dolgu ile dol-
durulmasını hızlandırdı. Böylece yeraltındaki üretim döngüsünün 
daha hızlı tamamlanması mümkün kılındı. 
Bugün işletmenin yıllık cevher üretim kapasitesi 1,3 milyon ton 
olarak belirtiliyor.
Bu arada şirket, 7 Mart tarihinde Rize Dedeman Otel’de çalışan-
larına yönelik düzenlediği davette, şirket tarihinde ilk kez teknik 
departmanlardan birinin başına bir kadın müdürün atandı-
ğını da sürpriz bir şekilde açıkladı. Bakım Müdür Vekili Gönül 
Uğultan’ın Bakım Müdürlüğü’ne terfi etmesini büyük bir gururla 
duyuran Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdür’ü Iain Anderson, 
“Çoğunlukla erkeklerin çalıştığı bir sektör olan madencilik, 

artık kadınların da çalışabileceği bir sektör haline geldi.” dedi. 
Anderson ayrıca konuşmasında kurumsal değerlere bağlılığın, 
üretimin ve işin devamlılığının önemini de vurgulayarak “İtibar 
sahibi olmak için ne kadar üretim yaptığınızdan çok nasıl üret-
tiğiniz önemlidir. Çayeli Bakır olarak, sektörümüze ve ekono-
mimize fayda sağlarken, emniyetli, çevreye saygılı ve topluma 
duyarlı bir şekilde üretmek en büyük önceliğimiz. Bu sayede 

birlikte üreterek var oluyoruz ve gelişiyoruz. 
Şu ana kadar bu gelişime katkıda bulunan 
tüm Çayeli Bakır çalışanlarına ve ailelerine 
teşekkür ederim.” dedi. 
Konuşmasında Dünya Kadınlar Günü’nü 
de kutlayan Iain Anderson, erkek egemen 
bir sektör olan madencilikte kullanılan 
yeni teknolojilerin sayesinde, kadınların 
bu alanda rahatlıkla çalışabildiğini aktardı. 
Kadınların çalışma hayatındaki yetenek ve 
performanslarının etkileyici olduğundan 
bahsettiği konuşmasının ardından bir 
sürpriz yaptı. ÇBİ Bakım Müdür Vekili Gönül 
Uğultan’ın Bakım Müdürlüğü pozisyonuna 
terfiini ilk kez burada açıkladı ve “Madencilik 
gibi bir ağır sanayi sektöründe bir kadının 
böyle önemli pozisyonlara gelmesini gurur 
verici buluyorum.” dedi. 

www.cayelibakir.com
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Eczacıbaşı Esan Endüstriyel 
Mineral İhracatı İle Dikkat Çekiyor
Kurulduğu 1978 yılından beri endüstriyel minerallerdeki kaliteli 
çizgisini devam ettirirken bir yandan da gelişen ve yeni pazarlara 
doğru genişleyen Eczacıbaşı Esan, yurtdışı pazarlarında da varlı-
ğını günden güne güçlendiriyor. 40’dan fazla ülkeye gerçekleştir-
diği ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlayan Eczacıbaşı Esan’ın 
başarısı İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) 
tarafından da bir kez daha takdir edildi. İMMİB tarafından bu yıl 
yedincisi düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödüllerinde Eczacıbaşı 
Esan “endüstriyel mineraller” kategorisinde 2012 yılından sonra 
2013’te de  üçüncülük ödülünü Eczacıbaşı Topluluğu’nun ihracat 
şirketi Ekom Dış Ticaret adına aldı. 
Eczacıbaşı Topluluğu’nun seramik fabrikalarına kaliteli ham-
madde sağlama ihtiyacı sonucu kurulan Eczacıbaşı Esan, 
bugün endüstriyel mineral ve metalik madenlerde Türkiye’nin 
önde gelen kuruluşları arasındadır. Endüstriyel minerallerdeki 
feldspat, kil, kaolen, kuartz, bentonit ve halloysit üretimine 
2009 yılında Balıkesir Balya’daki tesisinin açılması ile kurşun ve 
çinko konsantresi üretimini de ekleyen Eczacıbaşı Esan, yıllık 2 
milyon tondan fazla üretim kapasitesine sahiptir. Dünyanın en 
büyük feldspat üreticisi olan Esan, kendi ürettiği endüstriyel 
mineral ve metalik madenlerin yanı sıra satışını gerçekleştir-

diği ticari ürünlerle, başta seramik sanayi olmak üzere, kaynak 
elektrod, cam, refrakter, emaye, abrasiv, demir-çelik, çimento, 
boya, plastik ve kompoze taş sektörlerine hizmet sunmakta-
dır.  150’den fazla ürün seçeneğiyle hem iç hem de dış pazar-
daki taleplere cevap veren Eczacıbaşı Esan, 40’tan fazla ülkeye 
ihracat gerçekleştirmekte, İtalya, Ukrayna, Çin ve Kosova’da 
temsilcilik ofisleri bulunmaktadır. 

www.esan.com.tr

Sandvik Madencilik Tanıtım Günleri Devam 
Ediyor. Yeni Durak: Dumlupınar Üniversitesi
2014 hedefleri kapsamında ilki İstanbul Teknik Üniversitesi, 
ikincisi ise Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Sandvik 
Madencilik Tanıtım günlerinin son durağı Dumlupınar 
Üniversitesi oldu. 13 Mart 2014’te Dumlupınar Üniversitesi 
Madencilik Kulübü ve Maden Mühendisliği Bölümü’nün ev 
sahipliğinde düzenlenen organizasyon, maden mühendisliği 
öğrencilerinin yoğun katılımına sahne oldu.
Tanıtım programı ilk olarak Sandvik Madencilik Kırma-Eleme 

bölümü proje müdürü Ceren Büyükyıldız’ın Sandvik tanıtımı, 
firmanın Türkiye organizasyonu, Sandvik Madencilik faaliyet 
alanları ve maden mühendisliği hakkında genel bilgileri içe-
ren sunumu ile başladı. Ardından Sondaj Ekipmanları Satış 
Müdürü Egemen Kamber, Delici Ekipmanlar Bölüm Müdürü 
Çağdaş Buharalı, Maden Ekipmanları Satış Mühendisi 
Serdar Akkurt ve Kırma-Eleme Bölümü Proje Müdürü Ceren 
Büyükyıldız ürün gruplarında bulunan ekipmanları tanıtarak 

karşılıklı soru - cevaplarla 
öğrencileri bilgilendirdiler.
Dumlupınar Üniversitesi 
Maden Mühendisliği Bölümü 
öğretim görevlilerinin de des-
tekleriyle tamamlanan tanı-
tım günü sonrasında gerçek-
leşen söyleşi esnasında teknik 
konuların bir adım ötesine 
geçilerek öğrencilerin gele-
cek beklentileri, planları ve 
sektörde karşılaşabilecekleri 
sorunlar üzerinde duruldu ve 
kendilerine meslektaşlarının 
deneyimlerinden bahsedildi.  

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

 MIBC 
2-etil Hekzanol 

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

KİMYASAL İHTİYAÇLARINIZDA  
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ... 

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

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

 ENFLOC -  Flokülantlar 
 ENFLOMAC -  Koagülantlar 
ENFOAM -  Köpük Kesiciler 

 ENHYDRO 75 -  Nem Düşürücü 
 ENCARB -  Aktif Karbon  
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Çok uluslu bir topluluk olmasının avantajını düzenli depolama 
tesislerinin her alanında kullanmakta olan InterGEO ailesi, Karses 
Su Yapı Denetim ve Hizmetleri Ltd. Şirketini bünyesine kattı-
ğını duyurdu. DSİ Genel Müdürlüğü’nce 13/05/2011 tarihinde 
27482 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ”Su Yapıları Denetim 
Hizmetleri Yönetmeliği” çerçevesinde kurulmuş olan Karses 
firmasını bünyesine katan InterGEO, uluslararası düzeyde ger-
çekleştirdiği süpervizörlük hizmetlerine artık Türkiye’de de 
başladı. Şirket tarafından Madencilik Türkiye dergisine yapılan 
açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Çevre İçin Düzenli Depolama Tesisleri (DDT), DDT’nin Her 
Aşamasında InterGEO
Maden cevherleri, yeraltından çıkarılan cevher içerikli kayaların 
çeşitli işlemlere tabi tutulması ile elde edilirken, bu işlemlerin 
sonucunda depolanması gereken bir maden atığı ortaya çık-
maktadır. Bu maden atıklarının 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıkların Düzenli 
Depolanmasına Dair Yönetmelik” ve ilgili genelgelere uygun 
olarak depolanması gerekmektedir. Bu yetki çerçevesinde 30 
yıllık  kamu, 15 yıllık özel sektör tecrübelerine sahip kilit personel-
lerin tecrübeleriyle birleştiren InterGEO, DSİ Genel Müdürlüğü’nce 
13/05/2011 tarihinde 27482 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  
‘’Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği’’ çerçevesinde kurul-
muş olan Karses firmasını bünyesine katmıştır.
Türkiye’de ilgili mevzuatlar ve uluslararası standartlar çerçeve-
sinde su yapıları ile ilgili her konuda hizmet vermeye başlamış 
ilgili yasalar uyarınca, inşaatları özel sektör tarafından gerçekleş-
tirilecek olan su yapılarında, proje inceleme ve onayı ardından, 
inşaat denetimi ve kabul aşamasında geniş kapsamlı, sürdürü-
lebilir  stratejileri hedefleyen Karses, tüm denetim işlerini karar-
lılıkla sürdürmeyi hedeflemektedir. 
Düzenli Depolama Tesislerinin inşaatı ve diğer tamamlayıcı 
tesislerinin yapım ve montajının denetim hizmetleri kapsamında 
Karses firmamız proje aşamasından başlayarak, hazırlanan 

projeleri, paftaları ve hesapları, atıkların düzenli depolanmasına 
dair yönetmelik ile su yapıları denetim hizmetleri yönetmeliğin-
deki kriterler öncelikli olmak üzere teknik şartnameler, yürürlükte 
bulunan diğer yönetmelik, genelge, şartname ve uluslararası 
standartlara uygunluğu açısından inşaat başlamadan önce kilit 
personellerimiz ve denetçi mühendislerimiz tarafından inceler. 
İnşaat aşamasına geldiğinde de teknik şartnameye uygun olarak 
inşaatın her kaleminde sahada bulunarak düzenli depolama tesi-
sini işletme aşamasına gelmesini sağlamaktadır.
Düzenli Depolama Tesislerinin Denetim Gerçeği ve Etkin Bir 
Denetimin Sürdürülebilirliği
InterGEO ailesine baktığımızda bugün Türkiye’de madencilik ve 
enerji sektöründeki şirketlerin inşa etmeyi planladıkları düzenli 
depolama tesislerinin (DDT) fizibilite raporlarını, maliyet analizle-
rini, ihale dosyaları ile sözleşme ve şartnamelerini, iş programlarını, 
aylık ilerleme raporlarını, iş bitirme raporlarının hazırlanmasını, 
avan ve uygulama projelerinin hazırlanmaları konusunda üst 
düzey bilgi birikimine sahip teknik ekibiyle InterGEO Proje ve 
Danışmanlık olarak hizmet vermektedir.
InterGEO İnşaat ve Pazarlama AŞ uzman kadrosu, beraber çalış-
tığı akademisyenler ile birlikte uluslararası tecrübesiyle Düzenli 
Depolama Tesislerinin işletmeye hazır hale getirilmesi için gerekli 
tüm inşaat işlerini yapmakta ve uluslararası yapmış olduğu anlaş-
malarıyla da dünya pazarında uluslararası standartlara uygun her 
türlü geosentetik malzemeyi Türk inşaat sektörüne temin etmektedir.
Karses inşaat başlamadan önce kilit personeller ve denetçi 
mühendisler tarafından inceler, İnşaat aşamasına geldiğinde 
de teknik şartnameye uygun olarak inşaatın her kaleminde 
sahada bulunarak düzenli depolama tesisini işletme aşamasına 
gelmesini sağlar.
InterGEO ailesi olarak bizler fırsatları değerlendirmek için teknik bir 
çerçeve içerisinde girişimci ruhumuzu koruyarak çalışanlarımızın 
sahip olduğu ekip ruhuyla birlikte, her geçen gün büyümemizin 
temelini oluşturarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

www.intergeoservices.com.tr

InterGEO, Karses Su Yapı
Denetim Şirketini Bünyesine Kattı
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Metrans Binası, Türkiye’nin 2013’te 
Öne Çıkan Yapılarından Birisi Seçildi
Endüstriyel pompalar, tamamlayıcı ekipmanlar, paket sistem-
ler ve servis - bakım konusunda faaliyet gösteren, sektörün 
öncü firmalarından METRANS’ın 2013 yılı içinde taşındığı 
Dilovası İMES OSB içindeki yeni binası, Türkiye’nin Mimarlık 
Arşivi ARKİV Seçkileri kapsamında Türkiye’nin 2013’te öne 
çıkan 63 yapısından biri seçildi.
Arkitera Mimarlık Merkezi’nin, Türkiye’deki mimarlık üretimini 
belgelemek amacıyla bu yıl yedincisini gerçekleştirdiği ARKİV 
Seçkileri’nin amacı, Türkiye’de 2013 yılı içinde üretilen mimar-
lığı kayıt altına alıp, bir kaynak oluşturmak. Değerlendirmeyi 
seçici kurul üyeleri İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü öğretim görevlisi Saitali Köknar, İstanbul 
Serbest Mimarlar Derneği’nden Yavuz Selim Sepin, 
İzmir Serbest Mimarlar Derneği’nden Turgut 
Çıkış, TSMD’den Tülin Çetin ve Arkitera Mimarlık 
Merkezi’nden Ömer Yılmaz yaptı. 2013 yılında 
uygulaması bitmiş olan 117 proje içerisinde 3 turda 
yapılan değerlendirme çalışması neticesinde 63 
proje seçkilerde yer almaya değer görüldü. Bu 
projelerin çoğunluğunu konut ve eğitim binaları-
nın oluştururken, ofis binaları oranının sadece % 4 
olduğu görülüyor. 
Müteahhitliğini Kosifler İnşaat’ın, iç mimarlığını SFG 
Mimari’nin gerçekleştirdiği proje, toplam 2 yılda 
tamamlandı. METRANS Genel Müdür’ü Kirişçi, yeni 
binanın sağladığı birçok avantaj ve yenilik olduğuna 
dikkat çekiyor. Süregelen katma değerli hizmetlere 

yenilerini eklemek için gereken altyapıyı ve olanağı buldukla-
rını, ayrıca kendi bünyelerinde kokulandırma, katkı maddesi 
enjeksiyonu gibi paket sistem üreteceklerini bildiriyor. Bununla 
birlikte, gelişen servis - bakım için daha büyük alan ve teknik 
olanağa sahip olduklarını açıklıyor. Kirişçi METRANS olarak 
merkezde bakım, yerinde bakım, kestirimci bakım, lazerli ileri 
teknoloji cihazlarla kaplin ayarı, vibrasyon kontrolü, devreye 
alma, kullanım ve bakım eğitimi gibi hizmetleri sunduklarını 
belirtirken yeni binaya taşındıklarından beri, müşterilerine lojis-
tik açıdan daha yakın olduklarını ifade ediyor. 

www.metrans.com.tr

Maxam 70 Milyon Euro’luk
Yatırım ile Asya’nın Yıldızı Çin’de…
Maxam Patlayıcı Maddeler 2013 yılında gerçekleştirdiği 70 mil-
yon Euro’luk yatırım ile Çin’de sivil patlayıcı maddeler pazarına 
hakim olup, madencilik, taşocakçılığı ve inşaat sektöründe en 
önemli patlayıcı madde tedarikçisi olmayı hedefliyor. Bu yatı-
rımın tamamlanması sonucunda Maxam Sivil Patlayıcılar dün-
yanın en büyük patlayıcı tedarikçisi olacak. Şirket tarafından 
yapılan açıklamaya göre bu proje, Çinli devlet yetkililerinin, 
bölgesel yönetimin ve belediye yetkililerinin desteğiyle ger-
çekleşen bir proje.
Çin Hükümeti Sanayi Bakanı ve Bilgi Teknolojileri yetkilile-
rinin de hazır bulunduğu açılış töreni ile Maxam Patlayıcı 
Maddelerin Lao Qiuyu (Shandong Eyaleti) kentinde hayata 
geçirdiği tesis Çin pazarında madencilik, taşocakçılığı ve inşaat 
sektörü için geniş ürün yelpazesi ile sivil patlayıcı maddelerin 
tüm ürünlerini üretecek, tesiste 300 kişi istihdam edilecek.
Maxam Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jose Fernando 
Sanchez-Junco, ‘Çin coğrafi açıdan bizim için stratejik bir 
adımdır. Maxam yenilikçi teknolojisi ile ürün ve hizmet anla-
mında çok kapsamlı bir hizmet sunmayı planlamaktadır. Bu 

şekilde şirketimiz zincirini arttıracak ve müşterilerimize daha 
kaliteli ürünler üretebileceğiz’ ifadelerini kullandı.
Sanchez-Junco ise yıllar önce Çin’in komşuları olan Özbekistan, 
Kazakistan ve Moğolistan’daki yatırımlarla gerçekleştirdikle-
rini ve şimdi Çin’de gerçekleştirilen yatırım ile Asya’daki varlık-
larını çok daha güçlendirdiklerini aktardı.
Çin dünyanın en büyük madencilik, taşocakçılığı ve altyapı 
pazarlarından birisi. Maden kaynaklarının büyük bir çeşitlilik 
gösterdiği ülkenin en büyük maden sahaları ülkenin güne-
yinde ve Mançurya, Liadong yarımadasında bulunmaktadır. 
Çin’in en büyük maden rezervi kömürdür ve bu rezervler 
dünyanın en büyükleri arasındadır. Muazzam bir enerji 
potansiyeline sahip bu maden ile birlikte doğal gaz, uranyum, 
plütonyum ve petrol yatakları da bulunmaktadır. “Asya devi” 
aynı zamanda toprakları içinde bulunan demir, magnezyum, 
vanadyum ve titanyum gibi önemli değerli metallere de sahip-
tir. İnşaat alanındaki olağanüstü ilerleme nedeniyle taşocakçı-
lığı sektöründe yüksek miktarda taş üretimi bulunmaktadır. 

www.maxam.com.tr
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“Maden İşletmelerinde Proses Ekipmanları Semineri”, 20 - 21 
Mart 2014 tarihleri arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 
Metso ve bir Madencilik Türkiye markası olan MT Etkinlik işbir-
liği, Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nün 
katkılarıyla gerçekleştirildi. İki gün boyunca süren etkinliğe 
katılım oldukça yoğun olurken, katılımcıların etkinlik süresi 
boyunca sunumlara olan ilgisi dikkat çekti.
Etkinliğin açılış konuşmasını, aynı zamanda etkinliğin ev sahipli-
ğini yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Onur gerçekleştirdi. Onur’un 
Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü hakkında 
da bilgiler verdiği ve düzenlenen etkinlikle ilgili memnuniyetini 
dile getirdiği konuşmasının hemen ardından kürsüye konuşma-
sını yapmak üzere Metso Türkiye Satış Müdürü Güray Kır çıktı. 
Kır, etkinliği düzenlemelerindeki amaçlarını, geleceğin sektör 
temsilcisi olan mühendislik öğrencilerini sektörün bugünkü 
temsilcileriyle bir araya getirmek, gelecekteki sektör temsilci-
lerinin sektörün güncel durumundan habardar olmalarını sağ-
lamak, aynı zamanda kullanılmakta olan mevcut teknolojilerin 
ve ekipmanların yanında yeni teknolojiler hakkında da sektör 
temsilcilerini bilgilendirmek olarak belirtti.
Kır konuşmasına Metso Minerals hakkında bilgiler vererek 
devam ederken, şirketin maden, inşaat, geri dönüşüm, petrol ve 
gaz endüstrilerinde müşterilerine proses çözümleri konusunda 
destek sağladığını, Metso’nun ayrıca kağıt ve enerji sektörle-
rinde de ileri seviye otomasyon çözümleri ürettiğini aktardı. 
Metso’nun her ne kadar Finlandiya kökenli olsa da uluslararası 
bir firma olduğuna vurgu yapan Kır, şirketin 50’den fazla ülkede 
16.000 profesyonel çalışanı bulunduğunu ve yıllık 3,5 milyar 
euro cirosu olduğunu da sözlerine ekledi.
Metso’nun faaliyet alanları ve bölgesel satış konuları hakkında 
da dinleyicilere bilgiler veren Kır, şirketin dünyada madencilik 
faaliyetlerinin yoğun olduğu Kuzey, Orta ve Güney Amerika böl-
gelerindeki çalışma faaliyetleri hakkında da kısa bir anlatım ile 
katılımcıları bilgilendirdi. Ciro ve çalışan sayısı olarak Avrupa’nın 
Metso operasyonları içinde ilk sırada yer aldığını aktaran Kır, 

bunun nedenini ise şirkete ait fabrikaların Avrupa’da faaliyet 
göstermesine bağladı.
Güray Kır’ın ardından Metso Türkiye Maden Bölümü Satış 
Müdürü Murat Us ‘’Madencilik ve Agrega Tesislerinde Kırıcı 
Sistemleri’’ konusunda sunumunu gerçekleştirmek üzere kür-
süye çıktı. Us, tanımlar ve terimleri anlatarak başladığı sunu-
muna, kırma devreleri dizayn kriterleri, birincil (çeneli kırıcılar, 
gyratory kırıcılar) ikincil - üçüncül (konik kırıcılar, darbeli kırıcılar) 
ve dördüncü kırıcılar da denen HRC (HPGR) kırıcılar hakkında 
ayrıntılı bilgiler vererek devam etti. Us, sunumunda kullandığı 
grafikler ve örneklerle de katılımcıların konuyu daha iyi kavra-
masına yardımcı oldu. 
Maden Bölümü Satış Müdürü Murat Us’un ardından ‘’Madencilik 
ve Agrega Tesislerinde Elek Sistemleri’’ konusunda konuşma-
sını yapmak üzere Metso Avrupa, Ortadoğu, Afrika Titreşim 
Ekipmaları Ürün Müdürü Andreas Kanter kürsüdeki yerini aldı. 
Kanter konuşması boyunca madencilik ve inşaat sektörünün 
titreşimli elekler üzerine talepleri, titreşimli elekler kinema-
tiği, madencilik ekranları, ikincil uygulamalarda multi-flo 
ekranlar, yangın önleme, besleme düzeneği konularında bil-

Maden İşletmelerinde Proses
Ekipmanları Semineri, Metso ve MTEtkinlik 
İşbirliği ile İzmir’de Gerçekleştirildi

Etkinlik Haberleri
www.madencilik-turkiye.com
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gilerini dinleyicilere aktardı. 
Sunumunda birçok örnekten 
yararlanan Kanter, konuşma-
sının sonunda dinleyicilerden 
gelen sorulara da cevap verdi.
Kanter’in sunumunun ardın-
dan ‘’Öğütme Devreleri’’ 
konulu sunumu gerçekleş-
tirmek üzere Graham Davey 
kürsüye çıktı. Davey, görsel-
ler, örnekler ve grafiklerle 
zenginleştirdiği sunumunda 
ve ultra ince öğütme proses-
leri hakkında bilgiler verdi. 
Davey sunumunda öğütme 
devreleri konusunda yaygın 
kullanımlara örnekler verir-
ken, günümüzde geçerli mil teknolojileri, devre seçenekleri, 
değirmen performans verileri ve ultra ince öğütme konularında 
da tecrübelerini dinleyicilerle paylaştı.
Davey’nin ardından sunumunu gerçekleştirmek üzere Metso 
Proses Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Müdürü Birol Sönmez 
kürsüye çıktı. Sönmez amacının Metso’nun proses teknoloji 
ve inovasyon biriminin faaliyetlerini ve hizmetlerini kısaca 
tanıtmak olduğunu belirtirken, proses danışmanlık konusunda 
verilen hizmetlerde kullanılan proses entegrasyonu ve opti-
mizasyonu metodolojisi hakkında bilgiler aktardı. Sunumun 
son bölümünde ise Birol Sönmez tarafından Metso’nun dünya 
ölçeğinde gerçekleştirmiş olduğu proses entegrasyonu ve opti-
mizasyon projelerinden birkaç örnek uygulama sonuçları da 
katılımcılara tanıtıldı. 
Proses Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Müdürü Birol Sönmez’in 
ardından seminerin ilk gününün son konuşmacısı ‘’Flotasyon 
Teknolojileri’’ konusundaki sunumuyla Metso Ürün Müdürü 
Julie Legay oldu. Legay, Metso’nun üretimi olan flotasyon 
makinaları hakkında detaylı bilgiler veren bir sunum gerçek-
leştirirken, makinaların çalışma prensipleri, performansları ve 
özellikleri hakkında da dinleyicileri bilgilendirdi. 
Legay’ın konuşmasının ardından gün içindeki tüm konuları 
da kapsayan bir soru - cevap bölümü yer alırken, dinleyicilerin 
soru - cevap kısmına ilgileri yoğun oldu. Katılımcılar tarafından 
sorulan tüm sorulara Metso çalışanları tarafından cevap verilir-
ken, soru - cevap bölümünün hemen ardından gerçekleştirilen 

kokteylde de isteyenler sorularını direk muhatabı olan Metso 
çalışanlarına da yönlendirebildi.  
Sunumlara yoğun bir katılımın olduğu ilk günün ardından ikinci 
günün ilk konuşmacısı ‘’Manyetik Seperatörler ve Susuzlandırma 
Ekipmanları’’ konusundaki sunumunu gerçekleştirmek üzere 
Heikki Hartikainen oldu. Hartikainen maden işlemenin temel 
unsurları, ekipman seçimi, jenerik manyetit işleme akışı, kuru 
ayırma yerleri ve sıralama, ekonomik yerleşim, kuru LIMS özel-
likleri ve seçimi, ıslak ayırma - zenginleştirme konu başlıklarına 
değinirken, bol miktarda örnek tesis verilerinden ve görsellerin-
den faydalandı. Konuşmasının sonunda dinleyicilerden gelen 
soruları cevaplayan Hartikainen, sektördeki tecrübesinin de 
verdiği bilgi birikimi ile sorulara doyurucu cevaplar verdi.
Hartikainen’in sunumunun ardından ikinci gününün ikinci 
konuşmacısı, ilk gün de bir sunum gerçekleştiren Metso Proses 
Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Müdürü Birol Sönmez oldu. 
Sönmez, ‘’Eko - Verimli Madencilik Proseslerinin Geliştirilmesi’’ 
konusunda sunumunu gerçekleştirirken, konunun Metso Proses 
Teknoloji ve İnovasyon biriminin halen üretmekte olduğu 
bir araştırma projesinin temel kavramlarını içerdiğini aktardı. 
Sönmez, ’’Eko - Verimli Madencilik Proseslerinin Geliştirilmesi’’ 
konusunun amacının, madencilik ve cevher hazırlama prosesle-
rinde enerji tüketimini, su kullanımını ve karbon salınımını azal-
tan alternatif teknolojiler ve uygulamaların araştırılması olarak 
açıklarken, projenin hedefleri konusunda da bilgiler verdi.
Birol Sönmez’in sunumunun ardından ‘’Maden Tesislerinde 
Pompa Uygulamaları’’ konusunda sunumunu gerçekleştirmek 
üzere Metso Global Ürün Müdürü Jim Jones kürsüye çıktı. 
Metso’nun ürettiği pompalar ve uygulamaları hakkında bilgi-
ler veren Jones, bu konuda dünyada yaptıkları projelerden de 
örnek sunarak sunumunu sonlandırdı.
Jim Jones hemen ardından Metso Öğütme ve Proses Aşınma 
Çözümleri Satış Mühendisi Mehmet Özcan tarafından 
‘’Değirmen Astar Dizaynında Önemli Faktörler’’ konulu etkinli-
ğin son sunumu gerçekleştirildi. Son sunumun ardından iki gün 
boyunca yapılan tüm sunumları da içine alan bir soru - cevap 
bölümü gerçekleştirilirken, seminer süresi boyunca katılımın 
yüksek olması dikkatlerden kaçmadı.  
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İstanbul’daki Kanada Başkonsolosluğu, Kanada Büyükelçiliği 
ile ortaklaşa organize ettiği Madencilikte Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Toplantısı (Mining CSR Workhop), Ankara 
Sheraton Otel’de, Türkiye’de faaliyet gösteren Kanadalı 
madencilik firmalarının temsilcileri ve madencilikle ilgili 
Türk resmi kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Toplantının amacı katılımcılar için bir tartışma ortamı yarat-
mak, şirketlerin kendi Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) 
uygulamalarında edindikleri tecrübeleri paylaşmak, KSS çalış-
malarında Kanada Hükümetinin yaklaşımı hakkında bilgilen-
dirmek, çevrenin korunması ve kamusal hizmetlerin verilmesi 
alanlarında madencilik sektörü adına KSS prensiplerini paylaş-
maktı. Tartışmalarda ayrıca Türkiye koşullarında sürdürülebilir 
madencilik için ön koşullar, Kanadalı firmaların yaşadığı sıkın-
tılar ve bunların aşılma yollarının paylaşılması da hedeflendi. 
Etkinlik, Kanadalı maden üretim ve arama firmalarının yöneti-
cilerinin yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Dr. Nevzat Kavaklı’nın da sunumlara ve tartışmalara 
iştirakleri ile daha da zenginleşti.
Karşılama konuşmasını, toplantının başkanı da olan Kanada 
Büyükelçisi John Holmes yaptı. Konuşmasında, çevresel sür-
dürülebilirlik ve sağlıklı bir halkla ilişkiler çalışmasının karşılıklı 
güvene dayalı olduğunu, şirketlerin bu konuya büyük önem 
vermeleri gerektiğini belirten Holmes, bu etkinliğin Kanada 
KSS uygulamalarının farkındalığının geliştirilmesi ve Türkiye’de 
faaliyet göstermekte olan Kanadalı firmaların pozitif imajlarını 
daha da güçlendirmek adına büyük bir fırsat olduğuna değindi.
Toplantının ana konuşmacısı, Kanada Dış İlişkiler Ticaret ve 
Geliştirme Bölümü KSS yetkilisi Julia Cloutier’di. Cloutier yap-
tığı sunumda, Kanada Hükümetinin madencilik sektörü için 
uyguladığı KSS standartları, standartların temel prensipleri, 

nasıl zorunlu kılındıkları hakkında bilgiler vererek, KSS’nin yerel 
halkın refahı ve çevrenin korunması konularındaki katkılarına 
değindi. Julia Cloutier ayrıca Kanada Hükümetinin KSS çalış-
malarına ayırdığı kaynaklar ve firmaların bu kaynaklardan nasıl 
faydalanabileceği hakkında önemli bilgiler paylaştı. Sunum, 
bazı Kanadalı firmaların dünyanın değişik yerlerinde uyguladığı 
KSS uygulamaları üzerine verilen örneklerle son buldu.
Sonraki sunum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European 
Bank for Reconstruction and Development - EBRD), Altyapı 
Uzmanı Tolga Ergüven’e aitti. Ergüven, EBRD’nin ve Türkiye’deki 
organizasyonunun tanıtımı ardından, Bankanın madencilik 
sektöründe sosyal ve çevresel etki değerlendirme kriterleri ve 
yönetmelikleri ile ilgili detaylı bir anlatım gerçekleştirdi.
Toplantı, Türkiye’de faaliyet gösteren iki madencilik firması 
yetkilileri, Tüprag Metal Madencilik adına Mehmet Yılmaz ve 
Çayeli Bakır İşletmeleri adına Iain Anderson’ın sunumları ile 
devam etti. Sunumlarda şirketlerin KSS stratejileri, bu strate-
jileri nasıl hayata geçirdikleri ve elde ettikleri başarılı sonuçlar 
sonunda yöre halkının yaşam kalitesindeki artışlar anlatıldı.
Toplantının sonuç kısmında ise Dr. Nevzat Kavaklı, bu tür 
toplantıların, madencilik sektörü ile yöre halkının uyumlu bir 
ilişki içerisinde olabilmesi için KSS programlarının ve sorumlu 
madencilik aktivitelerinin önemini anlamakta büyük faydalar 
sağladığını belirtti. Böyle bir etkinlikte olmaktan yaşadığı 
mutluluğa değinen Kavaklı, bu tür eğitici toplantıların sadece 
madencilik firmalarının yöneticileri için değil, denetleyici 
unsurlar ve hissedarlar için de büyük önem taşıdığını belirtti.
Toplantı, Kanada Ticari Ateşesi Akın Kösetorunu’nun kapanış 
konuşmasının ardından başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu. 

Kanada Başkonsolosluğu
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Toplantısı
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Madenciler Dayanışma Derneği eğitim programları çerçeve-
sinde 24 Mart 2014 tarihinde TKİ Genel Müdürlüğü Konferans 
Salonunda Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği semineri düzen-
lendi. Seminerde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
Madenlerde Risk Analizi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 
ve Uygulamalar, Madenlerde Kullanılan Kişisel Koruyucu 
Donanımlar hakkında sunumlar yapılırken, konu ile ilgili uygu-
lamalarda karşılaşılan eksik ve yanlışlıkları ortadan kaldırmaya 
yardımcı olacak bilgiler paylaşıldı. 
Açılış konuşmalarında Dernek Başkanı Veli Doğan seminerin 
düzenlenme amaçlarından ve iş güvenliğinin öneminden 
bahsederken, TKİ Genel Müdürü Mustafa Aktaş iş sağlığı kanu-
nunun ülkemizdeki gelişimine değindi. T.C. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım 
Özer iş güvenliği mevzuatı ile ilgili bilgiler paylaşırken, T.C. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nevzat Kavaklı 
ise iş güvenliği kültürünün benimsenmesinin ve bu konuda 
güçlü bir farkındalık oluşturulmasının önemini aktardı. 
Açılış konuşmalarının ardından seminer; 6331 Sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu, Madenlerde Risk Yönetimi, Madenlerde 
Risk Değerlendirmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 
Uygulamaları, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliği ve Uygulamaları, Madenlerde Kullanılan Kişisel 
Koruyucu Donanımlar başlıklarında gerçekleştirilen sunumlarla 
sona erdi. 

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

Ülkemizde maden jeolojisine dayalı bilimleri ilerletmek ve bu 
konularda çalışan jeoloji mühendislerini bir araya getirmek 
amacıyla kurulan ve bu kapsamda çeşitli eğitimler düzenle-
yerek üyelerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlayan Maden 
Jeologları Derneği (MJD), 2014’te de çalışmalarını sürdürüyor. 
2014 Kış Seminerleri adı altında, Ocak - Mart ayları arasında ger-
çekleştirilen seminerler kapsamında her hafta Cumartesi günü, 
belirlenen bir konu hakkında seminerler düzenlendi. Dernek 
üyeleri tarafından ilgiyle takip edilen seminerler sırasıyla şu 
şekilde gerçekleşti:

25 Ocak 2014, Kaynak/ Rezerv Tahmininde Dinamik ve Statik 
Modellemeler, Hayati Koyuncu (Jeodijital Ltd.), 1 Şubat 2014, 
Türkiye Nikel Oluşumları, Ferda Öner (Meta Nikel Madencilik), 
8 Şubat 2014, Maden Arama Çalışmalarında Sözleşme Hukuku 
(Vera Hukuk Bürosu), 15 Şubat 2014, Madencilik Kimyasallarının 
Risk Analizi ve Yönetimi, Prof. Dr. Ali Esat Karakaya (Gazi 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Ana Bilim Dalı), 22 
Şubat 2014, Maden Arama Sondajlarında Dikkat Edilmesi 
Gereken Noktalar, Ruhi Akçıl (Ortadoğu Sondaj) ve son olarak 
1 Mart 2014, Kaynak/ Rezerv Tahmininde Dinamik ve Statik 
Modellemeler, Hayati Koyuncu (Jeodijital Ltd.). 

Maden Jeologları Derneği
2014 Kış Dönemi Seminerleri
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M
adencilik, sahada karşılaştığı sorunlar ve bilinme-
yenleri ile oldukça zor bir sektördür. Madencilikte 
kaybedilen zamanın önemli mali kayıplara neden 
olması, kullanılan ekipmanların zor saha koşul-

larına dayanacak kalitede olmasını ve karşılaşılan sorunlara 
hızla çözüm bulunmasını gerektirmektedir. 1987 yılından bu 
yana sektöre hizmet vermekte olan Barkom Grup, bu ihtiyaca 
cevap vermek için vizyonunu “Yüksek kalite sondaj ekipman-
ları üretmek ve mesafe gözetmeksizin hızlı ve kesintisiz hizmet 
vermek” olarak belirlemiştir. 

Günümüzde rekabetin oldukça yüksek olduğu madencilik 
dünyasında doğru makine ve ekipman kullanımı firmaların 
diğer firmalara karşı üstünlük elde etmelerinde ve kar oranla-
rını yükseltmelerinde en belirleyici faktör olmaktadır. Barkom 
Grup’ un ucuz ancak kalitesiz ürünleri üretip pazarlamayı ter-
cih etmemesi, gerek saha ziyaretleri ve sahada verdiği eğitim-
ler, gerek telefon ile verilen teknik destekle müşterisini yalnız 
bırakmaması ve son olarak esnek üretim hattı ile siparişlere 
hızla cevap vermesi büyük firmaların Barkom Grup ile çalışmak 
istemesinin en büyük nedenleri olarak sıralanabilir. 

Rakamlar ve Tarihlerle Barkom
1987 yılında kuruldu.

1992 yılında elmaslı sondaj ekipmanları üretimine başlandı.

2012 yılında sahibi olduğu 5000 metrekarelik yeni fabrikasına 
taşındı.

2013 yılının ilk çeyreğinde malzeme laboratuvarında çekme 
kopma testleri ve micro-vickers sertlik ölçüm ve analizleri, 
sondaj kimyasalları laboratuvarında ise viskozite ve filtrasyon 
testleri yapılmaya başlandı. 

2013 yılında özel üretim indüksiyon tezgahı ile ısıl işlem uygu-
lanan, diş ömrü uzamış sondaj boruları üretimine başladı.

2013 yılında alınan 3 tezgahla büyümeye devam eden üretim 
hattında şu an 2 adet CNC dik işleme merkezi, 9 adet CNC 
torna, 2 adet üniversal freze, 5 adet üniversal torna, 1 adet 
indüksiyon ile sertleştirme makinesi, 1 adet patentli upset 
makinesi bulunmaktadır.

Ürün Yelpazesi
Barkom Grup, ISO 9001:2010 kalite kontrol standartları doğrul-
tusunda imal ettiği ürünlerin yanı sıra konusunda uzman dün-
yaca ünlü firmaların distribütörlüğünü de yapmaktadır. Firma 
sunduğu geniş ve kaliteli ürün yelpazesiyle Türkiye’nin yanı 
sıra kırktan fazla ülkeye hizmet vermekte olan tam teşekküllü 
bir sağlayıcı haline gelmiştir.

Sondaj Sektörünün İş
Ortağı: Barkom
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Kapak Konusu
www.madencilik-turkiye.com
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Karotiyerler ve Overhotlar:

Barkom Grup standart, üç tüplü ve daha büyük çapta karot 
almaya imkan veren TK serisi wireline karotiyer sistemlerinin 
ve konvansiyonel sistemler olarak bilinen T, B, WM ve WG serisi 
karotiyerlerin imalatını yapmaktadır. Ayrıca esnek üretim hattı 
ve uzman kadrosu ile diğer standartlarda ve müşteri istekle-
rine uygun diğer ürünleri de üretmektedir.

Tijler ve Muhafaza Boruları: 
Özellikle tijler için Fransa’dan ithal edilen dikişsiz soğuk çekme 
borular kullanılmaktadır. Gerilim alma işlemi uygulanmış ve 
doğruluk, eksantriklik gibi değerleri kontrol edilmiş borulara 
daha sonra paslanmaya karşı koruyucu yağ uygulanmaktadır.

Dişli bölgelerine ısıl işlem uygulandıktan sonra tijler özel 
paketlerle şantiyelere yollanmaktadır.

Patentli Upset makinesi ile et kalınlığı değişken ve daha hafif 
BUPSET® tijler üretilmekte ve bu tijlere J standartlarında diş 
açılmaktadır. Muhafaza borularının üretiminde müşteri istek-
lerine en uygun hammadde seçilmektedir.

Elmas ve Tungsten Karbid (Vidye) Ürünler:
Farklı sertlikte ve yapıdaki formasyonlarda uygun ürünün 
kullanılması için müşterisine sahada ve telefon ile tam destek 
veren Barkom Grup, gerek mevcut stok miktarı gerekse ürün 
çeşitliliği ile müşterisinin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedef-
lemiştir. Bu amaçla emprenye ve taneli elmas ürünler, menşei 
Kanada olan Fordia firmasından ve İtalyan Coccodrillo firma-
sından ithal edilmektedir. Tungsten Karbid ürünler ise üretim 
ve kalite kontrol bölümlerinin kontrolünde Barkom Grup 
tarafından en iyi hammaddeler kullanılarak üretilmektedir. 



15 Nisan 201450

Sondaj Aksesuarları: 
Barkom Grup, su başlıkları, manevra başlıkları, tij ve boru 
kesiciler, tahlisiyeler, adaptörler, ayak frenleri ve çeneler gibi 
bir çok sondaj aksesuarı üretmektedir. Standart ürünlerin 
yanı sıra müşterisinden gelen taleplere cevap verebilmek için 
ürün tasarımı yapmakta ve kullanıcıya özel ürünler de imal 
etmektedir.

Bu ürünlere ek olarak Amerika’dan ithal  Ridgid boru anahtar-
ları, iç ve dış tüp anahtarları ve karot sandıkları da Barkom Grup 
ürün yelpazesi içinde bulunmaktadır.

Kuyu Ölçüm Cihazları:
Madencilik, geoteknik, araştırma ve inşaat sektöründe kuyu 
yönelmesi, karot oryantasyonu ve kuyu sıcaklığı ölçümlerinde 
kullanılan Reflex ölçüm cihazları dayanıklı yapısı, güvenilir 
olması ve kullanıcı dostu kullanımıyla öne çıkmaktadır.

Sondaj Katkıları ve Kimyasalları:
AMC firmasının kalitesi ve çevre dostu yapısıyla dikkat çeken 
ürünlerinin Barkom Grup tarafından sahada verilen eğitimler 
ve laboratuvar ortamında yapılan testlerle destekleniyor 
olması firmaların AMC ürünlerini tercih etmesinde büyük rol 
oynamaktadır.

Barkom Grup düzenli aralıklarla şantiye ziyaretleri yapmakta ve 
gerek uzman kadrosu gerekse AMC firmasından aldığı destekle 
en zor sondaj koşullar için bile uygun çözümü bulmaktadır. 
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Barkom Grup sondaj borularının dişli bölgelerinin aşınmasını, 
sıkışmasını ve paslanmasını engellemek için Kov’r Kote diş yağı 
kullanılmasını önermektedir.

Çamur Pompaları ve Karıştırıcıları: 
Barkom Grup kendi üretimi Tripleks ve Hanjin marka Dubleks 
çamur pompalarını müşterilerine sunmaktadır.

Sondaj kimyasallarının su ile etkin bir şekilde karışması için 
kesinlikle gerekli olan hidrolik motorlu çamur karıştırıcılar, tank 
üzerine monte ve portatif olarak iki farklı şekilde üretilmektedir.  

Paletli ve Taşınabilir Sondaj Makineleri:
Hanjin D&B sondaj makineleri, Barkom Grup’un vermiş olduğu 
profesyonel servis hizmetiyle kısa sürede Türkiye’nin en çok 
tercih edilen karotlu sondaj makinesi haline gelmiştir. Her sene 
en az 2 kez Hanjin D&B servis mühendislerinin katılımıyla yapı-
lan saha ziyaretleri, sondaj makinelerinin yüksek performans 
ile çalışmaya devam etmesini sağlamakta ve müşteriye güven 
vermektedir.

Barkom Grup ayrıca 1” ve 1,5” karot alma kapasitesi bulunan 
Bulldrill marka taşınabilir sondaj makinesi ile özellikle mermer 
ocaklarında hızlı ve kolay karot alma imkanı sağlamaktadır. 



KAPSÜLE DUYARLI
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Jeoteknik Ekipmanlar:
SPT Split Tüp ve Shelby Tüp numune alıcılar, şahmerdanlar, 
auger ekipmanları, jet grouting ekipmanları, kauçuk ve meka-
nik pakerler Barkom Grup’un müşterisine sunduğu ürünler 
arasında yer almaktadır.

Rotari Sondaj, Kaya Delgi ve Delik Dibi (DTH) Ekipmanları:
Barkom Grup bu alanlarda ithal ettiği ürünler ile müşterisine 
geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Yer Altı ve Tünel Ekipmanları:
Barkom Grup müşterileri için yeraltı ve tünel inşaatında kullanıl-
mak üzere Ibo Blon ve Umbrella sistemleri de tedarik etmektedir.

Yenilikler
Otomatik Şahmerdan:
Barkom Grup, müşterilerinden gelen istek 
doğrultusunda hidrolik motor ile çalışan ve 
dakikada 10 darbe kapasiteli yeni otomatik 
şahmerdanın üretimine başlamıştır.

Karot Kesme Makinesi:
Barkom Grup kendi bünyesinde üretimine 
başladığı karot kesme makinesi ile müşteri-
lerine artık 90 mm çapa kadar karot kesme 
imkanı sunmaktadır.

Hedefler
2014 yılında üretim hattını ve ürün yelpazesini genişletmeyi 
planlayan, verdiği eğitimlerle daha bilinçli ve profesyonel bir 
sondaj ortamı yaratmayı isteyen, müşterilerine en iyi şekilde 
hizmet vermeye devam etmeyi hedefleyen Barkom Grup sizi 
de müşterisi olmanın ayrıcalıklarına davet ediyor. 

www.barkomltd.com
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D
eğişmeyen tek şey değişimin kendisidir. cümlesini 
Efesli Heraklitos bundan 2500 sene önce söylemişti. 
Bu gerçek bugün de geçerliliğini koruyor. Değişen 
teknolojiler nedeniyle ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara 

cevap veremeyen veya ortaya çıkan sorunlara çözüm getireme-
yen, yani değişime ayak uyduramayan eylemlerin ömrü sınırlı ve 
kısa oluyor. Değişimi sağlamak için de ön şart, (Ar-Ge) çalışma-
ların devamlılığıdır.  Değişimin gerekliliğinden daha çok bunun 
bir doğa kanunu olarak var olduğunu bilmek kuruluşu hep daha 
ileriye götürecek en büyük dürtü olmaktadır. 

İşte Yünel Elektromekanik Ltd’nin bu kadar çok çeşitli ürünü 
teknolojik olarak dünya sıralamasında en üst noktalara ulaşıp 
üretebilmesinin altında yatan sır budur. Ülkemizde de, araş-
tırma ve geliştirmeye önem verip, bu yolda yatırım yapan 
firmalar gelişmiş ve en azından varlıklarını koruyarak, geleceğe 
adım atabilmişlerdir. Aksi takdirde taklitle, merdiven altı üre-
timde bulunanlar belki bir dönem ortaya çıkmışlarsa da, kısa 
süre içinde kaybolmaya mahkum olmuşlardır. 

Yünel Elektromekanik Ltd, bütün kazançlarını bu tür çalışmalar 
için seferber etmekte ve daima çözüm ortağı olarak endüstrile-
rin hizmetinde bulunmaktadır. Bu nedenle, firmanın standart 
üretimi olan ürünlerin yanında çoğu kez, problemin bulunduğu 
noktaya özel tasarım ve imalatlar yapmak mecburiyeti doğmak-
tadır. Teknik büro ve araştırma bölümlerine büyük deneyimler 
kazandıran en birinci husus da bu olmaktadır. Sonuçta yep-
yeni çözümler ve son teknolojiyi yansıtan yeni ürünler Yünel 
Elektromekanik Ltd.’in üretim yelpazesinde yer almaktadır. 
Bu ürünlerin çoğu T.C. Patent Enstitüsünce verilen belgelerle 
koruma altına alınmıştır. Tüm ürün yelpazemiz arasında;

 • Katı malzemelerin depolandığı bunker, silo ve şutlarda oluşan 

yapışma ve tıkanmayı ortadan kaldıran süper şok hava patlaçlarını,

 • Katı malzemelerin depolandığı veya prosese yönlendirildiği silo 

ve bunkerlerde, tam otomatik olarak seviyeyi ölçen, silonuzun 

ne kadar boş veya ne kadar dolu olduğunu dijital olarak gösterip, 

analog olarak da ürettiği 4-20 mAmp sinyalle PLC’nize destek olan 

tam otomatik silo seviye ölçerler,

 • Ürün kalitenizi, yakaladığı ferro metaller sayesinde yükselten, ihti-

yacınıza tam uygun olarak dizayn edilmiş magnetik devreleri ile 

gözü kapalı güvenebileceğiniz, eşsiz ve rakipsiz elektromagnetik 

ve permanent magnetli metal separatörleri,

 • Ürünlerimiz içinden, sadece ferro metalleri değil her tür metali algıla-

yabilen ve sonuçta Avrupa Standartlarına uygun “0” Sıfır metal sevi-

yesine ulaşmanızı sağlayacak Landmark® serisi metal detektörleri,

Yünel Elektromekanik
22 Yıldır Hizmetinizde
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 • Her Endüstriyel tesisin ihtiyacı olan vakumla temizlik ve yığılan 

tüm malzemelerin ıslak veya kuru toplanmasını sağlayan, isten-

diğinde 200 metre öteden de demir bilya dahil emiş yapabilen, 

sabit, mobil, kendinden tahrikli endüstriyel vakumla temizlik ve 

yükleme tesisleri,

 • Konveyör bantlarda taşınan malzemenin debisini kontrol etmek, 

yüklemesini otomatik istenilen miktarda yapmak, envanter bil-

gilerini toplamak için kullanılan konveyör bant debi kontrol ve 

ayarlı dozajlama sistemi,

 • Dökme toz, granüle ve ince kırılmış malzemelerin vagon, mavna-

gemi, kamyon, silobus gibi araçlara yüklenmesi sırasında yüklemeyi 

istenilen miktarda yapan, debiyi ayarlayabilen, envanter bilgilerini 

tutan katı malzemeler için çarpma plakalı kantarlar,

 • Konveyör bant üzerinde taşınan malzemeden standartlara uygun, 

ana malzemeyi tam ve sistematik hatasız olarak temsil eden 

numuneyi alan, fakat kendisi problemsiz arıza yapmadan yıllarca 

hizmet veren süper şoklu numune alma tesisleri,

 • Belli besleme silolarından çok uzak mesafelere ve 350 t/s kapasiteye 

kadar ürün naklini sağlamak için kullanılan, ürünü naklederken nakil 

hatlarında minimum aşınma ve ürünün kendisinde de minimum fizik-

sel bozulma ile başarıyla taşıyan yoğun faz pnömatik nakil sistemleri,

 • Konveyör bantlar üzerinden, konveyör bant döküş şutlarından, 

havalı bant nakil elemanlarından, borulardan istenilen standart-

lara uygun numune alan sistemler ve diğer numune alma yardımcı 

ekipmanları çekiçli tip ve döküş hattı numune alma sistemleri, 

havalı bant numune alıcıları, kırıcı, taksimatlandırıcı, otomatik 

numune toplama tablası,

 • Termik santrallerde ve kömür tesislerinde kömürün prosese ilk 

tanıtıldığı noktadan, uçucu kül hatlarına kadar olan bölgede sis-

tem optimizasyonu için kullanılan ekipmanlar artık karbon ana-

lizörü, pulverize kömür numune alıcısı, akış dengeleyici damper, 

uçucu kül numune alma sistemi, otomatik kömür akış monitörü,

 • Her tür endüstriyel tesis ihtiyacı için anahtar teslimi projelendirme, 

imalat ve kurulum endüstriyel tesisler ve konveyör bant aksesu-

arları (bant sıyırıcılar vs) türünden tesis ve ekipmanları sayabiliriz.

Sizlerin de, bu konularda herhangi bir çözüme ihtiyacınız 
varsa bizi arayınız. Yünel Elektromekanik Ltd., 22 yıldır 
hizmetinizdedir. 

www.yunel.com

Demir Cevheri Zenginleştirme Malatya
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Sandvik Konik Kırıcılar, 
Tasarımın Kalbi!

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Sandvik yarım yüzyılı aşkın bir süredir konik kırıcı üretmekte 
ve geliştirmekte olan bir firmadır. Konik kırıcı bilgi birikimi ve 
tecrübesi şirketin geçmişinin olduğu gibi geleceğinin de en önemli 
yapı taşı. Şimdi sıra yedek parçaları geliştirmeye geldi. Sandvik 
gerçekleştirdiği geliştirme çalışmalarının sonucunda elde ettiği bir 
takım yenilikleri yakın zaman önce müşterilerinin hizmetine sundu.

D
ünyanın en büyük konik kırıcı üreticilerinden biri 
olarak, yedek parça bizim için hiçbir zaman yalnızca 
yedek parça değildir. Bizim için “yedek parça” aşın-
dıkça değişen bir metalden ziyade, üretebilirliğin 

ve çalışma güvenliğinin en temel unsurudur. Bu yaklaşımla 
yaptığımız Ar-Ge çalışmalarının sonucu olarak yedek parça 
değişiminde;

 • Daha yüksek iş güvenliği,

 • Daha uzun ömürlü parçalar ve

 • Daha kısa zamanda parça değişimi, 

gibi avantajlar sağlayarak konik kırıcılarımızı bir adım daha 
öteye taşıdık. Bu yenilikler ile birlikte konik kırıcı tasarımının 
kalbi olmaya devam ediyoruz!

Sandvik ailesi olarak 2014 yılının 2. çeyreğinden itibaren satıla-
cak konik kırıcılarımızı (CH420, CH430, CH440, CH660, CS420, 
CS430, CS440 ve CS660) bu yenilikler ile birlikte müşterileri-
mize teslim edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette 
eski müşterilerimizi de unutmadık. Daha önceden üretilmiş 
olan konik kırıcılarımız da (yukarıdaki modeller) yeni geliştiri-
len yedek parçaları kullanabilecekler.

Peki geliştirilen bu parçalar nelerdir? İsterseniz Sandvik Konik 
Kırıcıların yeni özelliklerine hep birlikte göz atalım.

Yeni Mil Gömleğiniz
Mil gömleği bir konik kırıcının sık değiştirilen parçalarından 
birisidir. Gömlek, mil ile örümcek burç arasındadır ve çok 
yüksek basınçlara maruz kalır. Kırıcılarımızın en önemli par-
çalarından biri olan mil gömleği, aşınmalar sonucu ana milin 
değiştirilmesi yerine, daha ekonomik olarak değiştirilecek bir 
ara parça olarak tasarlanmıştır. 

Sahadan gelen geri bildirimler değişim esnasında yaşanan 
bir takım zorlukları işaret etmekte idi. Bu gün ise artık bütün 
bu zorlukları geride bıraktık. Sandvik’e özgü bu yeni tasarım 
beraberinde pek çok avantajı getirdi. 

Neden Daha Güvenli?
Sandvik olarak bizim için en hassas konu kesinlikle iş güven-
liğidir. Bu nedenle, kullanımınıza sunduğumuz makinaların 
sahadaki iş güvenliği konusunda sizlere yardımcı olması bizim 
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Kırma Eleme Bölüm Müdürü
Sandvik Madencilik
orkun.oksuz@sandvik.com 
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için çok önemli. Bu hassasiyet elbette Ar-Ge çalışmalarımızı 
da yönlendirmektedir. Tasarımı değiştirilen mil gömleği saye-
sinde, aşınan gömleğin değişiminde ısıtma ve spiral ile kesme 
gibi işlemlere gerek kalmayacak. Artık mil gömleği değiştirmek 
için gereken araçlar yalnızca bir tork anahtarı ve bir manuel 
hidrolik yağ pompası olacak.

Bakım İçin Daha Az Zaman Ayıracaksınız
Daha kolay mil gömleği değişimi için ana mil ve gömlek yeni-
den tasarlandı. Ana milin geometrisi konikleştirildi ve üzerine 
yeni yağ olukları eklendi. Yeni mil ve gömlek tasarımı sayesinde 
değişim esnasında mile zarar verme ihtimali de minimuma 
indirildi. Çünkü artık gömlek değişiminde ısıtma ve spiral ile 
kesme işlemleri olmayacak. Yeni tasarımın sayesinde eskiden 
ortalama 90 dakika içerisinde değiştirilebilen bir gömleği, 
artık yalnızca 15 dakika içerisinde değiştirmek mümkün. Bu da 
işlemin yaklaşık % 80 daha hızlı yapılabilmesi anlamına geliyor. 
% 80 daha kısa sürecek olan bakım işlemi örneğin 250 ton / 
saat kapasite ile çalışan bir tesiste, değişim başına yaklaşık 310 
ton kadar daha fazla üretim yapmak anlamına geliyor! Merak 
ederseniz mil burcu değişimini gösteren videoya aşağıdaki 
adresten ulaşabilirsiniz: http://youtu.be/NDWrZ-eBa0M

İki Kat Uzun Ömürlü Bir Örümcek Burç
Kırıcının en üst kısmında bulunan örümcek burç değişimi son 
derece kolay olsa da biz malzeme içeriğini değiştirerek onu çok 
daha uzun ömürlü yaptık. Örümcek burç bir konik kırıcının en 
sık değiştirilen parçasıdır. Ana mil döndüğü zaman örümcek 
burç içerisinde çok güçlü aşındırma etkileri yaratır. Değiştirilen 
malzeme kompozisyonu sayesinde burç artık aşınmalara karşı 
çok daha dayanıklı olacak.

Yeni örümcek burçlar eskisine nazaran yaklaşık iki kat daha 
uzun ömürlü. Bu da örümcek burç değişimi için yarı yarıya 
daha az duruş ve daha ekonomik bir üretim demek!

Geliştirilen Taban Plakaları Aşınmak Nedir Bilmiyor
Taban plakaları mil ile piston arasında bulunur ve üç parçadan 
oluşur: ana mil taban plakası, destek plakası ve piston üstü 
taban plakası. Plakalara ulaşabilmek için tüm mili kaldırmak 
gerekir ki bu çok da kısa süren bir iş değildir. Yeniden tasar-
lanan taban plakaları eskilerine göre çok daha uzun ömürlü! 
Özetle, kırıcılarımızı onlarca yıldır bakımını yapan mekanik 
personelinin sağlamlığına çok güvendiği ve “Papatya Burç” 
adıyla andığı taban plakaları değişiyor. Yerine gelen tasarım 
ise eskisinden çok daha güçlü.

Yeni tasarım ile birlikte yağ oluklarında papatya deseninden 
fan desenine geçildi ve bu yağlama performansının artırıl-
masında çok etkili oldu. Bu yeni tasarım sürtünme ve aşınma 
etkilerini de minimuma indiriyor. Geliştirilen yeni bakım 
ekipmanları sayesinde ise taban plakalarını çıkarmak ve yerine 
koymak çok daha güvenli olacak. 

mining.sandvik.com
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Alex Stewart
Zaman ve Yer Farketmez …

A
lex Stewart Denetim ve Analiz Hizmetleri Ltd. Şti., 
1982 yılında İngiltere’de kurulan ve 30 yılı aşkın bir 
süredir bağımsız olarak çalışan, bütün endüstride 
deneyimlerine saygı duyulan özel ve bağımsız şir-

ket Alex Stewart International’ın Türkiye ve Romanya‘daki tek 
mümessil firmasıdır. 

Şirketimiz, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette 
Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından, 2006/21 sayılı 
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde öngörülen şartları 
sağlayarak, “Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsünü almaya 
hak kazanmıştır.

Alex Stewart Denetim ve Analiz Hizmetleri Ltd. Şti., ilgili tüm 
taraflar için tam entegre, tamamen tarafsız, profesyonel ve 
bağımsız hizmet veren, bir gözetim firması olup, TURKAK TS 
EN ISO/IEC 17020 : 2005 akreditasyonuna sahip ve tüm göze-
tim boyunca bu akreditasyonun gereği olan prosedürlere 
uyan, kullanılan ekipmanlara hakim personeliyle, müşterile-
rinin taleplerini karşılayan bir kuruluştur. 

Alex Stewart Denetim ve Analiz Hizmetleri Ltd. Şti., 20.06.2012 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanun’u kapsamında, bünyesinde C sınıfı İş 
Güvenliği Uzmanı çalıştırmakta olup, tüm personele gerekli 
eğitimler verilmesi ve ilgili kanunun şartlarının yerine getiril-
mesi konusunda hassas davranmaktadır.

Kadrosunda tecrübeli gözetmenler bulunduran şirketimiz, 
tüm personeline, ihtiyaç halinde veya sektördeki gelişmeler 
dahilinde, ehil kişi ve kuruluşlar tarafından, şirket içi ve şirket 
dışı eğitimler aldırarak, çalışanların kaliteli hizmet vermelerini 
sağlamaktadır.

Çalışanlarımız, uluslararası olarak kabul edilen,  denetim, 

muayene ve numune alım prosedürlerine tam olarak aşinadır. 

Firmamız, üretimin en önemli ve katma değeri en yüksek 
sektörlerinden biri olan madencilik konusundaki, gözetim 
hizmetlerine katkı sağlayacak her türlü gelişmeyi yakından 
takip edip, birincil endüstrilerin başında gelen madenciliğe 
çok önem vermektedir.

Ekonomik büyümenin öncü gücü olarak değerlendirilen 
madencilik sektöründe talep edilen, numune alma, numune 
hazırlama, yüklemeye/tahliyeye nezaret, boyut analizi, stok-
taki malzemenin kontrolü, rutubet testi ve tartım kontrolleri 
gibi gözetim hizmetleri, tecrübeli çalışanlarımız tarafından 
yapılmakta olup, müşterilerimize tam bağımsız gözetim hiz-
meti sunulmaktadır. 

Maden gözetimlerinin en önemli safhası olan numune alma 
işlemleri, uluslararası kabul görmüş standartlara göre yapıl-
makta olup, mümkün olan en homojen numunenin elde 
edilmesi sağlanmaktadır. Elde edilen homojen numune, 
çeşitli işlemlerden geçirilerek, mühürlenip analiz edilmek 
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üzere müşterinin tercih ettiği laboratuvara gönderilir. Tüm 
numune alma ve hazırlama işlemleri aşama aşama resimle-
nerek raporlanır ve  müşteri bilgilendirilir.

Şirketin 40’ı aşkın ülkede mevcudiyeti, hızlı, esnek ve kap-
samlı sonuçların alınmasını sağlamaktadır.

Çelik endüstrisine yönelik denetim hizmetlerimiz, sıcak ve 
soğuk haddeden geçmiş çelik bobinlerin ve nihai ve yarı 
mamul çelik ürünlerinin yüklenmesi ve tahliyesine yönelik 
kapsamlı ve güvenli tam bir denetim hizmetini içermekte-
dir. Denetim hizmetleriyle tartım, numune alımı, test, ölçüm 
veya görsel gözlem suretiyle çelik ürünlerinin kalitesi ve 
miktarı kontrol edilmektedir. Sözleşmenin hüküm ve şartla-
rına bağlı olmak üzere, denetim hizmetleri arasında, ayrıca 
yükleme ve tahliye noktalarında ağırlık tespiti ( kantar 
kontrolü veya draft survey ile ), görsel denetim, puantaj ve 
sınıflandırma da bulunmaktadır.

Alex Stewart Denetim ve Analiz Hizmetleri Ltd. Şti. demir, 
demir dışı, elektronik veya plastik hurda malzemelere yönelik 
olarak miktar ve kalite sertifikasyonu sağlayabilmektedir.  Bu 
sertifikasyon, bütün sözleşme hüküm ve şartlara ve ISRI / 
GOST gibi uluslararası yönetmeliklere uygundur.

Bütün sevkiyat öncesi denetimler dahil, hurda metal denetim-
lerinde, yükleme sırasında ve konteynerların mühürlenmesi 

esnasında dijital fotoğrafik kanıtlar sunarak denetim hizmet-
leri verilmektedir. Tehlikeli maddelerin mevcudiyetinin kont-
rol edilmesi ve test edilmesine yönelik radyoaktivite testi 
sizlerin gereksiz masraflardan ve çevreyle ilgili davalardan 
korunmanıza yardımcı olacaktır.

Profesyonel ve teknik açıdan bilgili olan ekibimiz, kendisini, 
metal endüstrisi, madencilik şirketleri, tüccarlar, metal üretici-
leri ve rafineriler, devlet kuruluşları, bankalar, finansal kurum-
lar ve genel kamuoyunun spesifik gereksinimlerini karşılamak 

üzere son derece yüksek 
kaliteli bir hizmet anlayışına 
adamış bulunmaktadır. 

www.alexstewart.com.tr
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K
anada Maden Arama ve Geliştirme Derneği (PDAC) 
tarafından düzenlenen Madencilik Yatırım Fuarı’nın 
82’ncisi 2-5 Mart 2014 tarihleri arasında, 126 ülke-
den 30.147 katılımcı ile Toronto’da gerçekleşti. PDAC 

Kongre ve Sergisi, metal madenciliğinde dünyada neler olup 
bittiğinin değerlendirilmesine imkan sağlarken metal maden-
cilik sektöründe faaliyet gösteren binden fazla şirketin de 
Toronto’daki Convention Center’da yatırımcılara yeni projele-
rini, yeni yatırımlarını, yeni ürünlerini ve kendilerini tanıtma 
imkanını sağlamaktadır. Kanada ayrıca dünyadaki madencilik 
projeleri için çok önemli bir finans merkezi olduğundan, metal 
madenciliğinde uzmanlaşmış onlarca banka, yatırım fonu 

şirketleri, analistler ve profes-
yonel uzmanlar, yöneticiler, 
on milyarlarca dolarlık yatı-
rım fonlarını ve madencilik 
projelerini yönetmektedir. Bu 
etkinliğe katılan ülkeler de 
kendi madencilik potansiyel-
lerini, ülkelerindeki yatırım 
ortamının yatırımcılara ne 
gibi fırsatlar sunduğunu, bu 
eşsiz ortamda yatırımcılara 
gösterme yarışı içindeler.

Türkiye geçtiğimiz yıl Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı (ISPAT) aracılığı ile “Invest in Turkey” temalı oldukça etkili 
bir girişim başlatmıştı. Ne var ki ülkemizde izin süreçlerinde 
yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu sene ISPAT PDAC’te görünür 
olamadı. Türk Kanada Ticaret Odası PDAC’ye katılan Türk katı-
lımcılara kendi ofislerinde bir resepsiyon verdi. Kamu adına Eti 
Maden İşletmeleri’in standında hem Etibor’un tanıtımı hem 
de Türkiye’de hali hazırda faaliyet gösteren yabancı sermayeli 
madencilik şirketlerinin tanıtımı yapıldı. Stantta, MTA tarafından 
hazırlanan ve Türkiye’nin yerbilimleri veri tabanının yer aldığı 
yaklaşık 2000 adet flash bellek dağıtımı gerçekleştirildi.

Ülkemizde arama, maden işletme ve analiz faaliyetlerinde bulu-
nan Etimaden’in ABD’de kurulu pazarlama firması başta olmak 
üzere altın madenciliğinde faaliyet gösteren Eldorado Gold, 

Teck, Alacer Gold, Alamos Gold, Eurasia, Aldridge şirketleri ile 
bakır ve çinko konsantresi üretimi gerçekleştiren Çayeli Bakır, 
Analiz hizmetleri sunan ALS, SGS, Acme, ÇED hizmetleri sunan 
SRK, Golder Associates standlarında da Türkiye’de de yürütülen 
projelerin tanıtımları vardı. Ayrıca uluslararası standartlarda 
dünyanın her yerinde sondaj hizmetleri veren Spektra Firması, 
Convention Center’da tanıtım faaliyetlerini sürdürdü.

PDAC 2014’e Altın Madencileri Derneği’nin organizasyonunda 
50 kişilik bir katılım sağlandı.

Demir Dışı Metal Projelerin Toplamı 791 Milyar Dolar 
Raw Materials Data Metals’in (RMD Metals) 2013 yılı “maden-
ler/projeler” veri tabanına göre; halen dünyada metal maden-
ciliğinde uygulamaya başlanmış ve sürdürülen projelerin 
toplam yatırım değeri 791 milyar ABD doları seviyesine çıkmış-
tır. Bunun 597 milyar doları arama safhası + fizibilite + inşaat 
dönemi harcamalarını; 194 milyar doları ise ilave ve geliştirme 
yatırımlarını kapsamaktadır.

Türkiye’de metal madenciliğinde yeni başlayan ve halen sürdü-
rülen projelerin toplam değeri ise yukarıda açıklanan değerin 
yanında üzülerek kaydetmek gerekirse yok denecek kadar azdır.

2013 yılında dünya metal madenciliğindeki görünüm özetle şu 
şekildedir:

PDAC 2014: Metal Madenciliğinde 
Durum Değerlendirmesi

Dr. Muhterem Köse
Maden Mühendisi
kosemuhterem@gmail.com

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

Dünya metal 
maden 

yatırımlarınnın 
% 90’ı demir, 

bakır, altın, nikel 
ve uranyum 

projelerinden 
oluşmaktadır

Eti Maden İşletmeleri’nin PDAC Standı
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Arama Bütçelerinde Düşüş Var
2012 yılında dünya demir dışı metal aramalarına harcanan 
risk sermayesi 21,5 milyar dolar iken bu rakam 2013 yılında 
% 29 düşüşle 15,2 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. 2013 
yılındaki 15,2 milyar dolarlık demir dışı metal arama projeleri 
harcamalarına en çok risk sermayesi harcayan ülke Kanada 
(% 13) olmuştur. Kanada’yı, Avustralya (% 13) ve ABD (% 7) 
izlemektedir.

Talepteki değişkenlik, fiyatlardaki düşüş ve pazar şartlarındaki 
belirsizlik arama bütçelerinin azalmasına neden olmuştur.  
Arama bütçelerinin 2014 yılında da düşmeye devam edeceği 
tahmin edilmektedir.

Dünyada Demir Dışı Metal Aramalarına Harcanan Risk 
Sermayeleri - Milyar USD (1993-2013)

Yatırımlarda Azalma
Yatırımlardaki durum özetle şu şekildedir: Demir cevheri yatı-
rımlarında % 33 azalmaya karşın bakır cevheri yatırımlarında 
% 29 artış gözlemlenirken altın, gümüş, nikel, kurşun, çinko ve 
uranyum yatırımları ise durağan konumunda kalmıştır. 2013 
yılında toplam değeri 38 milyar dolar olan 95 yeni proje dünya 
metal veri tabanına (Raw Materials Group) giriş yapabilmiştir 
(2012 yılında toplam değeri 47 milyar dolar olan 147 proje 
rapor edilmişti.).

Fiyatlardaki Düşüş - Maliyetlerde Artış
Bakır ve altın fiyatlarındaki düşüşler ile Çin’in yıllık büyüme 
hızındaki yavaşlama maden yatırımlarının azalmasına neden 
oldu. 2013 yılında sadece kurşun fiyatlarında artış olurken metal 
madenciliğinde fiyatlarda düşüşler yaşandı. Proje maliyetlerinde 
ise artışların devam etmesi sektörde morallerin bozulmasına yol 
açmış durumda. Bir yandan fiyatların düşmesi öte yandan maliyet-
lerdeki artışların devam etmesi yatırımcıları kaygılandırmaktadır. 

Dünyadaki 791 milyar dolar seviyesindeki metal madenciliği 
yatırım projelerinin 261 milyar doları ( % 33) demir projeleri, 
228 milyar doları ( % 29) bakır projeleri, 131 milyar doları ( % 
17) altın projeleri, 62 milyar doları ( % 8) nikel ve 24 milyar 
doları ( % 3) uranyum madeni projeleridir. 

Kaynak: World Exploration Trends 2014, SNL Metals& Mining

Spektra Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levent Okay’ın PDAC 
2014 değerlendirmesine katılmamak elde değil. Okay PDAC 
2014’ün genel olarak son 3 seneye göre çok daha düşük katılımla 
gerçekleştiğini, aynı şekilde özellikle junior madencilik ve arama 
şirketlerinin finansmana ulaşmada büyük zorluklar yaşadıklarını 
ifade ediyor. Morallerin pek yerinde olmadığını dile getiren 
Okay, orta ve büyük ölçekli firmaların metal fiyatlarındaki düşüş 
nedeniyle bazı operasyonlarında kısıntılara gittiklerini, buna 
karşılık bu dönemin finansal açıdan iyi durumda olan firmalar 
açısından çok cazip satın alma fırsatları yarattığı görüşünde.

Ancak tüm bu karamsar tabloya karşın beklentiler; 2014 son 
çeyreği itibari ile toparlanmanın başlayacağı, özellikle bazı 
metallerde hareketlenmenin daha hızlı olacağı yönünde.

Levent Okay Türkiye özelinde ise son yıllarda yaşanan gelişmeler 
çerçevesinde en fazla karşılaşılan soruların ‘’Türkiye’nin madencilik 
sektörüne bakış açısı mı değişiyor?’’ ve ‘’Hali hazırda yaşanmakta 
olan belirsizliklerin kalıcı hale gelme ihtimali var mı?’’ olduğunu 
ve yabancı sermayeye bakışın değişip değişmeyeceğine yönelik 
algının öne çıktığını ifade etti. Fiyatlardaki düşüşlerle birlikte mali-
yetlerdeki artıştan kaynaklanan problemlerin etkilerinin dünya 
çapında sondaj firmalarını, malzeme üreticilerini ve ilgili yan kolda 
çalışan firmaları olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Okay PDAC 2014’te geçen yıllara göre daha az yoğunluk olma-
sına karşın Spektra olarak, sonuca yönelik az sayıda, özellikle 
Kanada ve Afrika’da, somut iş bağlantıları yapabilme şansı 
olduğunu ayrıca Güney Amerika’da çalışma imkanlarının oluş-
turulmasında büyük ilerlemeler kaydettiklerini ifade etti.

Bir başka ifade ile dünya metal madenciliğindeki yatırımların 
% 90’ı demir, bakır, altın, nikel ve uranyum projelerinden 
oluşmaktadır.

İlk 3 Sırada Kanada, Avustralya ve Rusya Var
791 Milyar dolarlık metal madenciliği yatırım projelerinin ülke-
lere göre dağılımına baktığımızda,117 milyar dolar (% 15) ile 
Kanada ilk sırada yer almaktadır. Kanada’yı 100 milyar dolarla 
(% 13) Avustralya takip ederken 74 milyar dolarlık yatırımla  
(% 9) Rusya 3. sırada bulunmaktadır. 
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2013 yılı sonu itibarı ile dünyada yürütülen toplam 43 adet altın 
madeni projesinin yatırım değeri toplam 76 milyar dolardır. Söz 
konusu projelerin en büyüğü 6 milyar dolarlık yatırım bedeliyle 
Şili’deki Cerro Casale Altın Madeni, en küçüğü ise 600 milyon 
dolarlık yatırım bedeliyle Gana’daki Tarkwa Altın Madeni olmuştur.

2013 yılı sonu itibariyle dünyada yürütülen toplam 38 adet büyük 
bakır projesinin yatırım bedeli 146 milyar dolardır. Rusya’daki 
Udokan Bakır Madeni 10,5 milyar dolarlık yatırım bedeliyle en 
büyük, Kazakistan’daki Aktogay Bakır Madeni 2 milyar dolarla en 
küçük bakır projesi olmuştur. 2013 yılı sonu itibariyle dünyada 
yürütülen 30 adet demir madeni projesinin toplam yatırım 
değeri 144 milyar dolar olup bunların en büyüğü 13 milyar 
dolarla Kanada’daki Lac Otelnuk Demir Madeni en küçüğü ise 
2,6 milyar dolarla Liberya’daki Bong Demir Madeni’dir.

2013 yılı sonu itibariyle dünyada yürütülen 25 adet nikel pro-
jesinin toplam yatırım değeri 45 milyar dolar olup en büyük 
yatırımlı nikel madeni 4,2 milyar dolarla Kanada’daki Voisey’s 
Bay, en küçük yatırımlı nikel madeni ise 900 milyon dolarla 
Filipinler’deki Agata North olmuştur.

2013 yılı sonu itibariyle dünyada yürütülen 21 adet çinko madeni 
projesinin toplam bedeli 12 milyar dolar olup en büyüğü 1,5 
milyar dolarla Avustralya’daki Dugald River,en küçüğü ise 250 
milyon dolarla Tacikistan’daki Altyn Topkan olmuştur.

2013 yılı itibariyle dünyada yürütülen 6 adet gümüş madeni 
projesinin toplam değeri 5 milyar dolar olup bu projelerin yatı-
rım oranlarına göre en büyüğü 2 milyar dolarla Tacikistan’daki 
Konimansuri Kalonen en küçüğü ise 550 milyon dolarla 
Meksika’daki San Julian olmuştur.

2013 yılı sonu itibariyle dünyada yürütülen 173 adet büyük 
altın, gümüş, demir, bakır, çinko ve nikel projelerinin içinde 
Türkiye’den herhangi bir proje bulunmamaktadır. (Major 
Mining Investment Projects Worldwide, Year End 2013, E&MJ’s 
Annual Survey of Global Metal Mining Investment, by Victoriya 
Larsson & Magnus Ericsson, 2014)

Türkiye Metal Madenciliğinde Durum Değerlendirmesi
İzinlerin alınmasında yaşanan sorunlar, 10 - 15 yıl sonra fiyat-
ların ne olacağının belirsizliği, ruhsat güvencesinde ve alınan 
idari izinlerin iptalinde yaşanan sorunlar, hukuki güvence 
eksikliği, kamulaştırmada yaşanan sorunların büyüklüğü, 
uzun dönemli bir yatırım ortamında yasal düzenlemelerin 
çok sık değişmesi ciddi yatırımcıların sektöre girmelerini 
engellemektedir.

Yatırıma karar verildiği andaki kazanılmış hakların korunup 
korunmayacağı konusundaki belirsizlikler, kanun ve yönet-
meliklerin uygulanmasında yaşanan sorunlar, her bakanlığın 
madenciliği kendine göre yorumlayıp kendine göre madenci-
liği yasaklayıcı yaptırımlar getirmesi, sürekli artan izin bedelleri 
öngörmesi yatırımcıları uzun vadeli ve öngörülemeyen risklerle 
dolu metal madenciliğine yatırım yapmaktan caydırmaktadır. 

Türkiye’de büyük madencilik projelerini hayata geçirecek, 
yatırımcıya güven verecek bir yatırım ortamına ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Metal madenciliğinde cevheri metale dönüştürmede bu 
güne kadar çok az sayıda tesis kurabilmiş olmamızınsının 
nedenlerini iyi sorgulamak zorundayız. Metal madenciliğinde 
ekonomik olarak işletilebilecek yeni bir kaynağın keşfi için çok 
sayıda maden arama ruhsatına, en az 4000 hektar gibi ruhsat 
alanlarına, yıllık en az 5 - 10 milyon dolarlık arama bütçelerine 
ve 10 - 15 yıl süren arama sürelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yatırımcı arama döneminde 10 -15 yıl hiç para kazanmadan 
sürekli cebinden para harcayarak arama projelerini yürütmek 
zorundadır. Türkiye’de madencilik sektörünün en zayıf halkası 
metal madenciliğinde aramalara harcanan risk sermayesinin 
yetersizliğidir.

Maden aramalarını teşvik etmek aramalara yılda 5 - 10 mil-
yon dolar para harcayan ciddi yatırımcıların izin sayısını izin 
bedellerini ve bürokratik engellerini azaltıcı önlemleri almak 
zorundayız. Aksi takdirde Kanada’nın 1,5 yılda gerçekleştirdiği 
maden arama sondajını, 75 yılda gerçekleştirebilen bir ülke 
olmaktan kurtulamayız. Sanayimizin her yıl giderek artan 
metal talebinin yurt içi kaynaklardan karşılanması için metal 
madenciliğini teşvik edecek önlemlere ihtiyacımız var. 

Metal Madenciliğindeki Yatırımların Dağılımı, 2013

Toplam Yatırım
(Milyar ABD $)

Payı ( % )
2012/2013

Kıyaslaması

Demir Cevheri 261 33

Bakır 228 29

Altın 131 17

Nikel 62 8

Uranyum 24 3

Kurşun / Çinko 17 2

Platin Grubu 16 2

Elmas 8 1

Gümüş 9 1

Diğerleri 35 4

Toplam 791 100
 

Kaynak: 2014 Annual Survey of Global Mining Investment, Intierra RGM

Yatırımların Ülkelere Göre Dağılımı, 2013

Ülke
Toplam Yatırım 
(Milyar ABD $)

Payı ( % )
2012 Yılında 

Sıralamadaki Yeri 

Kanada 117 15 2

Avustralya 100 13 1

Rusya 74 9 5

Şili 69 9 3

Brezilya 57 7 4

Peru 49 6 6

ABD 45 6 7

G. Afrika 25 3 8

Meksika 18 2 11

Filipinler 17 2 10

Toplam 571 72
 

Kaynak: 2014 Annual Survey of Global Mining Investment, Intierra RGM



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.
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BİZİMLE!  THIS WAY!



15 Nisan 201468

Tarihsel Olaylar ve Bilgi Kirliliği
İnsanoğlunun yüzyıllar boyunca birçok alanda kullandığı 
kimyasallar hakkında gerek doğal olaylar gerekse yanlış bil-
gilendirmeler nedeniyle bir ön fikri ve bilimsel görüşlerle ilgili 
farklı algıları oluşmuştur. Bunun yanında kimyasalların barış ve 
savaş ortamlarında farklı amaçlarla kullanımı birçok insan için 
farklı yorumların ve karışık fikirlerin oluşmasını da sağlamıştır. 
Günümüz modern teknolojilerinde kullanılan birçok kimyasalın 
bu anlayışın değişmesinde ne kadar yardımcı olduğu sorgulan-

makta, bu yüzden bilim insan-
larının ve siyasi yöneticilerin 
sosyal olaylardaki sorumlu-
lukları halen incelenmektedir. 
Bilgi ve teknolojinin üretim ve 
kullanımı oldukça karmaşık 
ve çok fazla farklı aktörün 
kontrolünün bulunduğu bir 

süreçtir. Dolayısıyla bu süreçlerde, bilginin nasıl üretileceği, nasıl 
paylaşılacağı ve kullanılacağı ile teknolojilerin nasıl kullanılacağı 
konusunda bilimsel-etik değerlerin ve davranışlarda sosyal 
sorumluluk anlayışının yerleşmesine gereksinim duyulmaktadır. 
Yakın tarihimizdeki olaylar incelendiğinde birçok gerçek olayın 
bilimsel temelleri olmasına karşın, özellikle bilimsel icatların/
keşiflerin sosyal sorumluluktan uzak, etik dışı uygulamalarla 
insanlık hizmetine hiçbir engelle karşılaşmadan sunulduğu 
görülmüştür (radyoaktif elementlerin amacı dışı kullanımı v.b.). 
Bilim ve teknoloji, insanoğlunun medeniyeti geliştirmek için 
kullandığı en temel aracı ve yol göstericisi olmuştur, olmaya da 
devam etmektedir. Teknolojiye dönüştürülen bilgiler, insanlığın 
kullanımına sunulmak üzere ekonomik üretim süreçlerinde 
yerini almaktadır.

Günümüzde birçok alanda kullanılan siyanür kimyasalının, eski 
ve yakın tarihimizdeki değişik uygulama alanları bilinmekle 
beraber, yanlış ve bilimsel olmayan bilgiler ışığında kötü şöh-
reti olan bir kimyasal gibi algılanması ve 21. yüzyılda bu yanlış 

bilgilerin yazılı-görsel ve sosyal medyada yer bulması bilimsel 
ve etik bir yaklaşım tarzı değildir. Siyanürün diğer kimyasallar-
dan önemli farklılığı, toksik özelliğinin günlük yaşantımızdaki 
birçok alanda yaygın olarak kullanılmasıdır. İlk keşfinden 
bugüne kadar kimyasal gazlar toplumda “öldürücü” olarak, 
eski Mısır ve Roma’da insanlık suçlarında, Kırım Savaşında, 
Prusya Savaşında, 1. Dünya Savaşında, yakın tarihimizde ise 2. 
Dünya Savaşında Naziler tarafından ve Orta Doğu’daki savaş-
larda (Hama ve Halepçe) kullanılmasıyla tanınmıştır. Siyanürün 
kötü şöhretinde ise birçok insanın izlediği filmlerdeki zehir-
leme sahnelerinin de rolü olduğu açık bir gerçektir. Bunun 
yanında günlük yaşantımızda çok yaygın olarak kullanılan 
siyanürün sürekli olarak “toksik (zehirli)” etkisinin gündemde 
olmasında tarihe mal olmuş birçok kanun dışı olayın da etkin 
rol oynadığı görülmektedir. 

Aşağıda verilen Türkiye özelindeki bilimsel olmayan yanlış 
bilgiler ve algılar nedeniyle, altın madenciliğinde son yıllarda 
uygulanan dünya standardındaki emniyet, çevre, sağlık ve 
kimyasalların yönetimi konuları gözden kaçmaktadır. Ne yazık 
ki çok iyi madencilik faaliyetlerinde bulunanlarla kötü örnekler, 
yaygın toplumsal algılar nedeniyle aynı statüde değerlendi-
rilmekte olup, bilimsel bakış açıları yerine politik, endişe ve 
korku temelli tek taraflı görüşlerle madencilik ve çevre karşı 
karşıya getirilmektedir. Dünya uygulamalarında hiç karşımıza 
çıkmayan, en iyi uygulamaları teşvik eden ve madencilik-çevre 
ikilisinin tüm uygulamalarla el ele çalışabildiği sistemler yerine, 
ülkemizde tam tersi uygulamaları görmek; kamusal faydalar, 
ulusal menfaatler ve kaynakların kullanımı açısından üzücü 
ve düşündürücüdür. Özellikle siyanür özelinde diğer tüm 
kimyasallar gibi madencilikte tüm aşamalarda yönetilebilir 
bir kimyasalın, dünya ve Türkiye uygulamalarında nasıl bir 
süreç (yönetimi, bozundurulması ve atık depolama tesisindeki 
davranışları v.b.) içinde olduğunun bu bahsedilen yanlış bilgi-
lendirmeler ve algılar dışında mutlaka bilimsel ve mühendislik 
bakış açılarıyla aktarılması gerekmektedir.

Siyanür Yönetilebilir 
Bir Kimyasal mı?

Endişe ve 
Korkunun 

Bilgiye ve Bilime 
Karşı Savaşı

Prof. Dr. Ata Akcil
Bağımsız Teknik Denetleyici, ICMC
SDÜ Maden Müh. Böl.
ataakcil@sdu.edu.tr

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com
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Tablo 1. Siyanür Hakkındaki Bilgi Kirlilikleri (1990-2014)*

Yanlış Bilgi Doğru - Bilimsel Bilgi

Siyanür sadece madencilikte 
kullanılıyor

Sadece % 6’sı madencilikte NaCN şeklinde (katı ya da sıvı formda) kullanılmaktadır. %94 normal endüstriyel uygulamalarda kullanılmak-
tadır (naylon, plastik, kauçuk, sentetik iplik, sentetik kumaş, tekstil, metal kaplama vb).

Siyanür ile maden aranması Böyle bir uygulama ne arama ne de sondaj aşamalarında dünyanın hiçbir yerinde söz konusu değildir.

Siyanür ile sondaj yapmak Dünya literatüründe böyle bir uygulama asla yer almamaktadır.

Siyanür ile maden çıkarmak
Dünya literatüründe böyle bir uygulama yoktur. Maden çıkarımı yer altı ve yer üstü (açık ocak) tekniğiyle gerçekleştirilmektedir. Maden 
çıkarımında siyanür kullanılmamaktadır. Siyanür madenden çıkarılan cevherdeki kıymetli metallerin kazanımı aşamasında özel olarak 
hazırlanmış tesislerde kullanılmaktadır.

Siyanür çukuru
Hiçbir madende ve tesiste atık depolama tesisleri de dahil olmak üzere siyanür depolama amaçlı bir çukur açılmamaktadır. Cevherin 
yerkabuğundan çıkarıldığı açık ocak alanının siyanür çukuru olarak tanımlanması ya bilgisizlikten ya da maksatlı olarak kullanılmasından 
kaynaklanmaktadır. Siyanür depolanması çok özel şartlarda ve kurallara göre yapılmaktadır.

Siyanür kanser yapar
Hem ATSDR raporu hem de EPA sınıflandırmaları siyanürün insanlar ve hayvanlar üzerinde hiçbir kanser etkisi yaratmadığını bilimsel 
olarak doğrulamaktadırlar.

Siyanürün tarım toprağına direk 
uygulanması

Siyanür on bin damla su içinde 3-5 damlası siyanür olacak şekilde seyreltilmiş halde cevher ile temas ettirilmektedir. Çünkü amaç cev-
herdeki altını kazanmaktır. Gerek tesiste gerekse atık depolama tesisinde ya da tesis içinde-dışında hiçbir yerde tarım toprağıyla tesiste 
kullanılan kimyasallar ve atık su temas halinde değildir. Dünyada böyle bir uygulamada yoktur.

Siyanürün birçok ticari alternatifinin 
olması

Siyanür, bütün dünyada ince taneli cevherlerden altın üretiminde kullanımı teknik bakımdan zorunlu olan bir kimyasaldır. Alternatiflerine göre 
siyanür gerek kolay yönetilebilir bir kimyasal olması, gerek cevher tiplerinde metal kazanım veriminin yüksekliği, gerekse de ekonomikliği açısın-
dan tercih edilmektedir. Tiyosülfat bir alternatif olarak laboratuvar ve pilot çapta (USA, Avusturalya vb) son 20-25 yıldır test edilmektedir. Nevada 
da (ABD) bu uygulamalar yapılmış ve sadece siyanür liçiyle altının kazanılamadığı bir cevher üzerinde ticari uygulama aşamasına geçilmiştir.

Atık barajlarına yağmur yağarsa 
siyanür gaz formuna dönüşür (düşük 
pH’da)

Siyanür asidik ortamda HCN gazına dönüşür asidik ortamda ise altın üretilemez. Altının üretilebilmesi için pH’ının 10-11 olması gerekmektedir. Bu pH 
şartlarında ise atmosfere HCN gazı salınımı ihmal edilebilecek seviyelere düşmektedir. Tank liçinde ya da yığın liçinde yağmurla temas olsa bile böyle 
bir gazın çıkma ihtimali ihmal edilebilecek düzeylerde kalmaktadır. HCN gazının yoğunluğu 0,687 g/cm3 tür yani havadan daha düşük yoğunluğa 
sahip olduğu için sigara dumanı gibi atmosfere dağılmaktadır. Arabaların egzoz gazından her 1 km’de 7-9 mg HCN gazı atmosfere salınmaktadır. 
Uluslararası iş güvenliği ve çalışma standartlarına göre kapalı ortamda 1 m3 havada en fazla 11 mg HCN gazına müsaade edilir. Açık ortamda ise 
herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Altın madenlerinde atmosfere HCN gazı salınımı 1-2 mg /m3 seviyelerinde ölçülmektedir.

Siyanürlü atıkların direkt derelere 
verilmesi

Siyanür ülkemizdeki uygulamaların hiçbirinde yüzey veya yer altı sularına verilmemektedir. Katı atıklar ve tesis atık suları yönetmelikler gereği 
bozundurulup zararsız hale getirildikten sonra atık depolama tesislerinde depolanmaktadır. Bu da en emniyetli ve güvenli depolama yöntemidir.

Siyanür bulutunun yükselerek halkı 
zehirlemesi

Altın üretimi pH 10.3-10.5 aralığında gerçekleştirilmektedir. Altın üretiminin gerçekleştirildiği şartlarda siyanür HCN gazı şeklinde 
buharlaşarak siyanür gazı bulutuna dönüşmesi bilimsel olarak söz konusu değildir. Siyanürün HCN gazına dönüşmesi asidik ortamlarda 
mümkündür. Asidik ortamda ise altın üretilemez.

Siyanürün anormal hayvan 
doğumlarına neden olması

ATSDR raporunda ve şu ana kadar insanlarda ve hayvanlarda raporlanmış genetik bozukluklarla ilgili hiçbir bilgi ve vaka 
bulunmamaktadır.

Siyanürün zamanla hastalıklara neden 
olması (siyanür akut değil kronik etkilidir)

Son 30 yıldan bu yana insan ölümüyle sonuçlanan bir siyanür kazası olmamıştır. Siyanürle belirli bir dozun üzerinde direk temas edildiğinde 
sadece kronik yani anlık öldürücü etki görülmektedir. Akut yani uzun süreli hastalıklara neden olmamaktadır.

En basit ve en ucuz teknoloji olduğu için 
madenciler tarafından tercih ediliyor

Sodyum siyanürün 120 yılı aşkın süredir altın madenciliğinde teknolojik bir zorunluluk olarak tercih edilmesinin ana sebebi, sodyum 
siyanürün gözle görülemeyecek kadar küçük altın tanelerini spesifik olarak çözücü özelliği olan yegane kimyasal olması ve cevhere 
uygun en yüksek altın kazanım veriminin elde edilmesi yani teknolojik açıdan en uygulanabilir yöntem olmasından dolayıdır. İri boyutta 
zenginleşebilen cevherlere siyanür liçi uygulanmamaktadır. Ancak ince boyutta fiziksel zenginleşebilirliği mümkün olmayan cevherlere 
dünyadaki birçok uygulamada olduğu gibi teknolojik gerekliliklerden dolayı siyanür liçi uygulanmaktadır.

Siyanür barajı veya siyanür havuzu
Hiçbir madende siyanür barajı bulunmamaktadır. Siyanür sıvı ise tankta, katı ise özel korumalı torba ve kutularda muhafaza edilmektedir. 
Siyanür için bir baraj ya da havuz tesislerde dizayn edilmemektedir. Siyanür depolanması ya da kullanıldıktan sonra deşarjı çok özel 
şartlarda ve kurallara göre yapılmaktadır. Siyanür barajı ya da havuzuyla ilgili bir uygulama dünyada hiçbir madende uygulanmamaktadır.

Siyanürlü atıkların arıtılamaz özellikte 
olması

Siyanürlü atıklar atık depolama tesisine gönderilmeden önce eğer gerekiyorsa dünyada yaygın olan INCO prosesiyle bozundurulmaktadır. 
Atık depolama tesislerindeki siyanür seviyeleri ise içme suyu limitlerinin çok altındadır. Başka proseslerde ise siyanürlü çözeltiler yığınlara 
verilip sistem içerisinde kalmaktadır.

Hep aynı konsantrasyonlarda 
kalarak yıllar bazında da aynı tehdidi 
oluşturuyor olması

Bozundurulan siyanür yeni kompleksler oluşturduğundan bunların atık depolama tesisindeki oranları ve etkileri yok denecek kadar 
azalmaktadır.

Aşırı yağmur sonucu siyanür barajının 
taşması

Hiçbir işletmede siyanür barajı bulunmamaktadır. Ancak, altın üretimi ve teknolojisi ile ilgili olmayanlar bu tür ifadeleri kullanmaktadırlar zira  
altın madenciliğinde böyle bir terminoloji yoktur. Tesislerin atık depolama tesisi dizaynı, gerek ÇED gerekse tesisteki siyanür yönetim raporla-
rında belirtilmektedir. Bu dizaynlar bölgenin yüz yıllık her tür aşırı yağış, deprem ve doğaüstü olayların modellenmesine göre testler sonucu 
yapılmaktadır. Bu nedenle bölgedeki beklenmeyen doğa olaylarına karşı dayanıklı ve emniyetli atık depolama tesisi dizayn edilmektedir.

Siyanürün etkisiyle topraktaki As 
ve diğer ağır metallerin harekete 
geçmesi

Altın madenleri ülkemizde kapalı devre çalışan sistemlerdir. Ne derelere bir sıvı boşaltılır, ne çevreye bir atık malzeme bırakılır ne de atmosfere 
yasaların müsaade etmediği bir gaz deşarjı söz konusu değildir. Alıcı ortama deşarjı olmayan bir faaliyet çevreye nasıl zarar verebilir? Siyanür 
yardımıyla cevherdeki altın kazanıldıktan sonra, önce atıktaki siyanürün bozundurulması sağlanır ardından ağır metal duraylama ünitesin-
den geçirerek şayet cevher içinde ağır metaller varsa ağır metalleri suda çözünmez kararlı bileşikler haline getirilmektedir. Bir başka ifade ile 
zararsız bileşikler haline getirilmektedir. Arıtmadan geçirilerek zararsız hale getirilen atıkların çevreye bırakılması söz konusu değildir, bunlar 
ancak projelendirilmesi DSİ’nin ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayından geçen atık depolama tesisinde depolanır.

Siyanür vücutta birikir (kronik toksik etki) Siyanür toksik etkilidir, ancak vücutta birikim ya da uzun salınımlı etkiler göstermez.

Hamile kadınlarda düşüğe sebep olması ATSDR raporunda ve şu ana kadar insanlarda ve hayvanlarda raporlanmış, hamilelerde düşüğe neden olan bir vaka bulunmamaktadır.

Kısırlık yapması
ATSDR raporunda, şu ana kadar insanlarda ve hayvanlarda raporlanmış bu tip bir kısırlık ya da benzeri genetik bozukluklarla ilgili hiçbir 
bilgi ve vaka rapor edilmemiştir.

AB’de ve ABD’de yasaktır
Euromines 2013 raporunda da belirtildiği üzere böyle bir yasak söz konusu olmayıp, En İyi Uygulamalarda (BAT) Türkiye’deki emniyetli-
güvenli ve çevreye duyarlı altın madenciliği uygulamaları ilgili raporda örnek gösterilmektedir. ABD’de ise altın madenciliğinde siyanür 
kullanımıyla ilgili sadece 50 eyalet içinde 1 eyalette yasak bulunmaktadır.

Danıştay, ülkemizde siyanür kullanıl-
masını yasaklamıştır

Böyle bir mahkeme kararı ya da yasağı bulunmamaktadır. Ülkemizde yılda 400 bin tondan fazla siyanür bileşikleri sanayide üretim için 
kullanılmaktadır. Siyanür bileşikleri kullanarak üretimlerini sürdüren naylon, plastik, kauçuk, sentetik iplik, sentetik kumaş, tekstil, metal 
kaplama vb binlerce tesiste üretim faaliyetleri devam etmektedir. 

 *Bilgi derlemeleri 1990 ile 2014 yılları arasında sosyal ve yazılı-görsel medya ile ilgili toplantılarda belirtilen siyanür üzerine bilimsel olmayan görüşleri yansıtmaktadır. Doğru bilimsel 
kanıtlı bilgilere aşağıda verilen temel kaynaklardan ulaşılabilir.
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Siyanür Kullanımı, Yönetimi ve Güncel Gelişmeler
Altın madenlerinin arama, işletme ve zenginleştirme mantığının 
diğer madenlere/cevherlere uygulanan yöntemlerden temel ola-
rak farkı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, altın/gümüş maden-
ciliğinde ince taneli cevherlerde siyanür kullanımı zorunluluğu 
bu konuda 120 yılı aşkın süren araştırma ve bilimsel gerekçelere 
dayanmaktadır. Siyanürün yerine kullanılabilecek başka kimyasal-
lar üzerine 80’li yıllardan bu yana ciddi araştırmalar yürütülmekte-
dir. Ancak siyanürün kullanılabilirliği, etkinliği, ekonomisi yanında, 
insan ve çevre üzerinde bilinen risk ile birlikte kullanılabilirliğinden 
dolayı madencilik endüstrisinde kullanımı sürmektedir. Dünyada 
altın üretim çalışmalarının % 90’ında halen altın ve gümüş 
kazanımı için etkin bir kimyasal olarak siyanür kullanılmaktadır. 
30 yıldır ana madencilik çalışmalarındaki direkt siyanür kullanımı 
yüzünden sonuçlanan insan ölümleriyle ilgili belgelenmiş bir 
çalışma bulunmamaktadır. Siyanür kullanımı ve yönetiminin 
ana bakış açısı, madencilik işlemleri, süreç çözeltisinin taşınması, 
işçi sağlığı ve güvenlik eğitimleri, atık su yönetimi ve işletimi, acil 
durum hazırlığı, iş alanı ve çevre denetimi ve toplum ilişkilerine 
hitap etmelidir. Eğer siyanür yönetiminin bu bakış açıları tüm siya-
nür yönetim planına katılırsa, altın/gümüş madeni işletmelerinde 
var olan risk potansiyelinde önemli düşüşler gerçekleşecektir. 
Ayrıca, izinli maden çalışmalarında kullanılan siyanür ile ilişki-
lendirilen bu risklere rağmen, dünyada milyonlarca kontrolsüz 
çalışan küçük ölçekli madenler tarafından altın kazanımında cıva 
kullanılmaktadır. Kontrol altında kullanılan siyanür, kontrolsüz 
cıva kullanımından oluşacak etkilerden, toplum ve çevre için çok 
daha üstün ve güvenlidir. 

120 yıl kadar önce Yeni Zelanda’da siyanürün ticari tanıtımı 
yapıldığından bu yana siyanür dünya çapında altın ve gümüş 
üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünya çapında 
altın üretiminin % 90’ı da siyanür kullanımına dayanmakta-
dır. Ayrıca dünyada yaklaşık 15 - 20 kadar büyük ölçekli altın 
madeni bulunmaktadır. Güney Afrika ve Avustralya’da artma 
eğilimindeki altın / gümüş üretimi, yer üstü / açık ocak maden-
ciliği ve yığın liçi üretimiyle dünyanın her tarafına her geçen 
gün yayılmaktadır (Şekil 1).

Şekil 2’de görüldüğü gibi, dünyada yılda üretilen yaklaşık 1,1 
milyon ton hidrojen siyanürün (HCN) yaklaşık 900.000 tonu 
ABD’deki çeşitli endüstriler kanalıyla hem birincil hem de 
yan ürün olarak üretilmektedir. Avustralya’da hem katı hem 
de sıvı sodyum siyanür için bazı küçük birincil ürün tesisleri 
bulunmaktadır. Yılda 360.000 ton sodyum siyanür talebinin 
yaklaşık 120.000 tonu yani üçte biri altın ve gümüş geri kaza-
nımında kullanılmaktadır. Hidrojen siyanür üretiminin yaklaşık 
% 6’sı maden endüstrisinde kullanılan sodyum siyanüre ve 
potasyum siyanüre dönüştürülmektedir. Hem ABD hem de 
Avustralya’da konsantre sıvı sodyum siyanür için talep ve üre-
tim artmaktadır. Geri kalan % 94 hidrojen siyanür yapıştırıcılar, 
bilgisayar-elektronik, yangın söndürücüler, kozmetik, boya, 
naylon, ilaç, pleksiglas, roket yakıtı, yol ve sofra tuzu gibi geniş 
aralıktaki malzemelerin üretiminde kullanılmaktadır.

Üretilen hidrojen siyanürün yaklaşık % 50’si naylonun ilk 
hali olan adiponitrilin sentezinde kullanılmaktadır. Siyanürün 
günlük hayatta kullanım alanı çok yaygındır ve siyanür ürünleri 
her gün dünyada yüzlerce milyon insan tarafından güvenle 
kullanılmaktadır. Kısaca altın/gümüş madenciliğinin yok edil-
mesinin siyanür ya da madencilik ile ilişkilendirilen riskleri yok 
etmeyeceği açıktır.

Siyanürün emniyetli-sağlıklı, güvenilir ve çevresel kri-
terler doğrultusunda yönetimi, üretiminden son kulla-
nımına kadar ki süreçte genel hatlarıyla şu adımlarda 
gerçekleştirilmektedir:

 • Siyanürün katı ya da sıvı olarak üretilen tesisten madene nakliyesi

 • Tesiste proses çözeltisinin nakliyesi ve kullanımı

 • Su yönetimi ve arıtımı

 • Atık yönetimi (bozundurma prosesi dahil)

 • Tesis faaliyetlerinin sona ermesi ve maden kapatma işlemleri

 • İşçi sağlığı ve güvenlik eğitimleri

 • Acil durum hazırlıkları

 • İş yeri, çevre denetimi ve toplum ilişkileri

2000 yılında Romanya’da (Baia Mare) meydana gelen siya-
nürle ilgili madencilik kazası nedeniyle insanların çevresel 
açıdan daha titiz yaklaşımları birçok kanunun ve yönetmeli-
ğin altın madenciliğinde daha hassas kurallar çerçevesinde  

Şekil 1. Dünyada siyanür kullanan madenlerin ülkelere göre dağılımı
(Mudder ve Botz, 2004)

yasak bulunmaktadır. 
Danıştay, ülkemizde siyanür kullanılmasını 
yasaklamıştır 

Böyle bir mahkeme kararı ya da yasağı bulunmamaktadır. 
Ülkemizde yılda 400 bin tondan fazla siyanür bileşikleri sanayide 
üretim için kullanılmaktadır. Siyanür bileşikleri kullanarak 
üretimlerini sürdüren naylon, plastik, kauçuk, sentetik iplik, 
sentetik kumaş, tekstil, metal kaplama vb binlerce tesiste üretim 
faaliyetleri devam etmektedir. 
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talebinin yaklaşık 120.000 tonu yani üçte biri altın ve gümüş geri kazanımında kullanılmaktadır. Hidrojen siyanür 
üretiminin yaklaşık % 6’sı maden endüstrisinde kullanılan sodyum siyanüre dönüştürülmektedir. Hem ABD hem de 
Avustralya’da konsantre sıvı sodyum siyanür için talep ve üretim artmaktadır. Geri kalan % 94 hidrojen siyanür 
yapıştırıcılar, bilgisayar-elektronik, yangın söndürücüler, kozmetik, boya, naylon, ilaç, pleksiglas, roket yakıtı, yol ve 
sofra tuzu gibi geniş aralıktaki malzemelerin üretiminde kullanılmaktadır. 
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Şekil 2. Hidrojen siyanürün endüstriyel kullanımı (Mudder ve Botz, 2004) 
 
Üretilen hidrojen siyanürün yaklaşık % 50’si naylonun ilk hali olan adiponitrilin sentezinde kullanılmaktadır. Siyanürün 
günlük hayatta kullanım alanı çok yaygındır ve siyanür ürünleri her gün dünyada yüzlerce milyon insan tarafından 
güvenle kullanılmaktadır. Kısaca altın/gümüş madenciliğinin yok edilmesinin siyanür ya da madencilik ile 
ilişkilendirilen riskleri yok etmeyeceği açıktır. 
 
Siyanürün emniyetli-sağlıklı, güvenilir ve çevresel kriterler doğrultusunda yönetimi, üretiminden son kullanımına kadar 
ki süreçte genel hatlarıyla şu adımlarda gerçekleştirilmektedir: 
 

 Siyanürün katı ya da sıvı olarak üretilen tesisten madene nakliyesi 
 Tesiste proses çözeltisinin nakliyesi ve kullanımı 
 Su yönetimi ve arıtımı 
 Atık yönetimi (bozundurma prosesi dahil) 
 Tesis faaliyetlerinin sona ermesi ve maden kapatma işlemleri 
 İşci sağlığı ve güvenlik eğitimleri 
 Acil durum hazırlıkları 
 İş yeri, çevre denetimi ve toplum ilişkileri 

 
2000 yılında Romanya’da (Baia Mare) meydana gelen siyanürle ilgili madencilik kazası nedeniyle insanların çevresel 
açıdan daha titiz yaklaşımları birçok kanunun ve yönetmeliğin altın madenciliğinde daha hassas kurallar çerçevesinde 
uygulanmasını sağlamıştır. Siyanürün üretimi, taşınması, depolanması, kullanımı ve bertaraf edilmesini düzenleyen 
ulusal düzeyde kurallar ve normlar bulunmaktadır ama yine de siyanürden kaynaklanan kazaların bazen ciddi 
sonuçları ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bölgesel ve ulusal kurallar dışında küresel anlamda Romanya’daki kazadan 
sonra Mayıs 2000’de Paris’te Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Uluslararası Metaller ve Çevre 
Konseyi (ICME) himayesinde uluslararası bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıya siyanür üreticilerinin sponsorluğunda, 
finans kuruluşları, altın maden şirketleri, sivil toplum örgütleri, işçi temsilcileri ve çevre kuruluşları gibi paydaşlar 
katılarak, siyanür yönetimi konusunda küresel anlamda etkin bir Kod (International Cyanide Management Code For 
The Manufacture, Transport and Use of Cyanide in the Production of Gold) geliştirilmesinin ilk adımları atıldı. Kod, 
altın madenlerinde siyanür yönetimini iyileştirmek, siyanürün güvenli ve emniyetli bir şekilde kullanımına yönelik olarak 
2002 yılında gönüllü katılım esasıyla yürürlüğe girdi. Kuralı imzalayanlar, şuanda dünyadaki %60’ın üzerinde altın 
üretimini gerçekleştiren maden şirketleri olup, bu kanunda yer alan esaslara uyacaklarını ve uygulama standartlarını 
yerine getirecekleri konusunda uzlaşmışlardır. Doğrulama ve belgeleme işlemleri üç yılda bir bağımsız denetçiler 
tarafından Uluslararası Siyanür Yönetim Enstitüsü (ICMI) prosedürleri çerçevesinde yapılmakta olup, denetçiler 
kanunla belirlenen kurallara uyulduğu sonucuna varmışsa söz konusu işlem özel bir sembol kullanılarak, 
belgelenmektedir. Aksi durumlarda denetçiler, faaliyetin kuralla uyumlu olmadığını ya da uzun zamandır uyumsuzluk 
saptamışsa, faaliyet belgeleri geri alınmaktadır. Kod çerçevesinde son yıllarda siyanürün kullanımı konusunda 
çevresel açıdan üst düzeyde kontrol ve gönüllülük esasına dayalı profesyonel incelemelerin sağlanması şirketlerin 
daha çok ilgi göstermesine neden olmaktadır. 2014 yılına kadar siyanür koduna (ICMC) gösterilen ilgi dünya çapında 
büyümeye devam etmekte ve daha fazla şirketin kanunla ilgili imza atmasına neden olmaktadır. 15 Şubat 2014 tarihi 
itibariyle, 6 kıtada 49 ülkede 303 şirket kodla uyumlu olabilmek için (madencilik-siyanür üretimi-nakliyesi) imza atarak 
kayıtlara geçmiştir. 
 
Son Söz 
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uygulanmasını sağlamıştır. Siyanürün üretimi, taşınması, 
depolanması, kullanımı ve bertaraf edilmesini düzenleyen 
ulusal düzeyde kurallar ve normlar bulunmaktadır ama yine 
de siyanürden kaynaklanan kazaların bazen ciddi sonuçları 
ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bölgesel ve ulusal kurallar 
dışında küresel anlamda Romanya’daki kazadan sonra Mayıs 
2000’de Paris’te Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 
ve Uluslararası Metaller ve Çevre Konseyi (ICME) hima-
yesinde uluslararası bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıya 
siyanür üreticilerinin sponsorluğunda, finans kuruluşları, 
altın maden şirketleri, sivil toplum örgütleri, işçi temsilcileri 
ve çevre kuruluşları gibi paydaşlar katılarak, siyanür yöne-
timi konusunda küresel anlamda etkin bir Kod (International 
Cyanide Management Code for The Manufacture, Transport 
and Use of Cyanide in the Production of Gold) geliştiril-
mesinin ilk adımları atıldı. Kod, altın madenlerinde siyanür 
yönetimini iyileştirmek, siyanürün güvenli ve emniyetli bir 
şekilde kullanımına yönelik olarak 2002 yılında gönüllü 
katılım esasıyla yürürlüğe girdi. Kodu imzalayanlar, şu anda 
dünyadaki % 60’ın üzerinde altın üretimini gerçekleştiren 
maden şirketleri olup, bu kod bünyesinde yer alan esaslara 
uyacaklarını ve uygulama standartlarını yerine getirecekleri 
konusunda uzlaşmışlardır. Doğrulama ve belgeleme işlem-
leri üç yılda bir bağımsız denetçiler tarafından Uluslararası 
Siyanür Yönetim Enstitüsü (ICMI) prosedürleri çerçeve-
sinde yapılmakta olup, denetçiler kod ile belirlenen kural-
lara uyulduğu sonucuna varmışsa söz konusu işlem özel bir 
sembol kullanılarak, belgelenmektedir. Aksi durumlarda 
denetçiler, faaliyetin uyumlu olmadığını ya da uzun zaman-
dır uyumsuzluk saptamışsa, faaliyet belgeleri geri alınmak-
tadır. Kod çerçevesinde son yıllarda siyanürün kullanımı 
konusunda çevresel açıdan üst düzeyde kontrol ve gönüllü-
lük esasına dayalı profesyonel incelemelerin sağlanması şir-
ketlerin daha çok ilgi göstermesine neden olmaktadır. 2014 
yılına kadar siyanür koduna (ICMC) gösterilen ilgi dünya 
çapında hızla artmaya devam etmekte ve daha fazla şirketin 
kodla ilgili imza atmasına neden olmaktadır. 15 Şubat 2014 
tarihi itibariyle, 6 kıtada 49 ülkede 303 şirket kodla uyumlu 
olabilmek için (madencilik-siyanür üretimi-nakliyesi) imza 
atarak kayıtlara geçmiştir.

Son Söz
Türkiye’nin 30 yıllık altın madenciliği geçmişinin yarısını kaynak-
larını kullanamadan yani üretim yapmadan geçirmesine rağ-
men halen aktif 8 maden işletmesi, ayrıca 20 potansiyel maden 
işletmesiyle 2013 yılı rakamlarına göre 35 tona yakın yıllık altın 
üretimiyle Avrupa altın üretiminde lider pozisyonda olması 
ülkemiz madenciliği açısından gurur vericidir. Bu gelişimde yeni 
rezervlerin bulunması, Türk kökenli şirketlerin de bu faaliyet-
lerde aktif roller üstlenmeleri ve çevre-sağlık-emniyet açısından 
dünya sınıfında bir yönetim hassasiyeti ön planda olmaktadır. 
Özellikle şirketlerin, 2003 yılından itibaren uygulamaya başla-
nan dünyanın en üst düzey bağımsız ve profesyonel denetleme 
sistemine (Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu/International 
Cyanide Management Code-ICMC) uyumlu olabilmek ama-
cıyla, bu sürece dahil olmaları, altın madenciliğinde siyanür kim-
yasalından kaynaklı potansiyel kazaları ve çevresel riskleri çok 
büyük oranda düşürecektir. Siyanür diğer benzer kimyasallar 
gibi bilimsel yöntemler, genel-geçer kurallar-yönetmelikler ve 
dünyaca kabul gören denetlemeler (ICMC) altında yönetilebilir 
bir kimyasaldır. Özellikle son yıllardaki güncel gelişmeler siyanür 
yönetiminin daha hassas, şeffaf, güvenilir ve üst düzeyde yapıl-
dığını göstermektedir. 

Endişenin ve korkunun, bilgiden ve bilimden daha pazarlana-
bilir olduğunu kabul edenlere inat, Türk madenciliğinin tüm 
paydaşlarıyla birlikte “bilimin ışığında emniyetli-sağlıklı-
çevresel bir madencilik” için üretmeye devam etmeliyiz. 
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H
idrometalurjinin kökeni, temel uğraşları “baz 
metallerin altına dönüşümü” olan simyacıların 
dönemine dayandırılabilir2. Bu çalışmaların bazıları 
sulu yani hidrometalurjik yöntemlerdi. Örneğin, bir 

simyacı bir parça demiri mavi vitriyol (bakır sülfat) çözeltisine 
daldırdığında, demirin hızlı bir şekilde metalik bakır tabaka-
sıyla kaplandığını görmüştür. Demirin bakıra dönüşmesi gibi 
görünen bu işlem aslında şu tepkimeyle açıklanabilir: Cu2+ + 
Fe → Cu + Fe2+. Ancak, o zamanlarda mavi vitriyolün bakır içer-
diği bilinmiyordu. Cevapsız kalan asıl önemli soru ise şuydu: 
Demir veya bakırın altına dönüşümü nasıl gerçekleşecekti? 
En soylu metal olan altın, civa içerisinde amalgam oluştura-

rak çözünmesine rağmen, 
o zamanlarda bilinen asit 
ve bazlarda çözünmü-
yordu. Arap simyacı Cabir 
bin Hayyan (M.S. 720-813) 
(Şekil 1) tarafından altını 
çözebilen “kral suyu”nun 
(aqua regia / royal water) 
keşfedilmesi, hidrometalur-
jinin başlangıcını oluşturan 
dönüm noktası olarak düşü-
nülebilir. Kral suyu, tek 
başlarına kullanıldıklarında 
altını çözemeyen HCl ve 
HNO3 karışımından olu-
şur. Kral suyu günümüzde 
halen altın rafinasyonunda 
kullanılmaktadır. Aktif bile-
şenlerinden biri olan klor 
(3HCl + HNO3 → Cl2 + NOCl 

+ 2H2O), 1890’lı yıllara kadar cevherlerden altının çözündü-
rülmesinde yaygın olarak kullanılmıştır.

Ortaçağda, çürümüş organik maddeler içeren bazı top-
raklar, barut üretiminin bir hammaddesi olan potasyum 
nitrat (=güherçile) üretmek için liç edilmişlerdir. Bu proses, 
Vannoccio Biringuccio (1480–1539) tarafından 1540’da yayın-
lanan Pirotechnia adlı kitabında detaylı olarak açıklanmıştır. 
16. yüzyılda, bakırın hidrometalurjik yöntemler ile kazanıl-
ması konusunda gelişmeler yaşanmıştır. Yığın liçi yöntemi 
Almanya’da Harz dağları bölgesinde ve İspanya’da Rio Tinto 
madenlerinde uygulanmıştır. Bu çalışmalarda, pirit içeren bazı 
sülfürlü bakır mineralleri açık alanda yığılmış, yağmur ve hava-
nın etkisiyle bakırın oksitlenmesi ve çözünmesi için aylarca 
bırakılmıştır. Bakır sülfat içeren çözelti yığından süzülmüş 
ve bir havuzda toplanmıştır. Çözeltideki bakır, hurda demir 
yardımıyla metalik bakır olarak çöktürülmüştür. Bu işlem, 
İspanyolca çöktürme anlamına gelen “cementacio´n” sözcü-
ğünden türetilen “sementasyon prosesi” olarak bilinmektedir. 
Bu yöntem esasen simyacılar tarafından da bilinen bir yöntem 
olup günümüzde halen kullanılmaktadır.

18. yüzyılda, sabun ve cam sanayilerinin ihtiyacını karşılamak 
amacıyla, Fransa’ya ihraç edilen potaşın (potasyum karbonat-
K2CO3) üretimi Quebec’in önemli endüstrilerinden biriydi. 
NaCl’den Na2CO3 üretimi için uygulanan Leblanc Prosesi’nin 
keşfinden önce, Na2CO3’ün ana kaynağı kıyı sebzeciliğinin 
külleri ile orman temizleme çalışmaları sırasında ormanlık 
alanların yakılmasıyla oluşan küllerdi (Şekil 2). 1767-1867 yılları 
arasında odun külü, evlerdeki sobalardan ve şöminelerden 
ve kireç fırınlarından toplanmıştır. Bu küller suyla karıştırıla-
rak filtrelenmiş ve buharlaştırma sonrası potaş kazanımı için 

Geçmişten Günümüze 
Hidrometalurji

Modern 
hidrometalurjinin 

başlangıcı, siyanür 
liç prosesi ve 

Bayer Prosesi’ne 
dayandırılmaktadır

Binlerce yıl önce insanlar, nasıl fırın yapacaklarını, kayaçları eritmek için 
ateşi nasıl kullanacaklarını ve metalleri nasıl üreteceklerini öğrenmele-
rine rağmen, cevherlerin zenginleştirilmesinde çözeltilerin kullanımı, 
asit ve bazların öğrenilip kullanıldığı simyacılar dönemine rastlamak-
tadır. Bununla birlikte modern hidrometalurjinin başlangıcı, iki önemli 
prosesin keşfedildiği 19. yüzyılın sonlarına dayandırılabilir. Bu proses-
ler, altın ve gümüşün çözündürülmesi için siyanür liç prosesi ve boksit 
cevherlerinin değerlendirilmesi için geliştirilen Bayer prosesidir. Daha 
sonra, 1940’larda, uranyum zenginleştirilmesi ile ilgili olarak Manhattan 
Projesi (ABD) bir dönüm noktası olmuştur. O tarihten itibaren, hidrome-
talurji giderek ilerlemekte ve hatta bazı pirometalurjik proseslerin yerini 
almaktadır. Bu süreçte Kanada’nın, özellikle uranyum, nikel, kobalt ve 
çinko kazanımı ile ilgili önemli katkıları olmuştur.
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kurumaya bırakılmıştır. Bir ton potaş eldesi için, yaklaşık 4 hek-
tarlık bir ormanlık alana denk gelen 400 ton ağacın yakılması 
gerekmekteydi.

Hidrometalurjinin Doğuşu ve Gelişimi
Modern hidrometalurjinin doğuşu, iki önemli prosesin keş-
fedildiği 1887 yılına dayanmaktadır. İlki, cevherlerden altın 
kazanımında kullanılan siyanür liç prosesi, ikincisi ise alumina 
(Al2O3) eldesi için uygulanan Bayer Prosesi’dir.

Siyanür Liç Prosesi
Siyanür çözeltisinin metalik altını çözebilme özelliği İsveç’li 
kimyager Carl Wilhelm Scheele tarafından 1783 yılında 
bulunmuştur1. L. Elsner, 1846 yılında Almanya’da bu reak-
siyon üzerine çalışmış ve atmosferik oksijenin çözünme 
işleminde önemli bir rol oynadığını fark etmiştir. Bu bilgi-
lerin cevherlerden altın kazanımı için uygulanması ise çok 
sonraları, 1887 yılında İngiltere’de John Stewart MacArthur 
(1856–1920) (Şekil 3) tarafından önerilerek patenti alınmış 
ve işlem “siyanür liç prosesi” olarak tanınmıştır. 1896 yılında 
G. Bodländer, altının çözünmesi sırasında hidrojen perok-
sitin ara ürün olarak oluştuğunu bularak önemli bir keşif 
yapmıştır.

Siyanür liç prosesi dünya genelinde yaygın bir şekilde 
uygulanan bir yöntem olmuştur. Bu prosesin hidrometa-
lurjinin gelişimi üzerindeki etkisi oldukça büyük olmuştur. 
Metalurji mühendisi John Dorr tarafından tasarlanarak 
üretilen ve Dorr karıştırıcıları olarak bilinen büyük reak-
törlerde, ince öğütülmüş cevher siyanür ile karıştırılmış 
ve pulp içerisine basınçlı hava verilmiştir. Benzer şekilde, 
büyük filtrasyon tesisleri metal kazanımı için berrak liç 
çözeltisi elde etmek amacıyla kurulmuştur. Sementasyon 
olarak bilinen ve çözeltiden hurda demir ile bakırı çöktür-
mek amacıyla uygulanan bu eski proses, altın içeren çözel-
tilere uygulanmış, ancak demir yerine çinko kullanılmıştır. 
Mühendislik alanındaki bu gelişmelere ve prosesin geniş 
uygulama alanı bulmasına rağmen, teoride halen bazı 
noktalar eksik kalmıştır. Siyanürleme prosesinin dünya 
geneline yayılmasıyla, altın üretimi 1900-1910 yılları ara-
sında büyük oranda artmıştır.

Bayer Prosesi
Bu yüzyılın en önemli ikinci hidrometalurjik prosesi, Karl 
Josef Bayer (1847–1904) (Şekil 4) tarafından keşfedilen, saf 
Al2O3 üretimi için uygulanan Bayer Prosesi’dir5. Bu proses, 
boksitin basınçlı bir reaktör içerisinde, kaynama noktasından 
yüksek bir değerde sodyum hidroksit çözeltisi ile liçini kapsa-
maktadır. Boksit, 1821 yılında Fransa’da Marsilya yakınındaki 
Les Baux adlı küçük bir kasabada keşfedilmiştir. Liç işlemi 
sonrası çözünmeyen kısmın uzaklaştırılmasından sonra, 
çözeltiye alüminyum hidroksit taneleri (çekirdek) ilave edilir 
ve böylece alüminyumun çözeltiden saf alüminyum hidroksit 
kristalleri halinde çöktürülmesi sağlanır. Bu çökelekler filtre 
edilir, yıkanır, kurutulur ve daha sonra saf Al2O3  elde etmek 
için kalsine edilir. Elde edilen Al2O3  elektrolitik indirgenme 
hücrelerine beslenir. Bu hücreler Bayer prosesinden 2 yıl 
önce icat edilmiştir. Bayer, Saint Petersburg’ta (Rusya) çalışan 
Avusturya’lı bir kimyagerdi. Bulduğu bu proses günümüzde 
halen ilk haliyle, pratikte herhangi bir değişime uğramadan 
kullanılmaktadır. Bayer prosesi ile ilgili olarak aşağıdaki konu-
ları belirtmek gerekebilir:

 • Proses, esasında tekstil endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla geliştirilmiştir. Çünkü alüminyum hidroksit, pamuk ipliği 

boyamada renk sabitleştirici olarak kullanılmaktaydı. Bayer pro-

sesi, elektrolitik aluminyum prosesinin icadından (1886) hemen 

sonra metalurjide önem kazanmıştır.

 • Bayer ilk olarak 1887 yılında, kristal yapıda, kolay filtrelenebilir, 

yıkama ile safsızlıkları uzaklaştırılabilen ve alkali çözeltilerden çök-

türülerek elde edilen Al(OH)3’ü keşfetmiştir. Ancak, asidik çözelti-

lerden nötralizasyon ile çöktürülenler ise jelatinimsi yapıya sahipti 

ve bu nedenle filtrasyonu ve yıkanması zordu.

 • Bayer’in keşfinden birkaç yıl önce, Fransa’da Louis Le Chatelier 

(1815–1873) Al2O3 eldesi için bir yöntem bulmuştur. Bu yöntemde 

sırasıyla, boksit 1200°C’de Na2CO3 ile ısıtılır, oluşan sodyum alümi-

nat su ile liç edilir, CO2 kullanılarak çözeltiden Al(OH)3 çöktürülür ve 

sonra filtreleme ve kurutma yapılırdı. Daha sonraki işlemler ile saf 

Al2O3 elde edilirdi. Ancak, bu proses Bayer prosesinin bulunmasın-

dan sonra kullanımdan kaldırılmıştır (Şekil 5). 

Şekil 2. Orman küllerinin liçi ile potaş üretimi

Şekil 3. John Stewart MacArthur 
(1856–1920) (siyanür liç prosesini 

keşfeden kişi).

Şekil 4. Karl Josef Bayer (1847–1904) 
(boksit cevherlerinden aluminyum 

eldesi prosesini keşfeden kişi).
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İkinci Dünya Savaşı’na kadar olan Gelişmeler
20. yüzyılın başlarında, Saint Petersburg Kraliyet Ordu 
Akademisi (Imperial Military College) kimya profesörü Vladimir 
Nikolayevitch Ipatieff, (1867-1952) (Şekil 6) basınç altında 
sayısız hidrotermal tepkime çalışmaları yapmıştır. Bunların 
arasında, çözeltilerden metallerin ve bileşiklerinin hidrojen 
ile çöktürülmesi de bulunmaktaydı. Çalışmalarının ilk birkaç 
yılında bu testler için emniyetli bir otoklav tasarımı yapmak için 
çalıştı. Ipatieff’in oğlu da bir süre sonra bu çalışmalara katıldı ve 
bu proses 1950’li yıllarda Kanada’da liç çözeltilerinden nikel ve 
kobalt kazanımı için uygulandı.

20. yüzyılın başlarında birçok farklı liç ve çözeltiden kazanım 
prosesleri önerilmiştir. Bunların bazıları uygulamaya konul-
muş, bir kısmı uygulama fırsatı buluncaya dek yaklaşık yarım 
yüzyıl beklemek zorunda kalmış ve diğerleri ise pilot çaplı 
uygulamadan öteye gidememişlerdir. Bu yüzyılın başlarındaki 
patentler incelendiğinde, çok çeşitli liç reaktiflerinin önerildiği 
göze çarpmaktadır. 1903’te Fransa’da M. Malzac bakır, nikel ve 
kobalt sülfürlerin, amonyak çözeltileri ile liçini önermiştir. O 
zamanlarda, NH3 genellikle kömür endüstrisinin bir yan ürünü 
olarak temin edilebilen pahalı bir kimyasaldı. Ucuz ticari bir 
kimyasal haline gelmesi, on yıl sonra Almanya’da Fritz Haber 
tarafından sentezlenmesinden sonra gerçekleşti. Nitrik asit, 

1909 yılında Kingsley tarafından 
sülfürlü cevherlerin liçinde kullanıla-
bileceği önerilmiştir. O zamanlarda 
HNO3, büyük ölçüde Şili’deki sodyum 
nitrat yataklarının konsantre H2SO4 
ile muamelesi sonucu elde edilen 
pahalı bir kimyasaldı. Nispeten ucuz 
hale gelmesi, Haber Prosesi’nin 
bulunuşundan sonra olmuştur. 20. 
yüzyılın başlarına doğru, bakır hid-
rometalurjisi özel bir ilgi görmüştür. 
Şili’de oksitli cevherler büyük oranda 
seyreltik sülfürik asitle liç edilmişler-
dir. Bakır sülfürler de oksitleyici bir 
reaktif olan ferrik demirin varlığında 
çözündürülmüşlerdir. 1912 yılında 
Şili’de bakırın liç çözeltisinden hurda 
demir ile çöktürülmesi yerine elektro-
kazanım yöntemi uygulanmıştır6. 

Birinci dünya savaşında (1914-1918), mermi kovanı imalatı 
için çinko talebi artmıştır. Bu amaç için gerekli çinko, Belçika 
ve Almanya’dan ticari olarak temin edilen uygun metalin dis-
tilasyonu ile sağlanmaktaydı. Çinko cevheri ise Avustralya’dan 
temin edilmekteydi. Çinkoya olan bu talep, Kuzey Amerika’daki 
endüstriyi, geleneksel yöntemlerle değerlendirilemeyen cev-
herlerden metal temin etmeye teşvik etmiştir. Trail’de (British 
Columbia) ve Anaconda’da (Montana), elektrolitik çinko yön-
temi ve yüksek tonajlı ZnO’nun H2SO4 ile liçi uygulanmaya baş-
lanmıştır. Proses, temel olarak L. Le´trange’nin (Fransa) 1881 
yılında yayınlanan patentine dayanmaktadır8. Kadmiyum, bu 
prosesin önemli bir yan ürünüdür.

1927 yılında Friedrich August Henglein, (1893-1968) (Şekil 7) 
oksijen ortamında yüksek sıcaklıkta ZnS’in basınç liçi prosesini 
geliştirmiştir (Şekil 8). Bu prosesde, kok gazı kullanılmakta ve 
H2S gazı oluşmaktadır.

İkinci Dünya Savaşı Sırasındaki Gelişmeler
1940’lı yıllarda, atom bombası üretimini amaçlayan Manhattan 
Projesi (ABD) ile beraber uranyum üretim teknolojisi geliştiril-
miştir. Bu gelişmeye bağlı olarak birçok yeni teknikler büyük 
ölçekte uygulanmıştır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir; 
Na2CO3’ün liç reaktifi olarak kullanımı, iyon değişimi, solvent  

Şekil 5. Le Chatelier ve Bayer proseslerinin akım şemaları

Şekil 6. Vladimir Nikolayevitch Ipatieff (1867-1952)

Şekil 7. Fridrich August 
Henglein (1893-1968)

Şekil 8. Oksijen ortamında ve yüksek 
sıcaklıkta ZnS’nin basınç liçi
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ekstraksiyon ve çözeltilerden çöktürme amaçlı birçok proses. 
Uranyum zenginleştirme için iyon değiştirici olarak çok sayıda 
sentetik reçineler kullanılmış ve benzer şekilde, çok sayıda 
organik çözücüler özel olarak sentezlenmişlerdir. Nadir ele-
mentlerin iyon değiştiriciler ile kazanımı, zor bir yöntem olan 
çözeltiden kademeli kristallendirmenin  yerine geçmiştir. Daha 
sonrasında, solvent ekstraksiyon yöntemi iyon değişiminin 
yerini almış ve Mountain Pass’ta (ABD) yaklaşık 1000 adet karış-
tırıcı-ayırıcı (mixer-settler) kullanılarak yüksek saflıkta nadir ele-
mentlerin üretildiği endüstriyel bir tesis hayata geçirilmiştir3.

Güncel Gelişmeler 
1950’li yıllarda, sülfürlü konsantrelerin (Sherritt-Gordon pro-
sesi), lateritlerin (Moa prosesi) (Şekil 9), tungsten cevherlerinin 
liçi ve ayrıca çözeltiden doğrudan metallerin çöktürülmesi 
için basınç hidrometalurjisi uygulanmaya başlanmıştır. Bu 
gelişmelerin sonucu olarak, bazı Kanada madeni paraları, o 
dönemde 40 yıldan fazla süreyle hidrometalurjik teknikler ile 
üretilmiştir. Ayrıca o dönemde, fosforik asit çözeltisinden orga-
nik çözücüler ile uranyumun fosfatlı gübrelerin yan ürünü ola-
rak kazanımı gerçekleştirilmiştir. Önemli uranyum yataklarının 
bulunmasından bir kaç yıl sonra bu prosesin terk edilmesine 
rağmen, nükleer enerji programlarındaki büyümeyle yeniden 
uygulamaya konulmuştur.

1950’lerin sonlarında INCO firması (Kanada), düşük tenörlü pent-
landit-pirotin konsantrelerini oksitleyerek sülfürü SO2 formunda 
uzaklaştıran ve oksitleri metalik nikele indirgeyerek amonyak liçi 
uygulayan ticari bir tesis kurmuştur (Şekil 10). Bu tesis bir kaç yıl 
sonra, ekonomik olmamasının yanı sıra atmosfere yüksek mik-
tarda SO2 salınımına neden olduğu için kapatılmıştır. 

Aynı dönemde, sülfürlerin çözünme mekanizması iyice anlaşıl-
mıştı ve sülfürlerin sulu oksidasyonu sırasında elementel sülfür 
oluştuğu da bilinmekteydi (Şekil 11). 

Ottawa’da Maden Bölümü’nde (Mines Branch in Ottawa 
-günümüzdeki CANMET) yapılan bir araştırma, pirotin-pent-
landit konsantresinin otoklavlarda 120°C’de oksijen basıncı 
altında liçi ile nikelin çözeltiye alındığını, Fe2O3 ve elementel 
sülfürün atıkta kaldığını göstermiştir. Bu proses, pirometalurjik 
çinko üretim yönteminin yerini almıştır (Şekil 12 ve 13). Ruslar 
tarafından Norilsk tesisinde nikel kazanımı için uygulanmış ve 
daha sonra INCO tarafından amonyak prosesi yerine ‘Voisey 
Bay’ cevherinin değerlendirilmesinde kullanılmıştır. 

Şekil 9. Lateritler için basınç liçi tesisi (Küba)

Şekil 10. Pirotinli nikel cevherlerinin INCO amonyak liç prosesi ile zenginleştirimesi

Şekil 11. Elementel sülfürün kararlılık bölgeleri (100°C)

Şekil 12. Pirometalurjik çinko üretim yöntemi
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1960’larda, liç işleminde bakterilerin rolü keşfedilmiş ve bakır 
kazanımı için yığın ve yerinde liç yöntemleri yaygın olarak kul-
lanılmaya başlanmıştır. Aynı teknoloji, sonraları düşük tenörlü 
uranyum ve altın cevherlerinin liçinde uygulanmıştır. Aynı 
dönemde, organik çözücüler kullanarak çözeltilerden bakır 
kazanımı gerçekleştirilmiştir. Günümüzde, bakırın yaklaşık 
%20’si hidrometalurjik yöntemlerle üretilmektedir7.

1970’lerde, Kanada’da sülfürlü çinko konsantrelerinin basınç liçi 
endüstriyel olarak uygulanmıştır. Esasen Şekil 9’da nikel için gös-
terilen proses ile aynı olan bu yeni proses, çinko üretimini tümüyle 
hidrometalurjik bir sürece dönüştürmüştür. Böylece, hidrometalurjik 
çinko prosesi, 1740 yılında geliştirilen yatay retort prosesinin yerini 
almıştır (Şekil 10). Yatay retort prosesine sonradan bazı değişiklikler 
yapılmakla beraber proses temel olarak ZnS’nin kavrulması, ZnO’nun 
karbonla indirgenmesi ve metalik çinkonun distilasyon yöntemiyle 
rafinasyonunu içermektedir. Ayrıca, hidrometalurjik çinko prosesi, 
çinko sanayisini sülfürik asit üretme zorunluluğundan kurtarmıştır. 

1980’lerde altın hidrometalurjisinde önemli ilerlemeler kay-
dedilmiştir. Bunlardan özellikle, altın adsorpsiyonu için aktif 
karbonun kullanımı ve refrakter altın cevherlerinin oksidasyo-
nunun (basınç oksidasyonu ve biyooksidasyon gibi) endüstri-
yel olarak yaygın kullanımı belirtilmelidir. Günümüzde, basınç 
oksidasyon için geniş çaplı otoklavlar kullanılmaktadır.

Sonsöz
Hidrometalurjik yöntemler, eski pirometalurjik yöntemlerle 
sürekli bir rekabet halindedir ve bazı durumlarda pirometa-
lurjik proseslerin yerini almıştır. Tablo 1’de hidrometalurjinin 
tarihsel gelişim süreci sunulmuştur. 

 • 1892 yılında basınç liçi yöntemi, 1855 yılında geliştirilen ve boksit 

cevherlerini değerlendirmede (sodyum karbonat ile sinterleme) 

kullanılan prosesin yerini almıştır. 

 • 1970’lerde, çinko için kullanılan pirometalurjik yöntem,  yerini ZnS’nin 

basınç liçi yöntemine bırakmıştır. Bu proseste çinko, liç sonrası berrak 

çinko sülfat çözeltisinden elektrokazanım prosesi ile kazanılmaktadır.

 • Hidrometalurjik ZnS prosesine benzer şekilde, nikel sülfürler de 

hidrometalurjik yöntemlerle değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu 

proseste SO2 yerine elementel sülfür açığa çıkmaktadır.

 • Kalkopirit konsantresinin basınç liçi, Phelps Dodge (Arizona) tara-

fından ergitmeye alternatif yeni bir yöntem olarak geliştirilmiş 

olup pilot çaplı uygulanmaya başlanmıştır. 

Teşekkür
Bu makalenin aslı, Prof. Dr. Fathi Habashi tarafından hazırlan-
mış olup, yazarlar tarafından çevrilmiştir. Yazarlar, bu yayını 
Türk okuyucular için özel olarak hazırlayan Prof. Dr. Fathi 
Habashi’ye ve yardımlarından dolayı Prof. Dr. Hacı Deveci’ye 
(KTÜ, Maden Mühendisliği Bölümü) teşekkür eder. 
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Şekil 13. Sülfürlü konsantrelerin sulu oksidasyonu sırasında elementel sülfür 
oluşumunu gösteren akım şeması

Erken dönemler

7. yüzyıl Simyacılar tarafından “demirin bakıra dönüşümü” olarak adlandırılan 
sementasyon işlemi (Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+)

8. yüzyıl Arap simyacı Cabir bin Hayyan (M.S. 720-813) tarafından kral suyunun keşfi. Bu 
altın için bilinen tek çözücüydü. Halen altın rafinasyonunda kullanılmaktadır.

16. yüzyıl Almanya’da Harz dağlarında ve İspanya’da Rio Tinto’da bakır içeren 
piritin yığın liçi ve bakırın çözeltiden demir ile çöktürülmesi.

18. yüzyıl
Yanan ağaçlıklardan arta kalan küllerin liç edilmesiyle sabun ve cam 
sanayi için potaş üretimi. Bu amaçla örneğin Quebec’te geniş çaplı 
orman temizleme çalışmaları yapılmaktaydı.

Modern Çağ

1887 Siyanür liç prosesinin bulunuşu: Seyreltik siyanür çözeltisi ile cevherlerden 
altının çözündürülmesi ve çinko ile çözeltiden altının çöktürülmesi.

1892
Bayer prosesinin keşfi: Sodyum alüminat çözeltisinden kristal Al(OH)3’ün 
aşılama (alüminyum hidroksit tozunun ilavesi) ile çöktürülmesi ve sonrasında 
Bayer’in 1892’de boksitin NaOH çözeltisiyle basınç liçini bulması.

1900 Vladimir Nikolayevitch Ipatieff’ın (1867-1952) Saint Petersburg’da 
basınç altında hidrotermal tepkime çalışmalarına başlaması.

1912 Şili’de elektroliz yöntemiyle liç çözeltisinden bakırın kazanımı.

1916

Lake Superior (Kuzey Amerika) bölgesindeki nabit bakır cevherinin ve 
Alaska’da malakit-azurit cevherinin liçinde amonyum hidroksit kulla-
nımı. Trail (Kanada) ve Anaconda’da (Amerika) çinko için elektrokazanım 
prosesinin geliştirilmesi. Çinko hidrometalurjik prosesinin yan ürünü 
olarak kadmiyumun kazanımı.

1924 Caron prosesi: Lateritlerin indirgenmesiyle üretilen metalik nikelin 
amonyak liçi.

1927 Henglein prosesi: ZnS’in yüksek sıcaklıkta ve oksijen varlığında basınç liçi.
1930 Sullivan prosesi: Ferrik klorür ile sülfürlü bakırın liçi.

İkinci Dünya Savaşı Sırasındaki Gelişmeler 

1940’lar

Atom bombası üretimini hedefleyen Manhattan Projesi (ABD) ile 
bağlantılı olarak uranyum teknolojisinin gelişimi. Sodyum karbonatın 
uranyumun liçinde kullanılmaya başlanması, iyon değişimi ve solvent 
ekstraksiyonun uranyum kazanımında yaygın kullanımı ve lantanitlerin 
iyon değişimi ile ayrılması.

Yeni Gelişmeler

1950’ler Sülfürlü nikel cevherleri için basınç liçinin uygulanması ve hidrojen ile 
çözeltiden saf nikelin basınç altında çöktürülmesi.

1960’lar

Liç işlemlerinde mikroorganizmaların oynadıkları rolün keşfi ve 
düşük tenörlü cevherlerden bakırın kazanımı için yığın ve yerinde liç 
yöntemlerinin yaygın kullanımı. Lateritler, tungsten cevherleri, uranyum 
cevherleri gibi çeşitli cevherlere basınç liçinin uygulanması. Bakır için 
solvent ekstraksiyon yönteminin uygulanması.

1970’ler

Sülfürlü minerallerin liçinde galvanik etkinin bulunuşu. Hurda demir ile 
bakırın çöktürülmesinden sonra elde edilen atık liç çözeltilerinden eser 
miktardaki uranyumun kazanımı. Trail ve Timmins’te (Kanada) seyreltik 
H2SO4 çözeltisi ile sülfürlü çinko konsantresinin basınç liçi.

1980’ler Bu tarihlerde altın hidrometalurjisi önemli ölçüde ilerlemiştir (aktif karbon 
teknolojisi ve refrakter altın cevherlerinin oksidasyondaki gelişmeler).
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15 Nisan 201482

Ö
ğütülecek cevherin boyutuna ve öğütme kapasi-
tesine göre tasarlanmış değirmenlerde etkin bir 
öğütme için doğru boyutta çubuk/bilya kullanılması 
gerekmektedir. Etkin öğütme, en düşük enerji ve 

öğütücü tüketimi ile istenilen boyutta ve kapasitede öğütülmüş 
cevher anlamına gelmektedir. Öğütmeden iyi bir sonuç alabilmek 
için değirmen pülp yoğunluğu ile öğütme devresinde kullanılan 
sınıflandırıcının da doğru seçilmiş olması gerekmektedir.

Çoğu zaman tesis ilk kurulduğunda değirmeni üreten ya da 
projeyi yapanlar çubuk/bilya boyutunu hesaplamaktadır.  
Çalışan bir tesiste öğütülecek cevherin kalitesi zaman içinde 
değişebilmektedir. Bu nedenle  tasarım sürecinde cevherle 
ilgili  yapılmış testlerin,  öğütme ile ilgili  hesaplamaların zaman 
zaman gözden geçirilerek öğütme değişkenlerine müdahale 
edilmesi gerekmektedir.

Çubuklu değirmenlere iç hacimlerinin %30-40’ı kadar çubuk şarj 
edilmekte, bu oran %45’e kadar çıkartılabilmektedir.  Şarj oranının 
yüksek ya da alçak olması durumlarında öğütmeden istenilen 
sonuç alınamamakta, astar ve çubuklar gereksiz yere aşınmaktadır.

Yumuşak çubuk, değirmen içinde eğileceğinden öğütmeyi 
olumsuz yönde etkilemektedir. Öğütmede kullanılan çubuk-
lar  değirmen içinde  darbeden dolayı eğilmemeli, belirli bir 

aşınmadan sonra  küçük parçalara kırılabilmelidir. 

Değirmenlerde kullanılan öğütücü çubuk çapı aşağıdaki  eşit-
likle hesaplanmaktadır:

ØR = (0.16 * F80
0.75)*{(Wi * SM)/ [100 ND ( 3.281 * ØD)0.5 ]}0.5

ØR = İşletme şarjı çubuk çapı, mm
F80 = Öğütülecek malzemenin  % 80’inin geçtiği boyut,  µ
Wi = İş indeksi, kWh/t
SM = Öğütülecek malzemenin özgül ağırlığı
ND = Kritik hıza göre değirmenin dönüş %’si
ØD = Değirmenin iç çapı, m

Boyut küçültme oranı, RKO = F80/P80 8’den küçük ise hesaplan-
mış ØR değerine 1.25 cm ilave edilmelidir.

Çubuklu değirmenler devreye alınırken ilk şarj olarak değişik 
çaplı çubuklar kullanılmalıdır. Yapılan ilk şarjdan sonra değir-
mene işletme sürecinde, işletme şarjı çapında çubuk ilavesi 
yapılmalıdır. Çubuklu  değirmenlerde işletme şarjı çubuk çapı, 
ilk şarjda hesaplanmış en büyük  çubuk çapıdır.

Çubuklu değirmenlerde ilk şarj dağılımı çubuk boyut ve oran-
ları Çizelge 1’de verilmiştir.

Öğütücü Çubuk / Bilya Çapı
Necati Yıldız
Maden Yüksek Mühendisi
yildizn53@gmail.com

İşletme şarjı çubuk Ağırlıkça ilk şarj, %

Ø, mm
Birim ağırlık 

kg/m
125 
mm

115 
mm

100 
mm

90 
mm

75 
mm

65 
mm

50 
mm

125 95.72 18 - - - - - -

115 81.01 22 20 - - - - -

100 61.26 19 23 20 - - - -

90 49.62 14 20 27 20 - - -

75 34.46 11 15 21 33 31 - -

65 24.88 7 10 15 21 39 34 -

50 15.31 9 12 17 26 30 66 100

Toplam 100 100 100 100 100 100 100
 

Çizelge 1: Çubuklu değirmende ilk şarjın dağılımı

Makale
www.madencilik-turkiye.com
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Çubuklu değirmen içindeki kırık ve aşınmış çubuklar zaman 
zaman temizlenmelidir. Ancak çoğu zaman bu temizlik  yapıl-
madığından bu tesislerde  çubuklu değirmenler kapasiteleri-
nin altında çalışmaktadır.

Bilyalı değirmenler tasarlanırken kapasite ve öğütülecek 
malzemenin üst boyutuna göre öğütücü ortamın boyutları 
belirlenmektedir. Değirmen içindeki silpepslerin birbirleri ile 
dokunma yüzeyleri, bilyaya göre daha fazla olduğundan ince  
öğütmede silpeps  kullanımı daha iyi sonuç vermektedir. 

Bilyalı değirmenlerde  öğütücü olarak kullanılacak çelik ya da 
döküm bilya çapı aşağıdaki eşitlikten hesaplanmaktadır.

B = İşletme şarjı bilya çapı,  mm
F80 = Öğütülecek cevherin %80’nin geçtiği boyut, µ
Wi = İş indeksi, kwh/t
N = Kritik hıza göre değirmenin dönüş %’si
Sg = Öğütülecek malzemenin özgül ağırlığı
D = Değirmen iç çapı,  m
K = 350, yaş taşmalı öğütmede
K = 335, kuru öğütmede,
K = 330, yaş taşma bilezikli öğütmede

Hesaplanan işletme şarjı bilya boyutu, bulunabilen iki bilya 
boyutu arasında ise, öğütmede belirli oranlarda iki değişik bilya 
karışımı da kullanılmaktadır.Öğütülecek cevherdeki boyut 
dağılımı, değişken ve olağan dışı ise hesaplanmış işletme şarjı 
bilya boyutu dışında, ilave olarak daha küçük çapta bilya da 
değirmene ilave edilebilmektedir.

Değirmen devreye alınırken, öğütücü ortamda gerekli boyut 
dağılımının sağlanması için, Çizelge 2’de verilen, hesaplanmış 
işletme şarjı bilya boyutundan daha küçük boyutta bilya şarjı 
da yapılmalıdır. İlk şarjdan sonra değirmene sürekli olarak, 
hesaplanmış işletme şarjı boyutunda bilya ilave edilmeli, 
böylece ilk şarjı boyut dağılımına eşdeğer bir öğütücü ortam 
sürekliliği sağlanmaktadır.

Bilya üretiminde kullanılan malzeme kalite ve özelliği önem 
taşımamaktadır. Bilya öğütme sürecinde  kırılmadan aşınarak 
küçülmelidir. Öğütme etkinliği bilya şeklini kaybettikçe azalmak-
tadır. Öğütücünün, döküm, dövme, alaşımlı vb olması tamamen 
maliyetle ilgilidir. Belirleyici olan öğütmede ton başına düşen  
öğütücünün  bedel olarak  gerekli sınırlar içinde kalmasıdır. 

Ancak öğütülen cevherin hammadde olarak kullanılacağı yere 
bağlı olarak bazı özel durumlarda  bilya ve değirmen astar 
malzeme özelliği önem taşımaktadır. Özellikle kuvars, feldspat, 
kalsit, kaolin, silis, kil gibi öğütme sonrası kullanıldığında içinde 
kalıntı istenmeyen reçete hazırlandığı öğütücü astar veya bilya 
üretiminde kullanılacak malzemenin döküm ya da çelik olması 
istenmemektedir.

Değirmen içindeki kırma-öğütmeyi sağlayan, öğütücü bilya-
nın   ağırlığıdır. Hesaplanan bilya çapı ile malzemeyi kırıp-öğü-
tebilecek öğütücü bilya ağırlığı belirlenmektedir. Yoğunluğu 
7.8 gr/cm3 olan çelik ya da döküm bilya çapı ile aynı öğütme 
işleminde kullanılabilecek daha  düşük  yoğunluklu malzeme-
den yapılmış bilya  çapları aynı olmayacaktır. Bilyanın yapıldığı 
malzeme yoğunluğu azaldıkça öğütme için gerekli  bilya çapı 
büyümektedir.

Öğütücü malzeme olarak döküm bilya-silpeps, alumina bilya-
silpeps, çakıl, cevherin kendisi ya da  bilya-cevher karışımı 
kullanılmaktadır. Özellikle seramik sektöründe öğütülmüş 
malzeme içinde öğütücü ortamın aşınmasından açığa çıkan 
demir  kalıntıları istenmediğinden alümine bilya ya da alümine 
silpeps kullanılmaktadır. 

Otojen ve yarı otojen değirmenler birinci, çakıl değirmenler de  
ikinci kademe  değirmenlerdir.  Çakıl değirmenler çakılın öğü-
tücü olarak kullanıldığı değirmenler olup çoğu zaman otojen 
değirmenlerden sonra kullanılmaktadır.

Otojen değirmenlerin çıkışına konulan bir elekle  kritik boyut-
taki cevher ayrılarak çakıl değirmenlerde öğütücü ortam ola-
rak kullanılmaktadır. Kritik boyuttaki cevherin yanı sıra  çakmak 
taşı  veya seramik bilya, bazen de doğadan toplanan çakıllar  
değirmenlerde öğütücü  olarak kullanılmaktadır. 

İşletme şarjı bilya
ØB, mm

Ağırlıkça ilk şarj, %

115 
mm

100 
mm

90 
mm

75 
mm

65 
mm

50 
mm

40 
mm

115 23.0 - - - - - -

100 31.0 23.0 - - - - -

90 18.0 34.0 24.0 - - - -

75 15.0 21.0 38.0 31.0 - - -

65 7.0 12.0 20.5 39.0 34.0 - -

50 3.8 6.5 11.5 19.0 43.0 40.0 40.0

40 1.7 2.5 4.5 8.0 17.0 45.0 45.0

25 0.5 1.0 1.5 3.0 6.0 15.0 15.0

Toplam(%) 100 100 100 100 100 100 100
 

Çizelge 2: Bilyalı değirmenlerde ilk şarjın dağılımı

Untitled1

B = 25.4*[{F_80} over {K}]^0.5*[{{S_g*W_i} over

{100*N*(3.281*D)^0.5}}]^0.33

B=25.4∗[
F80
K

]
0.5

∗[
Sg∗Wi

100∗N∗(3.281∗D)0.5
]
0.33
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Çakıl değirmenler, otojen öğütme devrelerinde olası sorunların  
giderilmesi açısından önem taşımaktadır. Otojen öğütmede 
oluşan kritik boyuttaki cevherin  yeteri kadarı çakıl değirmen-
lerde öğütücü olarak kullanılırken  fazlası da konik  kırıcılardan 
geçirilerek tekrar otojen öğütme devresine verilmektedir.

Hesaplamalarda yığın yoğunluğu olarak bilya için 4650 kg/m3, 
silpeps için 4700 kg/m3, %90 Al2O3 içerikli seramik bilya için 
2200 kg/m3 alınmaktadır.

Öğütmede kullanılan çakıl yoğunluğu 2.6-4.2 gr/cm3 arasında 
olup yoğunluğu değişik malzemeden yapılmış bilya kullanıldı-
ğında, düşük yoğunluklu bilya ağırlığının çelik ya da döküm-
den yapılmış  bilya  ağırlığına eşit olması gerekmektedir. 

WXB = WDB

WXB = Düşük yoğunluklu  bilya ağırlığı 
WDB = Döküm bilya ağırlığı

4/3 * π * dX
3 * ρX  =   4/3 * π * dD

3 * ρD

BX = BD * (7.8 / ρX)0.33

dX = Düşük yoğunluklu bilya yarıçapı, mm
ρX = Bilya yoğunluğu, gr/cm3

dD = Döküm bilya yarıçapı, mm

ρD = Döküm bilya yoğunluğu, 7.8 gr/cm3 
BX = Düşük yoğunluklu bilya çapı, mm
BD = Döküm bilya çapı, mm

Örneğin; Wİ’si 16 kwh/t, yoğunluğu 2.7 gr/cm3, F80’i 2000 mik-
ron  olan bir kuvarsın kuru öğütülmesi için  gerekli çelik bilya 
çapı 37.5 mm’dir.  Aynı kuvarsın yoğunluğu 3.7 olan alumina 
bilya ile öğütülmesi durumunda alumina bilya çapı;

BX = BD*(7.8/ρX)0.33 =37.5 * (7.8/3.7)0.33 = 47.9 mm olacaktır. 

Aynı malzemeyi yoğunluğu 2.7 olan kuvars çakılı ile değir-
mende kırıp - öğütebilmek için;

BX = BD*(7.8/ρX)0.33 = 37.5*(7.8/2.7)0.33 = 53.2 mm çakıl kullan-
mak gerekecektir.

Değirmenlere en fazla değirmen hacminin  %40’ı kadar öğü-
tücü  şarj edilebileceğinden, değirmendeki  alumina bilya  şarj  
ağırlığına bağlı olarak öğütülebilecek  cevher miktarı döküm 
bilyaya göre düşük olacaktır.

Öğütmeden istenilen sonuç alınamadığında  çoğu zaman 
değirmen devrini değiştirme  olanağı yoktur. Siklon ya da  
sınıflandırıcı son çözüm olmadıkça değiştirilmemektedir. 
Böyle bir durumda cevherin öğütülebilme özellikleri ile ilgili 
yapılmış testlerin  gözden geçirilmesi,  boyutlandırma ile ilgili 
hesaplamaların yeniden  yapılması önerilmektedir. Bu arada 
pülp yoğunluğu  değiştirilerek sonuçları gözlenmelidir. Daha 
sonra  değirmene yapılan besleme miktarı, besleme boyutu, 
sınıflandırıcı ayarları ile oynanmalıdır. Değirmen iç astarların-
daki bilya kaldırıcılarının da aşınmış olması öğütmeyi olumsuz 
yönde etkilemektedir. 

Kaynaklar
1. Bond, F.C. 1961, “Crushing and Grinding Calculation”, Allis-Chalmers.
2. Yıldız, N. 2014, “Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme”, ISB 978-975-96779
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2013 Yılı Madencilik Sektörü 
İhracatının Değerlendirilmesi

M
adencilik sektörü 2013 yılını rekor ihracat 
rakamıyla kapatırken, sektör ihracatı ülke 
olarak gerçekleştirdiğimiz toplam ihracat 
rakamından % 3,3’lük bir paya sahip oldu. 

2013 yılında gerçekleştirilen 5 milyar 43 milyon dolarlık 
ihracat rakamı, sektörün büyük bir başarıya imza atmasını 
ve 2014 yılı ihracat rakamı hedeflerinin de yüksek tutul-
masını sağladı. Ancak 16 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe 
giren 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi sonrası sek-
törde yaşanan sıkıntılar her geçen gün biraz daha sektörü 
zorlar durumda. 2014 yılı için ortaya koyulan 5,6 milyar 
dolarlık ihracat hedefi de bu sıkıntılar ışığında oldukça 
iddialı kalıyor. Özellikle Ocak, Şubat ve Mart ayları maden 
sektörü ihracat rakamlarına baktığımızda da gelen veriler 
hedeflenen ihracat rakamını tutturmak konusunda çok da 
olumlu sinyaller vermiyor.

Tüm yaşanan sıkıntılara rağmen sektör ihracatı açısından 
güzel sonuçlar alınan 2013 yılının ardından özellikle ülke-
mizin maden potansiyelini de göz önünde bulundurursak, 
bu rakamların çok daha fazlasını üretip ihraç etme şansımız 
mevcut. Bunun için de izin süreçlerinin en hızlı şekilde 
rahatlatılması gerekiyor.

Bir diğer önemli konuda madencilik faaliyetleri sonucu 
kazanılan metalik madenlerin uç ürünlere dönüştürülüp 
pazarlanması konusunda ki eksikliğimiz. Uç ürün elde 
etmek için yapılması gereken yatırımların maliyeti ve uzun 
yıllar işletilebilecek tesislerin kurulması için yeterli rezerve 
sahip maden yataklarının keşfi önem arz etmektedir. Bu 
konuda belki yapılması gereken benzer ürünlerin elde 
edildiği yerlerde ortak zenginleştirme tesislerinin kurulması 
çalışmalarının hayata geçirilmesi olabilir. Böyle bir çalışma 
hem şirketlerin maliyetleri bölüşmesine hem de bu tesisle-
rin uzun yıllar kullanılmasına olanak sağlayabilir. 

Tüm bu düşüncelerin hayata geçirilmesi için de maden 
arama çalışmalarının önünün açılması ve gerekirse devlet 
tarafından aramaların teşvik edilmesi düşüncesi ortaya 
atılmalıdır. Böylece keşfedilecek her büyük maden yatağı 

da yatırımcıların uç ürün elde etmesi açısından gerekli yatı-
rımları gerçekleştirmesine cesaret verecektir. Bu gerekleri 
yerine getirdiğimizde hem ülkemizin yer altı zenginliklerini 
daha verimli kullanmış hem de bugünün mevcut ihracat 
rakamlarının çok daha fazlasını elde ederek ülke ekonomi-
sine büyük katkı sağlamış olacağız.

Maden İhracatında 2013
2013 yılında 151,7 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz 
toplam ihracatından % 3,3 pay alan madencilik sektörü 
ihracatı, bir önceki yıla göre % 20,6 artışla 5,04 milyar 
USD olarak gerçekleşerek rekor kırdı. Bu ihracat rakamıyla 
madencilik sektörü, 2013 yılı hedefi olarak öngörülen 4,5 
milyar USD’nin yaklaşık 500 milyon USD üzerinde ihracat 
gerçekleştirmiş oldu. Sektörün 2014 ihracat hedefi ise 5,6 
milyar USD olarak öngörüldü.

2013 yılında en fazla ihraç edilen maden ürün grupları ara-
sında doğal taşlar 8,4 milyon ton ve 2,22 milyar dolarla ilk 
sırada yer aldı. Doğal taşları 5,3 milyon ton ve 1,77 milyar 
dolar ile metalik cevherler, 8,3 milyon ton ve 800 milyon 
dolarla endüstriyel mineraller, 141 bin ton ve 241 milyon 
dolarla ferro alyajlar ile diğer ürünlerin ihracatı takip etti.

Madencilik Türkiye Dergisi
bilgi@madencilik-turkiye.com

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com



En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında 2012 yılında 
olduğu gibi 2013 yılında da yine Çin Halk Cumhuriyeti birinci 
sırada yer alırken, 2,46 milyar dolarlı ihracat rakamıyla toplam 
maden ihracatından % 48,9’luk pay aldı. En çok ihracat gerçek-
leştirilen ülkeler sıralamasında Çin’i sırasıyla ABD, Irak, Belçika 
ve İtalya izlerken, Suudi Arabistan geçen yıl artan ihracat 
rakamlarından sonra bu yıl da yükselişini devam ettirdi ve en 
çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında altıncı sırada yer aldı. 

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 % 171,9 artışla 99 milyon 
507 bin dolar, Hollanda’ya % 98,1 artışla 80 milyon 959 bin 
dolar, Azerbaycan - Nahçıvan’a % 58,3 artışla 54 milyon 129 
bin dolar, Güney Kore’ye % 128,6 artışla 45 milyon 233 bin 
dolar ve Libya’ya ise % 80,2 artışla 37 milyon 100 bin dolar 
maden ihracatı gerçekleştirildi.

Ürün Bazında İnceleme
2013 yılı maden ihracatı ana mal grubu sınıflandırmasında 
incelendiğinde en fazla ihraç edilen maden grubu 8,4 mil-
yon ton ve 2,22 milyar dolarla doğal taşlar oldu. Doğal taş-
ları 5,3 milyon ton ve 1,77 milyar dolar ile metalik cevherler, 
8,3 milyon ton ve 800 milyon dolarla endüstriyel mineraller, 
141 bin ton ve 241 milyon dolarla ferro alyajlar ile diğer 
ürünlerin ihracatı takip etti.

Maden grupları açısından incelendiğinde toplam ihracatın 
neredeyse yarısını oluşturan doğal taş ihracatı sektörün 
lokomotifi olmaya devam ediyor. Yıl boyunca, mermer-
traverten ham, kabaca yontulmuş veya blok mal grubu 
5,68 milyon ton ve 1,12 milyar dolarla 2013 yılında toplam 
maden ihracatımız içinde en fazla ihraç edilen ürün olurken, 
işlenmiş mermer 1,57 milyon ton ve 761,5 milyon dolarla 
ikinci sırada yer aldı. Bakır cevherleri 428,2 bin ton ve 509,5 
milyon dolarla üçüncü, krom cevherleri 2,2 milyon ton ve  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Toplam İhracat
(x 1.000 USD)

73.444.821 85.774.644 105.964.665 132.027.195 102.142.612 113.883.219 134.571.338 151.860.846 151.812.239

Maden İhracatı
(x 1.000 USD)

1.525.094 2.080.486 2.715.825 3.241.019 2.508.609 3.657.431 3.876.383 4.181.381 5.043.908

Madencilik İhr. 
Türkiye Toplam İhr. 
İçindeki Payı (%)

2,0 2,4 2,5 2,4 2,4 3,2 2,9 2,8 3,3

 
Tablo 1: Türkiye Genel İhracatı ile Maden Sektörü İhracatının Karşılaştırması

Explore the Difference!
n Evaluation of Resource and Reserve Data 

n Deposit Modelling 

n Gas Emission and Utilization 

n Hydrogeology and Water Management
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450,3 milyon dolarla dördüncü, işlenmiş traverten 494,9 bin 
ton ve 261,2 milyon dolarla beşinci ve çinko cevherleri 399 
bin ton ve 202,3 milyon dolarla altıncı sırada yer aldı. 

Toplam ihracat göz önüne alındığında 2012 yılına göre 2013 
yılında doğal taş ihracatı dışında kurşun ihracatında yaşanan 
% 45,3’lük ve kıymetli metal cevherlerin (altın, gümüş vb.) 
ihracatında yaşanan % 296,5’lik artışlar da ihracat rekorunun 
kırılmasına önemli bir paya sahip oldular.

Bölgesel olarak ihracat rakamlarımızı incelediğimizde 2013 
yılında en çok ihracat gerçekleştirilen bölge 2,75 milyar dolarla  

Mal Grubu
2012 2013 Değişim

Tutar (USD) Tutar (USD) %

Tabii Boratlar Ve Konsantreleri 183.193.176 235.913.545 28,7

Feldspat 134.669.588 143.222.715 6,3

Manyezit 83.148.333 103.406.643 24,3

Alçı Taşı, Alçılar 72.252.115 80.879.525 11,9

Kuvars,Kuvarzit 42.539.060 52.870.873 24,2

Bentonit 37.808.537 46.570.480 23,1

Barit,Whitherit 21.841.754 32.480.647 48,7

Perlit 21.475.660 22.561.412 5,0

Diğer Mineral Maddeler 17.984.031 19.316.247 7,4

Tuz 9.380.093 12.206.374 30,1

Tabii Kalsiyum Fosfatlar 204.866 10.465.012 5108,2

Pomza 7.559.348 8.458.662 11,8

Kükürt 11.251.176 6.778.755 - 39,7

Diğer Killer 4.510.716 6.131.813 35,9

Dolomit 2.584.318 5.480.983 212,0

Silisli Fosil Unları,Silisli Toprakları 2.361.666 3.986.609 68,8

Zımpara ve Diğer Tabii Aşındırıcılar 3.444.000 3.702.984 7,5

Kaolin Ve Kaolinli Killer 3.689.806 3.241.241 - 12,1

Tabii Steatit,Talk 1.016.300 1.370.259 34,8

Grafit 1.045.415 1.314.103 25,7

Toprak Boyalar ve Mikalı Tabii Demir Oks 159.388 236.413 48,3

Mika 352.859 203.479 - 42,3

Kavrulmamış Demir Piritleri 5.700 140.870 2471,4

Lüle Taşı 60.159 25.383 - 57,8

Tabii Kriolit Ve Siolit 76.538 5.155 - 93,2

Selestin 10.785 996 - 90,7

Amyant 371 771 207,8

Tabii Magnezyum Sülfatlar 0 0 0

Bakır Cevherleri 458.779.285 509.540.238 11,0

Krom Cevherleri 418.752.783 453.594.092 8,3

Çinko Cevherleri 189.776.416 202.320.437 6,6

Kurşun Cevherleri 138.058.339 200.442.806 45,1

Kıymetli Metal Cevh.(Altın,Gümüş,Platin) 63.834.171 189.314.430 296,5

Demir Cevherleri 31.348.206 84.697.382 170,18

Manganez Cevherleri 16.393.520 47.484.982 289,6

Granüle Curuf Ve Döküntüler 37.526.404 33.453.322 - 10,8

Tablo 3: Madencilik Sektörü İhracatının Ürün Bazında Değerlendirilmesi (2012 - 2013)

Mal Grubu
2012 2013 Değişim

Tutar (USD) Tutar (USD) %

Antimuan Cevherleri 19.322.292 17.310.683 - 10,4

Molibden Cevherleri 0 11.792.528 100

Alüminyum Cevherleri 5.400.296 7.243.519 34,1

Metal Kül Ve Kalıntıları 10.123.224 7.138.307 - 29,4

Diğer Metalik Cevherler 2.300.819 7.117.379 309,3

Nikel Cevherleri 13.929.150 4.449.945 - 68,0

Diğer Cüruf Ve Küller 388.390 343.089 - 11,6

Tungsten, Uranyum, Toryum ve 
Titanyum Cevherleri

63.960 10.262 - 83,9

Kalay Cevherleri 16.278 10.070 - 38,1

Kobalt Cevherleri 242 330 36,3

Zirkonyum, Niobyum, Tantalyum, 
Vanadyum Cevherleri

103.442 0 - 100,0

Mermer-Traverten Ham, Kabaca 
Yontulmuş veya Blok

926.195.030 1.123.107.107 21,2

Granit Ham, Kabaca Yontulmuş Veya 
Blok

23.366.935 17.686.634 - 24,3

Kayağan Taşı - Ham Veya Kabaca 
Yontulmuş

198.708 566.137 284,9

İşlenmiş Mermer 685.437.416 761.504.790 11,0

İşlenmiş Traverten 217.390.330 261.210.359 20,1

İnşaata Elverişli Diğer İşlenmiş Taşlar 18.222.920 24.447.654 34,1

Tabi Taşlardan Karo,Ranül,Parça ve Tozları 8.769.787 14.273.956 62,7

İşlenmiş Granit 16.317.842 14.052.311 - 13,8

Kayağan Taşı - İşlenmiş 3.074.405 6.351.944 206,6

Tabii Taşlardan Kaldırım ve Döşeme Taşları 2.452.527 1.834.714 - 25,1

Mineral Yakıtlar 7.147.992 6.031.345 - 15,6

Ferro Krom 112.887.450 135.257.136 19,8

Diğer Ferro Alaşımlar 11.072.948 13.594.902 22,7

Diğer Taş Ve Minerallerden Eşya 30.746.274 42.620.457 38,6

Doğal Ve Yapay Aşındırıcı Toz, Kauçuk 36.179.923 39.264.831 8,5

Cüruf Yünü;Kaya Yünü;Vb Mineral Yünler; 
Genleşt.Mineral Madd. ve Karışımlar

9.435.276 9.807.583 3,9

Diğer - (Maden) 643.193 611.974 - 4,8

İşlenmiş Mika Ve Mikadan Eşya 673.600 555.489 - 17,5

Genel Toplam 4.179.779.947 5.043.908.868 20,6
 

2011 2012 2013
Değişim

(2012 - 2013)

Değer 
(Milyon USD)

Değer 
(Milyon USD)

Değer 
(Milyon USD)

Fark
(Milyon USD)

Doğal Taşlar 1.674 1.903 2.225 % 16,9

Metalik Cevherler 1.265 1.412 1.770 % 25,3

Endüstriyel 
Mineraller

701 664 801 % 20,6

Ferro Alyajlar ve 
Diğer 

223 202 247 % 22,2

Maden Sektör 
Toplamı

3.863 4.181 5.043 % 20,6

 
Tablo 2: Ana Mal Grubu Bazında Maden İhracatı

(2011 - 2012 - 2013 Karşılaştırması)
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Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Tayvan, Güney Kore gibi 
ülkelerin yer aldığı Asya ülkeleri olurken, bu ülkelere yönelik 
ihracatımızda 2012 yılının aynı dönemine göre değerde % 29,7 
oranında bir artış kaydedildi. 

Avrupa Birliği ülkeleri 890,8 milyon dolarla ikinci (% 11,3 artış), 
Kuzey Amerika ülkeleri 441,6 milyon dolarla üçüncü (% 17,3 
artış), Yakın Orta Doğu Asya 428,3 milyon dolarla (% 10,4 artış) 
dördüncü, diğer Avrupa ülkeleri 277,6 milyon dolarla (% 4,0 
artış) beşinci sırada yer aldılar.

İhracat rakamlarını ülkeler bazında incelediğimizde ise 
2013 yılında sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği 
ülkeler arasında, Çin Halk Cumhuriyeti 2,46 milyar dolarla 
ilk sırada yer alırken, bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat 
bir önceki yılın aynı dönemine göre % 35,6 oranında artış 
kaydetti.

Çin’i sırasıyla, 386,6 milyon dolarla ABD (% 17,5 artış), 136,4 
milyon dolarla Irak (% 14,4 artış), 124,8 milyon dolarla 
Belçika (% 5,6 artış) ve 122,7 milyon dolarla İtalya (% 0,4 
artış) takip etti.

Bazı Önemli İhracat Ürünlerinin Değerlendirilmesi
Doğal Taşlar
Türkiye’nin 2013 yılı doğal taş ihracatı 2012 yılına göre miktarda 
% 6,9 değerde de % 16,9 oranında artışlar kaydederek, 8,4 mil-
yon ton karşılığı 2,225 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. 
Dünya doğal taş pazarının 
büyük bir kısmını oluşturan 
işlenmiş ürünler 2013 yılında, 
doğal taş ihracatımızdan yak-
laşık % 48,6 pay alırken, ham, 
kabaca yontulmuş veya blok 
ürünler ise % 51,3 oranında 
paya sahip oldu.

2013 yılı içinde, doğal taş 
ihracatının yapıldığı ülkelerin 
başında 981,8 milyon dolarla 
Çin gelirken, bu ülkeye olan 

ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 25,5 
oranında artış gerçekleşti. Çin’i yapılan ihracatı sırasıyla, 298,1 
milyon dolarla ABD, 114,9 milyon dolarla Irak, 94,9 milyon 
dolarla Suudi Arabistan ve 46,3 milyon dolarla Hindistan izledi.

Maden sektörü ihracatı içerisinde 2013 yılında % 50,4 ile en 
büyük payı alan mermer-traverten ham, kabaca yontulmuş veya 
blok ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda % 9,8, 
değerde de % 21,2 oranında artış göstererek, 5,68 milyon ton 
karşılığı 1,12 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mermer-traverten 
ham, kabaca yontulmuş veya blok ihracatının en fazla yapıldığı 
ülkeler arasında Çin 978,8 milyon dolarla (% 25,9 artış) ilk sırada 
yer alırken, bu ülkeyi 42,4 milyon dolarla Hindistan (% 9,2 düşüş) 
ve 20 milyon dolarla Tayvan (% 10,3 düşüş) takip etti.

Söz konusu dönemde, % 34,2’lik payı ile sektör ihracatı içerisinde 
ikinci büyük grubu oluşturan işlenmiş mermer ihracatı ise mik-
tarda % 10,5 değerde % 11,1 artış göstererek 1,57 milyon ton 
karşılığı 761,5 milyon dolar olarak geçekleşti. Bu ürün grubunda 
ihracat sıralamasında ABD birinci sırayı alırken (168,5 milyon dolar, 
% 10,6 artış), Irak ikinci (105,6 milyon dolar, % 13,4 artış) ve Suudi 
Arabistan üçüncü (89,4 milyon dolar, % 13,0 artış) sırada yer aldı.

İşlenmiş traverten ihracatımız 2013 yılında, 494,9 bin ton karşı-
lığı 261,2 milyon dolar olarak gerçekleşirken, söz konusu ürün 
ihracatında, bir önceki yıl aynı dönemine göre miktarda % 19,8 
ve değerde % 20,1 oranında artış kaydedildi. 120,9 milyon  

2012 2013 2012 - 2013

Değer 
(milyon USD)

Değer 
(milyon USD)

%

Ham/kabaca yontulmuş veya 
testere ile blok veya kalın 
dilimler halinde kesilmiş mermer, 
traverten, granit, kayağan taşı 
(arduvaz), diğer

950 1.141 20,1

Ham/kabaca yontulmuş veya 
testere ile blok veya kalın 
dilimler halinde kesilmiş mermer, 
traverten, granit, kayağan taşı 
(arduvaz), diğer

953 1.084 13,7

Toplam 1.903 2.225 16,9
 

Tablo 5: Doğal Taş İhracatının 2012 - 2013 Karşılaştırması

2012 2013 % Değişim

Ülke Miktar (Ton) Değer (USD) Miktar (Ton) Değer (USD) Miktar (%) Değer (%)

Çin 4.170.108 782.194.340 4.868.096 981.879.516 16,74 25,53

ABD 449.472 252.106.708 512.683 298.101.292 14,06 18,24

Irak 359.667 100.820.742 420.827 114.942.156 17,00 14,01

S. Arabistan 227.153 86.670.576 227.263 94.980.814 0,05 9,59

Hindistan 227.153 50.523.050 159.369 46.372.486 -11,16 -8,22

Azerbaycan 37.669 26.713.428 48.130 45.781.048 27,77 71,38

Fransa 83.785 42.077.045 90.925 45.439.262 8,52 7,99

B.A.E. 66.407 41.769.452 73.392 44.861.017 10,52 7,40

Rusya 514.701 29.176.463 515.121 41.162.419 0,08 41,08

Kanada 43.033 36.649.773 44.478 40.528.748 3,36 10,58

Diğer 1.763.393 452.724.325 1.481.078 470.986.846 19,04 -3,67

Toplam 7.894.789 1.901.425.899 8.441.367 2.225.035.604 6,92 17,02
 

Tablo 6: 2013 Yılı Doğal Taş İhracatında İlk 10 Ülke

Ocak - Aralık 2013 Değer
Toplam İhracatta 

Oran

Ülke (x 1000 USD) %

1 Çin Halk Cumhuriyeti 2.467.208 48,9

2 ABD 386.746 7,67

3 Irak 136.142 2,70

4 Belçika 124.545 2,47

5 İtalya 122.528 2,43

6 S. Arabistan 106.392 2,11

7 Rusya 99.837 1,98

8 Bulgaristan 99.333 1,97

9 Hindistan 83.702 1,66

10 Hollanda 81.181 1,61
 

Tablo 4: Maden İhracatında İlk 10 Sırada Yer Alan Ülkelere 2013 Yılı İhracatımız
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dolarla bu ürün grubunun en önemli pazarı durumundaki 
ABD, ithalatını miktarda % 24,3, değerde de % 26,9 oranında 
arttırdı. Birinci sıradaki ABD’yi 29,4 milyon dolarla Fransa ve 
15,2 milyon dolarla İngiltere takip etti.

2013 yılında ihracatı yapılan diğer önemli doğal taş ürün grupları 
‘’inşaata elverişli diğer işlenmiş taşlar’’ ile ‘’işlenmiş granit’’ oldu.

Demir Dışı Metaller ile Az Bulunan Metaller 
2013 yılında ülkemizden yapılan krom cevheri ihracatı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre miktarda % 3,9 artarken, 
değerde % 7,5 oranında artış ile 2,2 milyon ton karşılığı, 450,3 
milyon dolar olarak gerçekleşti. Krom cevheri ihracatımızda 
en büyük paya sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapılan 
ihracat 2012 yılına göre miktarda % 11,6 değerde de % 17,2 
oranında artış göstererek 2,05 milyon ton karşılığı 422,5 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti. Krom cevheri ihracatında diğer 
önemli ülkeler sırasıyla İsveç, Belçika, Hong Kong, Ukrayna 
ve İngiltere oldu. 2013 yılında bir önceki yıla göre Rusya ve 
Hollanda’ya yapılan ihracatta yaşanan % 100’lük düşüşler ise 
dikkat çekti.

Ülkemizin bakır cevheri ihracatı, 2013 yılında 2012 yılının 
aynı dönemine göre miktarda % 23,5 değerde ise % 15,3 
oranında artış göstererek, 428,2 bin ton karşılığı 509,5 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti. Bakır cevheri ihracatında Çin 
405,7 milyon dolarla (% 51,6 artış) birinci sırada yer alırken, 
Çin’in ardından 77,4 milyon dolarla Bulgaristan (% 251,6 
artış) ve 11,9 milyon dolarla İsveç (% 74,4 düşüş) en fazla 
ihracat yapılan ülkeler oldular. 2013 yılında Hindistan’a 
yapılan bakır cevheri ihracatında ise bir önceki yıla göre % 
87,3’lük düşüş gerçekleşti. Bu düşüşte Hindistan’ın ülkemiz 
maden sektörü ihracatına gerçekleştirdiği kota uygulaması 
büyük rol oynamakta.

Türkiye’nin 2013 yılı çinko cevheri ihracatı, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre miktarda % 4,5 oranında azalış ve değerde % 

3,90 oranında artışla, 399 bin ton karşılığı 202,3 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. Çinko cevheri ihracatımızda Belçika 90,5 
milyon dolarla (% 26,4 artış) ilk sırada yer alırken, bu ülkenin 
ardından 45,8 milyon dolarla (% 27,0 azalış) Çin ve 10,5 milyon 
dolarla (% 213,0 artış) İspanya geliyor.

Ülkemizden gerçekleştirilen kurşun cevheri ihracatı, 2013 
yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda % 
39,1, değerde ise % 45,5 oranında artış kaydederek, 130,2 
bin ton karşılığı 200,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2013 
yılı boyunca sektörün en önemli pazarı durumundaki Çin’e 
154,3 milyon dolar (% 47,7 artış), Hollanda’ya 18,5 milyon 
dolar (% 100 artış) ve Almanya’ya 7,9 milyon dolar (% 178,6 
artış) ihracat gerçekleştirildi.

Demir Cevherleri
Ülkemizin 2013 yılında gerçekleştirdiği demir cevheri ihracatı, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda % 225,2 değerde 
ise % 270,1 oranında artış kaydederek, 954,1 bin ton karşılığı 
84,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2013 yılı boyunca en çok 
ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Çin 81 milyon dolar  

Demir Dışı Metaller ile Az Bulunan 
Metaller

2011 2012 2013 2012 - 2013 Karşılaştırma

Miktar(Ton)
Değer 

(milyon USD)
Miktar(Ton)

Değer 
(milyon USD)

Miktar(Ton)
Değer 

(milyon USD)
Miktar (%) Değer (%)

Krom cevherleri ve zenginleştirilmiş 
krom cevherleri

2.159.841 465,4 2.128.704 418,7 2.212.241 450,3 3,9 7,5

Bakır cevherleri ve zenginleştirilmiş 
bakır cevherleri

257.955 364,8 346.465 441,6 428.211 508,7 23,5 10,8

Çinko cevherleri ve zenginleştirilmiş 
çinko cevherleri

316.684 202,8 418.248 194,7 399.421 202,2 -4,5 6,5

Kurşun cevherleri ve zenginleştirilmiş 
kurşun cevherleri

65.912 88,8 93.589 137,7 130.216 200,6 39,1 45,3

Antimuan cevherleri ve 
zenginleştirilmiş antimuan cevherleri

2.976 24,5 2.449 18,6 3.149 17,3 28,5 -10,4

Nikel cevherleri ve zenginleştirilmiş 
nikel cevherleri

378.250 16,6 294.100 13,9 104.211 4,4 -64,5 -68,5

Manganez cevherleri ve zenginleştirilmiş 
manganez cevherleri (>%20)

99.662 15,7 118.509 16,2 310.276 47,4 261,8 189,6

Aluminyum cevherleri ve zenginleşti-
rilmiş aluminyum cevherleri

158.232 5,4 166.743 5,4 215.732 7,2 29,3 34,1

 

Tablo 7: Demir Dışı Metaller ile Az Bulunan Metaller İhracatının 2011 - 2012 - 2013 Karşılaştırması
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(% 202,2 artış) ile birinci sırada yer alırken, 1,5 milyon dolarla (% 
100 artış) Romanya ikinci ve 1,3 milyon dolarla da (% 100 artış) 
Suudi Arabistan üçüncü sırada yer aldı. Böylece 2013 yılında 
gerçekleştirilen toplam ihracatın % 95,7‘si Çin’e yapılmıştır.

Tabii Boratlar ve Konsantreleri
Tabii boratlar ve konsantreleri ihracatı, 2013 yılında 2012 yılına 
oranla miktarda % 25,4 değerde de % 28,7 oranında artarak 
734,6 bin ton karşılığı 235,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ülkemizin gerçekleştirdiği ihracatta Çin, 108,7 milyon dolarla 
(% 38,6 artış) ilk sırada yer alırken, ABD 31,3 milyon dolarla 
ikinci (% 44,9 artış), Tayvan 18,1 milyon dolarla (% 2,5 düşüş) 
üçüncü sırada yer aldı.

Feldspat - Manyezit - Alçı Taşı - Kuvars ve Kuvarsit
Feldspat ihracatı, 2013 yılı boyunca 4,09 milyon ton kar-
şılığı 142,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, 2012 
yılına göre miktarda % 0,3 değerde de % 7,7 oranında artış 
gösterdi. Gerçekleştirilen ihracat ülkeler bazında incelen-
diğinde İtalya, değerde % 8,7 artış 56,6 milyon dolar ile 
birinci sırada yer alırken, İspanya 23,3 milyon dolar (% 21,5 
artış) ile ikinci, Rusya 14,1 milyon dolar ile üçüncü sırada 
yer aldı.

Türkiye’den gerçekleştirilen manyezit ihracatı, 2013 yılında 
miktarda % 11,8 azalış değerde ise % 24,9 oranında artış kay-
dederek 304,8 bin ton karşılığı 104,4 milyon dolar olarak ger-
çekleşti. Manyezit ihracatının en fazla yapıldığı ülke Avusturya 
olurken, Avusturya’nın ihracatı 2012 yılına göre 2013 yılında % 
40,1 artarak 53,2 milyon dolar oldu.

2013 yılında alçı taşı ihracatı, bir önceki yıla göre miktarda % 
5,7, değerde ise % 17,5 oranında artışla, 945,1 bin ton karşılığı 
90 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rusya 25,8 milyon dolar 
(% 16,8 artış) ile ihracatta birinci sırada yer alırken, Ukrayna 

11,1 milyon dolar ihracatla 
ikinci (% 11,2 düşüş), Mersin 
Serbest Bölge 10,8 milyon 
dolar (%27,2 artış) alçı taşı 
ihracatı ile üçüncü sırada 
yer aldı.

2013 yılında kuvars kuvarsit 
ihracatı, bir önceki yıla göre miktarda % 18,4 değerde de 
% 23,8 oranında artışla, 399,6 bin ton karşılığı 51,8 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. İsrail 16,8 milyon dolar (% 7,5 artış), 
İspanya 9,7 milyon dolar (%55,6 artış), ABD 8,6 milyon dolar 
ile (% 59,0 artış) kuvars kuvarsit ihracatı yapılan önde gelen 
ülkeler oldular. 

Kaynaklar
1. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği www.immib.org.tr
2. Türkiye İhracatçılar Meclisi, www.tim.org.tr
3. Türkiye İstatistik Kurumu www.tuik.gov.tr
4. Madencilik Türkiye Dergisi Sayı 30, 2013

2011 2012 2013

Miktar 
(Ton)

Değer 
(USD)

Miktar 
(Ton)

Değer 
(USD)

Miktar 
(Ton)

Değer 
(USD)

Demir cevherleri; (aglomere edilmiş - 
edilmemiş, kavrulmuş demir piritleri)

296.673 29.239.524 423.502 31.348.206 954.120 84.697.382

 
Tablo 8: Demir Cevheri İhracatının 2011 - 2012 - 2013 Karşılaştırması

2011 2012 2013 2012 - 2013 Karşılaştırma

Miktar(Ton)
Değer 

(milyon USD)
Miktar(Ton)

Değer 
(milyon USD)

Miktar(Ton)
Değer 

(milyon USD)
Miktar (%) Değer (%)

Feldispat; (ham, öğütülmüş, flote 
edilmiş, diğer)

3.962.250 130.792.232 4.082.330 131.952.600 4.096.543 142.146.429 0,3 7,7

Manyezit (sinterlenmiş, kalsine 
edilmiş, tabii vs)

276.515 90.465.857 274.142 83.645.914 304.800 104.480.835 11,8 24,9

Alçı Taşı (anhidrit, dişçilikte, tıpta ve 
diğer alanlarda kullanılanlar)

821.582 72.116.802 893.754 76.631.280 945.162 90.072.618 5,7 17,5

Kuvars (mikronize, ham, diğer), Kuvarsit 
(ham, kabaca yontulmuş, diğer)

324.326 37.289.770 339.457 42.197.186 402.230 52.277.741 18,4 23,8

Bentonit (öğütülmüş, öğütülmemiş) 318.659 34.907.464 337.657 37.695.482 393.942 46.433.700 16,6 23,1

Barit (ham, mikronize, öğütülmüş) 144.150 17.121.592 157.358 21.835.543 212.516 31.988.996 35,0 46,4

 

Tablo 9: Feldspat, Alçı Taşı Ve Bentonit, Kuvars, Barit, Manyezit İhracatının 2011 - 2012- 2013 Karşılaştırması



Bu ilan NET: 20 x 27,5 cm  ve  SİLME (taşma paylı): 21 x 28,5 cm ölçülerinde hazırlanmıştır.
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Koza Altın İşletmeleri 
Koza Altın İşletmeleri AŞ, 2013 yılının on iki aylık döneminde 
349.900 ons (5,27 g/t tenörlü) altın ve 179.000 ons  (4,72 g/t) gümüş 
üretimi gerçekleştirdiğini, 929,4 TL gelir elde ettiğini açıkladı. 2012 
yılı için bu rakamlar 338.000 ons (6,06 g/t) altın ve 153.000 ons 
(4,09 g/t) gümüşe karşın 1.043,1 milyon TL gelir şeklindeydi. 

Şirketin 2012 on iki aylık dönemde 618,1 milyon TL olan net 
dönem karı 120,1 milyon TL yani % 19’luk azalma ile 498,0 
milyon TL’ye düşmüştür. 2013 on iki aylık dönemde kar marjı 
2012 on iki ay ile karşılaştırıldığında % 59,3’den % 53,6’a düş-
müştür. Bunun başlıca nedeni altın satış fiyatlarındaki azalma 
olarak gösterilmektedir (2013 12 ay: 1.395,00 USD/ons, 2012 
12 ay: 1.668,31 USD/ons).

Bugün itibariyle şirkete ait altı adet üretim yapılan maden 
bulunuyor. Ovacık’ta yer altı işletmeciliği, Çukuralan’da açık 
ocak ve yer altı işletmeciliği, Mastra’da açık ocak ve yer altı 
işletmeciliği, Kaymaz’da açık ocak işletmeciliği devam etmek-
tedir. Çoraklıktepe madeninde açık ocak üretimine 2013 ilk 
çeyreğinde başlanmıştır. Himmetdede projesinin yığın liçi 
etap 1 kısmının ve ADR tesisinin inşaatının tamamlanmasını 
takiben test üretime başlanmış olup ilk altın dökümü 19 Kasım 
2013 günü gerçekleşti. Himmetdede projesinin kırma eleme 
bölümüyle ilgili inşaat çalışmaları devam etmekte olup 2014 
ikinci çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

Fizibilite projeleri olarak Türkiye’nin kuzey doğusunda yer alan 
Ağrı’ya yakın Mollakara projesi ve Orta Anadolu içindeki projeler 
bulunmaktadır. Bunlara ilaveten şirketin projeleri kapsamında, 
Türkiye’de erken aşamadan gelişmiş arama aşamalarına kadar 
uzanan ve 2013 yılında kaynak hesaplamalarının tamamlanmış 
olduğu 15 arama projesi mevcut. Araştırmalarının çoğunda, 
haritalama ve numuneleme programları devam etmekte ya 
da tamamlanmış olan şirket sondaj, jeofizik incelemelerine 
başlanmış durumdadır. Buna ilaveten, mineralize yatakların 
yapısının kaynak geliştirmesi için potansiyel olduğuna işaret 
eden birçok hedef arama sahaları tanımlanmış durumda.

Şirket, 31.12.2013 tarihi itibariyle kaynaklarının 13,3 milyon 

onsa, rezervlerinin ise 3,5 milyon onsa ulaştığını bildirdi. 
Arama maliyetleri ise 2013 on iki aylık dönemde bir önceki 
yıla göre 6,1 milyon TL (% 23,1) azalarak 20,4 milyon TL’ye 
düştü. Şirket 31 Aralık 2013 itibariyle Türkiye genelinde 55 
işletme ve 359 arama ruhsatına sahip. 

Şirketin maden işletmeleri ile ilgili güncel bilgiler şu şekilde:
Ovacık: Ovacık proses tesisi, Ovacık bölgesinde yer alan mer-
kezi bir proses tesisi. Küçükdere açık ocak işletmesinde bulunan 
stoktan, Çukuralan açık ocak ve yer altı işletmelerinden çıkan 
cevherden, Ovacık yer altı işletmesinden çıkan cevherden ve 
Çoraklıtepe açık ocak işletmesinden çıkan cevher ile besleniyor. 

Ovacık’ta halen 900.000 ton/yıl üretim yapılıyor. 2013 yılının 
12 aylık dönemde Ovacık tesisinde 156.366 ons altın (5,80 
g/t altın tenörlü), 69.051 ons gümüş (3,82 g/t gümüş tenörlü) 
üretimi gerçekleştirilmiş durumda.

Çukuralan: Ovacık bölgesinde bulunan ve gelişim safhasında 
olan bir proje olup Ovacık Altın Madeni’nin takriben 40 km kuzey 
doğusunda yer alıyor. Arama özelliği düşük sülfitli epitermal altın 
damar sistemi. 2005 yılından bu yana, damar sisteminin tanımla-
nabilmesi için proje üzerinde yoğun çalışmalar yürütüldü.

Çukuralan’da açık ocaktan cevher çıkartılmasına 2010 son 
çeyreğinde başlandı. Yer altı işletmesi Şubat 2011 tarihinde 

BİST Madencilik Endeksi 
Şirketlerinin 2013 FaaliyetleriMadencilik Türkiye Dergisi

bilgi@madencilik-turkiye.com

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

Borsa İstanbul’da işlem gören maden şirketleri Şubat 2013’ten beri 
Madencilik Endeksi sınıfında işlem görüyor. Koza Anadolu Metal 
Madencilik İşletmeleri AŞ, Koza Altın İşletmeleri AŞ, Park Elektrik Üretim 
Madencilik AŞ, İhlas Madencilik AŞ ve İpek Doğal Enerji Kaynakları 
AŞ’nin paylarının yer aldığı “BİST Madencilik Endeksi’nde işlem gören bu 
şirketlerin 2013 faaliyet raporlarından sizler için bir derleme hazırladık.

2013 Ocak - Aralık 2012 Ocak - Aralık

Çıkarılan Cevher (ton) 149.025 153.139
Yer altı (t) 149.025 153.139
Altın ortalama tenör (g/t) 4,62 4,58
Gümüş ortalama tenör (g/t) 3,90 3,82

 
Ovacık İşletmesi’nde Madencilik Faaliyetleri

2013 Ocak - Aralık 2012 Ocak - Aralık

İşlenen cevher (t) 879.411 876.185
Geri kazanım oranı (altın) % 95,35 % 94,86
Altın tenör (g/t) 5,80 4,67
Altın (dökülen ons) 156.366 125.465
Gümüş (dökülen ons) 69.051 51.159

 
Ovacık’taki proses işletmesine genel bir bakışı yansıtmaktadır

(Çukuralan’dan ve Çoraklıtepe’den gelen proses cevheri dahildir)



ilerlemeye başlamış olup, Ağustos 2011 tarihinde cevher üreti-
mine başlandı. Yüksek tenörlü ve tüvenan cevher, kamyonlarla 
40 km mesafedeki Ovacık proses tesisine taşınıyor. Geri kalan 
düşük tenörlü malzeme de ileride işlenmek üzere stoklanıyor. 
Mevcut cevher üretim planı 50.000 ton/ay olup, örtü kazı 
(pasa: cevher) oranı ise 13:1. Yer altı madenciliği yöntemiyle 
aylık 16.000 ton üretim yapılması planlanıyor.

Mastra: Şirketin ikinci tesisi olan ve Mart 2009’da devreye 
alınan Gümüşhane - Mastra işletmesi, Türkiye’nin kuzey doğu-
sunda, Karadeniz’in 80 km güneyinde yer alıyor. Bir yer altı ve 
açık ocak işletmesi olan Mastra’da ana açık ocaktaki madencilik 
faaliyetleri Aralık 2011 tarihinde tamamlandı. Yeni açık ocak 
ise 2012 içerisinde faaliyete başladı. 2012 yılı içerisinde Mastra 
işletmesinde ikinci yer altı bölgesinde de üretime başlandı. 

31.12.2013 itibariyle 145.865 ton Çoraklıktepe cevheri Mastra 
işletmesine taşınmıştır. Tesise yapılan besleme, Mastra’daki 
yer altı ve açık ocak cevherleri ile Çoraklıktepe’den taşınan cev-
herin harmanlanmasıyla yapılmaktadır. Tesisin şu anki işleme 
miktarı 40.000 - 45.000 ton/aylıktır.

Şirket 2014 Ocak ayında kamuoyuna yaptığı açıklamada, 

maden sektöründe yaşanan kısıtlamalar ve uygulamalar 
sebebi ile bütçe ve kar dağıtım planlarını korumak ve büyüme 
performansını optimum seviyede tutalabilmek için Mastra 
Madeni’ni kapatma kararı aldığını duyurmuştu.

Kaymaz: Şirketin üçüncü proses tesisi ise Eskişehir’e bağlı 
Kaymaz’da bulunuyor. Kaymaz’da açık ocak işletmesinde cev-
her üretimine 2011 ilk çeyreğinde başlandı. Eylül 2011 sonu 
itibariyle tesiste deneme üretimi gerçekleştirilerek yılsonu 
itibariyle tam kapasite üretime geçildi. Kaymaz işletmesinde 
4 farklı açık ocaktan üretim yapılması planlanmış olup, bunlar 
Damdamca, Mainzone, Mermerlik ve Kızılağıl ocaklarıdır.

Kaymaz proses tesisinde 2013 Eylül ayı sonu itibariyle kapasite artışı 
tamamlanmış olup Ekim ayından itibaren devreye alma işlemlerine  

2013 Ocak - Aralık 2012 Ocak - Aralık

Çıkarılan cevher (t) 647.995 753.813
Açık ocak (t) 519.283 632.714
Yer altı (t) 128.712 121.099
Altın ortalama tenör (g/t) 7,04 4,92
Gümüş ortalama tenör (g/t) 4,23 2,71

 
2013 Ocak - Aralık 2012 Ocak - Aralık

Çıkarılan cevher (t) 412.404 287.102
Açık ocak (t) 80.585 89.003
Yer altı (t) 331.819 198.099
Altın ortalama tenör (g/t) 6,13 6,77
Gümüş ortalama tenör (g/t) 5,78 6,55

 
Mastra Madeni’ndeki madencilik faaliyetleri

2013 Ocak - Aralık 2012 Ocak - Aralık

İşlenen cevher (t) 512.755 519.340
Geri kazanım oranı (altın) % 93,39 % 93,80
Altın tenör (g/t) 5,30 6,62
Altın (dökülen ons) 80.177 106.638
Gümüş (dökülen ons) 41.173 28.719

 
Mastra proses işletmesine genel bakış
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başlanmış ve yılsonu itibariyle tam kapasite üretime geçilmiştir. 
Kapasite artışıyla beraber saatlik tonaj 50 tondan 100 tona çıkarıl-
mıştır. Yapılan bu değişiklikle gelecek dönemde tenör düşüşü olsa 
bile yıllık ortalama ons üretiminin aynı kalması hedeflenmiştir.

Söğüt: 2013 yılında, Söğüt projesinde yaklaşık 70.000 tonluk 
bir açık ocak deneme üretimi yapılması planlanmış, bu kap-
samda Mart ayında üretim faaliyeti başlamış olup, 2013 yılı 
temmuz ayında deneme üretimi tamamlanmıştır. Üretilen cev-
her Kaymaz işletmesine taşınıp Kaymaz tesisinde işlenmeye 
başlanmıştır. Söğüt işletmesi ana üretim projesi için gerekli 
test çalışmaları devam etmektedir.

Çoraklıtepe: Çoraklıktepe açık ocak projesi 2013 Mart ayında 
üretim faaliyetine başlamıştır. Üretilen cevher Ovacık ve 
Mastra işletmelerine taşınıp her iki tesiste de işlenmektedir. 
31.12.2013 itibariyle 91.831 ton cevher Ovacık işletmesine, 
145.865 ton cevher Mastra işletmesine taşınmıştır.

İnşaat Projeleri 
Himmetdede Projesi: Himmetdede projesi Koza tarafından 
bulunmuş bir projedir. Himmetdede sahası bindirme fayına bağlı 
düşük sülfidasyonlu epitermal cevherleşmesi şeklinde tarif edil-
mektedir. Bilinen rezervi artırmak için bölgede yapılan jeofizik yön-
temleri ile bulunmuş hedefleri test etmek için sondaj çalışmaları 
tüm hızı ile devam etmektedir. Açık ocak üretimi için gerekli olan 
tüm teknik çalışmalar ve izinlerin temini için çalışmalarımızda sona 
yaklaşılmış olup, gerekli olan iş makinelerinin siparişi verilmiştir.

Yatağın tenör ve mineralojisine bağlı olarak, altın çıkar-
mak için muhtemel cevher zenginleştirme yöntemlerine 

yönelik çalışmalar devam etmektedir. Himmetdede projesi de 
Mollakara projesi gibi çevre yatakları da kapsayan merkezi bir 
tesis projesine sahip olacaktır. Himmetdede projesi için 2010 
yılında kaya mekaniği ilk etap çalışmaları tamamlanmıştır. 
Amerika’da bulunan McClelland firması tarafından gerekli 
metalürjik test ve dizayn çalışmaları tamamlanmıştır. SRK tara-
fından Heap Leach tesisi ön fizibilite çalışmaları tamamlanmış, 
final uygulama dizayn çalışmaları devam etmektedir.

Mart 2012’de Himmetdede projesinde ÇED olumlu belgesi 
alınmış, bu belgenin alımından sonra arazi alımlarına baş-
lanmış ve yaklaşık % 90 arazi alımı tamamlanmıştır. Koza 
tarafından hazırlanan ve SRK tarafından onaylanan detaylı ön 
fizibilite çalışmasıyla Himmetdede projesinin rezerv çalışması 
Aralık 2012 itibariyle sonlanmıştır.

2012 yılı son çeyreği itibariyle Himmetdede projesinde proses faa-
liyetlerine yönelik inşaat çalışmaları başlamıştır. Himmetdede pro-
jesinin yığın liçi etap 1 kısmının ve ADR tesisinin inşaatının tamam-
lanmasını takiben test üretimine başlanmış olup ilk altın dökümü 
19 Kasım 2013 günü gerçekleşmiştir. Himmetdede projesinin 
kırma eleme bölümüyle ilgili inşaat çalışmaları devam etmekte 
olup, 2014 ikinci çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir.

Fizibilite Projeleri 
Mollakara Projesi: Mollakara projesi, Doğu Anadolu’da 
Ağrı’nın takriben 55 km güney doğusunda Diyadin bölgesi, 
Mollakara köyünün bitişiğinde yer almaktadır. Mollakara pro-
jesi, 2005 - 2008 yılları arasında Newmont’un mülkiyetinde yer 
alırken, şimdi bu proje % 100 Koza mülkiyetindedir. 

Mollakara mineralizasyonu hem yapısal hem de litolojik kontrol-
lüdür. Bu proje okside ve sülfat zon olarak iki bölümden oluşmak-
tadır. Mollakara projesindeki yatağın büyüme ve gelişme potansi-
yeli çok fazladır. Bugüne kadar yapılan sondajlarda cevherin sınırı 
hala tam olarak belirlenememiştir. Bunun anlamı ise yatak her 
yönde büyümeye açıktır. Mollakara’daki arama faaliyetleri, derin 
sondaj, ilave haritalama ve kaynak modellemeyi içerecektir.

Yatağın tenör ve mineralojisine bağlı olarak, altın çıkarmak için 
muhtemelen yığın liçi yöntemi kullanılacaktır. Mollakara ve civar 
yataklar için merkezi proses tesisi olarak hizmet verecek yığın 
liçi tesisinin Mollakara’ya kurulması planlanmaktadır. Mollakara 
projesi için ön fizibilite de dahil olmak üzere çalışmalar başlatıl-
mış bulunmaktadır. Özel bir şirket tarafından yapılan çalışmalar 
ve kaya mekaniği çalışmalarının ilk etabı tamamlanmıştır.

Park Elektrik Üretim Madencilik 
Ciner Grubu şirketlerinden Park Elektrik Üretim Madencilik 
AŞ tarafından yayınlanan 2013 faaliyet raporuna göre şirket, 
konsantre bakır üretiminde 2012 yılına göre % 7,6’lık artış 
yaşarken, toplam net karlılık oranı % 40,5’ten % 26,5’e düştü. 
Şirketin asfaltit üretiminde ise % 11,5’lik bir düşüş olduğu 
görülüyor. Şirket tarafından konsantre bakır üretimdeki artı-
şın, konsantrasyon tesisinde gerçekleştirilen kapasite artırım 
çalışmalarının sonucu olduğu belirtilirken, asfaltitteki talep  

2013 Ocak - Aralık 2012 Ocak - Aralık

Çıkartılan Cevher (t) 668.129 521.657
Açık Ocak (t) 668.129 521.657
Altın- ortalama tenör (g/t) 6,47 8,06
Gümüş-ortalama tenör (g/t) 5,81 6,58

 
Kaymaz Madeni’ndeki madencilik faaliyetleri

2013 Ocak - Aralık

Çıkartılan Cevher (t) 68.375
Açık Ocak (t) 68.375
Altın- ortalama tenör (g/t) 5,00
Gümüş-ortalama tenör (g/t) 1,36

 
Kaymaz Madeni’ndeki madencilik faaliyetleri

2013 Ocak - Aralık

Çıkartılan Cevher (t) 341.176
Açık Ocak (t) 341.176
Altın- ortalama tenör (g/t) 5,02
Gümüş-ortalama tenör (g/t) 8,39

 
Çoraklıtepe Madeni’ndeki madencilik faaliyetleri

2013 Ocak - Aralık 2012 Ocak - Aralık

İşlenen cevher (t) 579.790 482.558
Geri kazanım oranı (altın) % 84,96 % 86,70
Altın tenör (g/t) 7,14 7,99
Altın (dökülen ons) 112.189 106.078
Gümüş (dökülen ons) 68.341 72.971

 
Kaymaz proses işletmesine genel bakış
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düşüşünün nedeni olarak ise müşteri şirketin tesislerinde yaşa-
nan teknik sorunlar ve bakım işlemleri gösterilmektedir.

Şirketin faaliyet raporuna göre 01 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2013 
tarihleri arasında 261.013.293 TL net satış gerçekleştirildi. 2012 
yılı on iki aylık dönemine göre net satış rakamında % 1,4’lük 
düşüş gerçekleşti. 2013 yılında gerçekleştirilen satış hasılatının 
227.081.564 TL’sini (% 87) konsantre bakır, 33.931.729 TL’sini 
(% 12,9) asfaltit satışları oluşturuyor.

Şirket tarafından verilen bilgiye göre konsantre bakır satışları 2012 
yılına göre % 26,8 artış göstermiştir. Satılan miktarın yaklaşık olarak 
beş katı kadar konsantre bakır içeren katot bakır üretimine son veril-
miş olduğu için 2013 yılında bu üründe satış gerçekleşmemiştir.

Şirket yıl içinde konsantre merkezine yaptığı yatırımlarla bakır 
tüvenan işleme kapasitesini yıllık 1.200.000 tondan 1.800.000 
tona çıkarmıştır. 2013 yılında kapasite kullanım oranı % 70 
seviyelerinde gerçekleşmiştir.

Konsantre bakırın geçen yıl % 57 olan brüt karlılık oranı, amor-
tisman giderlerindeki artış, açık ocak işletmesinin yeni işletmeye 
alınması nedeniyle düşen tenör ve geçen yıla göre yaklaşık % 10 
düşen bakır fiyatlarının etkisiyle bu yıl % 30 olarak gerçekleşmiştir.

Şirket, gerek işletmekte olduğu madeni zenginleştirme ve 
gerekse yeni faaliyet alanları bulma ile ilgili araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerini 2013 yılında da devam ettirmiştir. Şirket ayrıca 2013 
yılı boyunca SRK Danışmanlık ile birlikte Madenköy bakır sahası-
nın daha verimli kullanımına ilişkin çalışmalarına devam etmiştir.

Park Elektrik Üretim Madencilik AŞ 2014 yılında 105.000 wmt bakır 
üretimi gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Madenköy işletmesinde 
2012 yılı ortalarında başlayan kapalı ocaktan açık ocağa geçiş işlem-
leri tamamlanmış olup, 2014 yılında üretilen tüvenanın ortalama 
tenörünün % 1,53 olması planlanmaktadır. Şirketin asfaltit faaliye-
tinde de Silopi Elektrik AŞ’ye satışı, varlıkların devri ve satış bedelinin 
tahsilinin 2014 yılı içinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Koza Anadolu Metal Madencilik
2008 yılında Koza Altın İşletmeleri AŞ’den devir alınan 6 arama 
ruhsatı, şahıstan alınan 1 işletme ruhsatı toplam 7 maden 
ruhsatı ile Türkiye’de baz metal araştırma çalışmalarına başla-
mış olan Koza Anadolu Metal Madencilik AŞ, 2013 Aralık ayı 

itibarıyla 23 arama ve 6 adet işletme toplam 29 ruhsata sahip-
tir. Şirket 2013 on iki aylık dönemde net karını 11.380.100 TL 
olarak açıklanırken, 2012 on iki aylık dönemde ise şirketin net 
karı 17.177.820 TL olarak açıklanmıştı.

Şirket tarafından 2013 Ocak - Aralık aylarında Balıkesir / Sağırlar - 
Alaçam, Adana / Kozan - Feke, Niğde / Çiftehan, Batman / Sason 
- Yedigöz, K.Maraş / Türkoğlu, Elazığ / Maden, Konak / Giresun 
projelerinde ve diğer şahıslara ait sahalarda jeokimyasal örnek-
leme ve harita çalışmaları yapılmış olup, Konak ve Sason proje-
lerinde sondaj çalışmalarına devam edilmiş ve tamamlanmıştır.

Çiftehan Projesi: Niğde Ulukışla ilçesi Çiftehan Beldesi sınır-
ları içinde yer alan 6 adet ruhsat sahasında çalışmalar devam 
etmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde bölgede demir 
yataklanmasına eşlik eden bakır ve altın cevherleşmesi kuvars 
damarlarıyla birlikte tespit edilmiştir. Çiftehan civarında ger-
çekleştirilen çalışmalarda 1/1000 ve 1/2000 ölçekli haritalama 
çalışmaları tamamlanmış olup, 1 yıl içerisinde 526 adet kaya, 
602 adet toprak ve 8 adet dere kumu numunesi alınmıştır. 
Ayrıca manyetit cevherleşmesi ile birlikte sülfitli cevherleşme-
nin potansiyelini belirleyebilmek için 6 hatta toplam 10,4 km 
uzunlukta (IP) jeofizik çalışması yapılmıştır.

Batman - Sason Yedigöz projesi: Batman ili Sason ilçesi sınırları 
içerisinde yer alan projede jeofizik çalışmalar kapsamında manyetik 
ve IP ölçümler yapılmış, toplamda 4 hatta 6,40 km’lik IP ölçümü 
tamamlanmıştır. Projede 2013 yılı boyunca detay arazi çalışmaları 
genişletilmiş, bu kapsamda 230 adet kaya numunesi ve 222 toprak 
numunesi alınmıştır. Sason Projesi’nde daha önce yapılan sondaj 
çalışmalarına ek olarak yeniden sondaj çalışması yapılmış olup, yıl 
içerisinde 6 adet sondaj ve 9 adet kanal çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan sondaj ve kanal çalışmalarında toplam 1317,50 ilerleme sağ-
lanmıştır. Kuyulardan alınan bazı değerler S0D 07 - 1 metre boyunca 
% 1,0 bakır ve S0D 04 - 10 metre boyunca % 32,1 demir şeklindedir.

Konak Projesi: Konak Projesi Koza Anadolu Metal Madencilik 
İşletmeleri AŞ ile Teck Madencilik AŞ ortaklığında kurulmuş olan 
Konaklı Metal Madencilik San. Tic. AŞ’e ait olup, Giresun ilinin 
Alucra ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 2013 yılı Mayıs ayında 
başlayan sondaj çalışmaları neticesinde toplamda 12 adet sondaj 
çalışması gerçekleştirilmiş ve 9934,75 metre ilerleme sağlanmıştır. 
2013 yılı içerisinde yapılan arazi çalışmaları sonunda 87 adet kaya, 
336 adet toprak ve 42 adet dere sedimanı örneği de alınmıştır.

Diğer Projeler: Balıkesir Sağırlar ve Alaçam Projelerinde toplamda 
105 adet kaya, 265 adet toprak ve 8 adet dere kumu numunesi alın-
mış olup, toplamda 45,1 km olmak üzere manyetik ölçüm çalışması 
yapılmıştır. Yine 2013 yılı içinde projede detaylı çalışmalar yapılarak 
toplam 10 hatta kanal kaya örneklemesi de gerçekleştirilmiştir.

Kahramanmaraş Türkoğlu Projesi’nde toplamda 17 adet kaya 
numunesi alınmış olup, gerçekleştirilen analiz çalışmaları neti-
cesinde çinko ve kurşun varlığı tespit edilmiştir. 

Elazığ Maden Projesi kapsamında ruhsat alanı içinde 17 adet kanal 

Üretim Miktarları Değişim

2013 2012 (%)

Konsantre Bakır (Wmt) 96.038 89.253 7,6
Katot Bakır (Mt) - 902 -
Asfaltit (ton) 322.010 363.848 - 11,5

 

Satış Miktarları Değişim

2013 2012 (%)

Konsantre Bakır (Dmt) 93.049 73.367 26,8
Katot Bakır (Mt) - 2.521 -
Asfaltit (ton) 322.010 363.848 - 11,5

 



kaya numunesi alınmış olup, gerçekleştirilen analizler sonucunda 
maksimum % 1,57 bakır ve % 1,3 kurşun varlığı tespit edilmiştir. 

2013 yılı boyunca şahıslara ait sahalarda da çalışmalar gerçek-
leştirilmiştir. Toplamda 49 adet kaya numunesi ve daha önce 
ruhsat sahipleri tarafından yapılan sondaj çalışmalarından 44 
adet numune alınmıştır.

İhlas Madencilik
İhlas Madencilik, Salihli polimetal sahası için fizibilite çalışmalarını 
2013 yılı içinde tamamlamış ve yatırım bütçesini çıkarmıştır. Buna 
bağlı olarak da ruhsat sahası içinde bulunan ve özel mülkiyete ait 
olan 120 dönümlük arazi için 10 yıllık kira sözleşmesi imzalanmış-
tır. İşletme izni için gerekli çalışmalar yapılmış olup ilgili makam-
lara izin müracaatları gönderilmiş olup, cevap beklenmektedir. 

Yine 2013 yılı içinde, İhlas madenciliğin iştiraki olan Mir İç ve Dış 
Ticaret’e ait Bayındır bölgesindeki iki adet çinko kurşun işletme 
ruhsatlı sahası içinde 500 ton/ay kapasiteli konsantre çinko+ kurşun 
üretimi için fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve bütçe çıkarılmıştır. 
Sahalar içinde rezerv arama ve artırma çalışmaları devam etmekte 
olup işletme ruhsat bölgesinde bulunan ve kurşun minerali açısın-
dan zengin görülen 7 dönümlük şahsa ait arazi satın alınmıştır. 

Şirketin Elbistan’daki ruhsatlı sahalarında bulunan linyit yatak-
larının enerji üretimi amacıyla kullanılabilmesi için alternatif 
projeler değerlendirilmiş ve bir elektrik santrali yatırımı ile ilgili 
ön projelendirme ve fizibilite çalışması başlatılmıştır. 

İhlas Madencilik, mevcut maden sahalarında rezerv tespit çalış-
malarına 2013 yılı içerisinde de devam etmiş olup, 28 sahada 
jeofizik çalışması yapılmıştır. Son durum itibariyle 84 saha 
için işletme ruhsatı talebinde bulunulmuştur. 2014 yılı içinde 
öncelikle Bayındır çinko-kurşun tesisinin kapasite arttırma yatı-
rımının ve Salihli’deki ruhsat alanındaki polimetal yatırımının 
hayata geçirilmesi, Elbistan’daki enerji santrali yatırımı ile ilgili 
ön hazırlıkların tamamlanması planlanmaktadır. Diğer sahalar-
daki rezerv tespit ve geliştirme çalışmalarına devam edilecek 
ve bunlarla ilgili işletme izni müracaatlarının sonuçlarına göre 
diğer yatırım projeleri de 2014 yılı çalışma programına dahil 
edilebilecektir. 

İpek Doğal Enerji Kaynakları
İpek Enerji, enerji ve enerji kaynaklarına olan ihtiyaç sebebiyle 
petrol, doğalgaz ve fosil yakıtları arama ve işletme faaliyetle-
rinde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Şirket halen uhdesinde 
bulundurduğu Batman ve Siirt’te yer alan 5 adet ruhsat saha-
sında arama çalışmalarını devam ettirmektedir. 

2013 yılı boyunca şirket tarafından gerçekleştirilen çalışmalar 
sonunda 1 arama kuyusu sondajı petrol keşfi ile neticelen-
miş, 1 arama kuyusu teknik sebeplerden ötürü terk edilmiş, 
1 arama kuyusunun sondajı ise 2013 yılı sonu itibarıyla halen 
devam etmektedir. İpek Enerji tarafından verilen bilgiye göre, 
petrol varlığı tespit edilen kuyudan yeryüzüne çıkartılan ham 
petrolün de satışına fiilen başlanmıştır.
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M
adencilik sektörü için maden arama aşaması, 
rezerv potansiyeli yüksek alanların incelenme-
sine ve geniş araziler üzerinde yapılan detaylı 
araştırmalara dayalı, maddi kaynak anlamında 

ciddi bir altyapı ve teknik bilgi gerektiren, pahalı, kesinleşme-
miş ve zaman zaman da muğlak genellemelere dayalı, dağınık 
ve kalıcı olmayan bir süreçtir. Sürecin kendine has yapısı, eko-
nomik, sosyal, çevresel ve politik etkilere açık olmakla birlikte, 
bu tür etkilerin oluşmasına ya da mevcut etkilerin şiddetinin 
azalıp çoğalmasına da kaynak teşkil etmektedir. Sosyal açı-
dan bakıldığında bu süreç, maden arama faaliyetlerinde 
bulunan şirketler ile maden faaliyetlerinin etki alanı içeri-
sinde doğal olarak yaşamlarını sürdüren topluluklar arasında 
çıkar merkezli çatışmaların ve anlaşmazlıkların oluşmasına da 
yol açabilmektedir. Özellikle maden arama faaliyetleri dahi-
linde ortaya çıkan etkiler sonucu belirginleşen şirket-çevre 
etkileşimi, belirli bir bölgede uzun süredir faaliyette bulunan, 
kendisini çevresine bir şekilde kabul ettirmiş maden işletme-
lerinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinden farklı bir 
yapı arz eder. Arama aşamasının muğlak, kesintiye uğrama 
ihtimali yüksek ve potansiyel risklere açık yapısına nazaran, 
belirli bir madenin uzun süredir işletildiği ve işletme haline 
dönüştüğü bölgelerde, şirketler ile toplum, topluluklar ya 
da daha genel bir ifadeyle paydaşlar arasında verimli, uzun 
soluklu ve karşılıklı ticari ve/veya sosyal ilişki ağlarının oluşma 
olasılığının daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Arama aşamasında şirket ile toplum ve genel olarak paydaş-
lar arasındaki ilişkiler, işleyişin genel muğlaklığından kaynak-
lanan sorunları yüksek oranda barındırır. Arama aşamasının 

nihayete erip fizibilite ve inşa süreçlerinden geçerek madenin 
işletilmeye açılmasına kadar geçen süre zarfında çeşitli riskler 
ve beraberinde açığa çıkan, örneğin projenin hayata geçeme-
mesi ve çevresel beklentilerin yükselerek kontrol edilemez bir 
hal alması gibi sorunlar tarafların ilgi ve çıkar odaklı eylemle-
rini tahrik edebilir. Özellikle, işletme deneyimi az, küçük ve 
orta ölçekli şirketler daha çok kesin olmayan ve tam olarak 
öngürülemeyen faaliyet çıktıları dahilinde kısıtlı bir paydaş 
katılımını ve sosyal-çevresel katkıyı uygun görürler. Bu bakış 
açısı, maddi olanakların yetersizliği, yapılan faaliyetlerden 
kazanç ya da kâr elde edilemediği ve maden işletme aşama-
sına geçileceğine dair kesin sonuçların olmadığı kabulüne 
dayanmaktadır. Paydaşlar açısından ise şirketlerin bölgedeki 
potansiyel varlığı bile bir etki ve beklenti yaratır. Dolayısıyla 
paydaşlar kısa vadede gözle görülebilir net fayda beklentisi 
üzerinden olaya yaklaşırlar. Bu tablo, şirketin işleyişi, yapısı ve 
konumunun dışında ve aynı zamanda doğrudan ya da dolaylı 
ona bağımlı sosyal bir hareketlenmenin, iktisadi ve politik bir 
çekim alanının oluşmasına neden olur. 

Madenciliğin Sosyal
Boyutu: Maden Arama Süreci
ve Paydaşlarla İletişimDr. Alper Sezener

Öksüt Madencilik
alper.sezener@centerragold.com

Kurumsal Sosyal Sorumluluk
www.madencilik-turkiye.com



Günümüzde genel olarak madencilik ve özelinde maden 
arama faaliyetleri rekabetçi ticari bir ortamda oldukça 
maliyetli bir iş olarak görülmektedir. Bu çerçevede, şirketler 
maden arama faaliyetlerinin daha sonraki aşamalarına kadar 
gizlilik prensibini korumaya çalışmaktadırlar. Maden faaliyet-
lerinin gizliliği ya da faaliyetlerin geleceği hakkındaki belirsizlik 
durumu şirketlerin en azından mevcut ekonomik durumun 
korunmasına yardımcı olan bir koruma kalkanı gibi görünse de 
paydaşlar açısından aşırı belirsizlik durumu şirkete karşı şüphe 
duymalarına ya da güven kaybetmelerine yol açar.  

Arama faaliyetlerindeki başarı, teknik becerilerin ve kapa-
sitenin yanısıra mali anlamda öngörülebilen ve planlanmış 
bir bütçe dahilinde hareket edilip edilmediğiyle ölçülmek-
tedir. Rekabet koşullarını belirleyen şey, genel olarak maden 
kaynağının türü, yapısı, kapasitesi ve konumu ile doğrudan 
ilintilidir. Yapılan faaliyetlerin maliyetli olması nedeniyle 
faaliyetlere ayrılan bütçenin ve teknik kapasitenin dikkatli 
bir biçimde kullanılarak maden yatağının potansiyelinin 
belirlenmesi çok önemlidir. Mevcut teknik bilgi ve deneyime 
dayalı olarak bir maden yatağının değerinin ve işletilebilme 
kapasitesinin belirlenmesi ve karar aşaması başarıya ulaşmak 
için önemli bir veri olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda, 
madencilik faaliyetlerinin başarıya ulaşması hususunda tek-
nik ve iktisadi bir yönelim söz konusudur. Özellikle, maden 
arama aşamasında sosyal ve çevresel anlamda etkilerin 
düşük olduğu ve “gerçek etkilerin” daha sonraki aşamalarda 
kendi yüzünü göstereceği inancı hakimdir. Ancak, topluluk-
ların ve paydaşların maden arama aşamasında ya da maden 
arama sırasındaki temel korkularının ve beklentilerinin ciddi 
olarak ele alınıp bunların doğuracağı olası risklerin ve çözüm 
yollarının belirlenmemesi durumunda şirket ve paydaşlar 
arasındaki ilişkilerin zarar görebileceği düşünülmez. Şirket 
ve paydaşlar arasındaki ilişkinin zedelenmesinin başta zaman 
kaybı olmak üzere ekonomik olarak madencilik faaliyetleri 
üzerinde kalıcı etki bırakabileceği düşüncesi daha çok işletme 
safhasında dikkate alınmaktadır. 

Modern sosyal teoriler açısından konuya bakıldığında, toplu-
luklar/paydaşlar ile maden şirketleri arasındaki ilişkide arama 
faaliyetlerinin türü, mahiyeti ve işleyişi açısından iki temel fak-
tör öne çıkmaktadır. İlki, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke-
lerde faaliyet sürdüren maden şirketlerinin modern çalışma 
şekilleri ve iş yapma pratikleri ile geleneksel yerel topluluklar 
arasındaki kültürel mesafenin tek taraflı yorumlanmasıdır. Bu 

mesafe ya da farklılık, özellikle gelişmekte olan ya da geri kal-
mış ülkelerde izole edilmiş ve kuralları baştan şirket tarafından 
belirlenmiş, doğal olarak şirketin kuruluş amacı ve geçmiş 
deneyimleri ile belirlenmiş tek taraflı bir empoze kültürüne yol 
açabilmektedir. Bu, günümüzde uluslararası normların ve stan-
dartların çok da etkin olmadığı, ulusal çapta örgütlenmiş ve iş 
yapmakta olan şirketlerin genel eğilimidir. Çoğunlukla da ulu-
sal çapta siyasi destekle ve yerel anlamda güçlü azınlığın çıkar 
ve beklentilerinin yönetilmesine dayalı bir stratejiyi barındırır. 
İkincisi, şirketler ile topluluklar ve paydaşlar arasında varolan 
bilgi merkezli güç dengesidir. Genel olarak, yerel topluluklar 
ve paydaşlar maden arama faaliyetlerinin hangi amaçla ve 
ne şekilde yapıldığına ilişkin ve genel anlamda madencilik 
sektörü ile ilgili kısıtlı bilgiye sahiptir; büyük resmi ve geleceği 
görme konusunda çoğu zaman isteksizdir. Bununla beraber, 
maden arama aşamasında tespit edilen kaynağın-rezervin 
ekonomik canlılığını kanıtlamak için yeterli bir süre gerektir-
diğini ve yüksek riskler barındıran doğasını anlamakta güçlük 
çekerler. Bu tür bilgi eksiklikleri ve çekinceler topluluklar ile 
şirketler arasındaki iletişim, beklenti ve ihtiyaç zincirini farklı 
kanallara yönlendirebilmektedir. Bilgi eksikliği ve belirsizliğin 
topluluklar üzerindeki en temel etkisi genellikle korkuya bağlı 
gelecek kaygısı ve buna bağlı olarak kitlesel bilgi kirliliği ve dış 
yönlendirmelere açık hale gelmedir.

Başlangıçta, topluluklar tarafından küçük, orta ya da büyük 
ölçekli, zengin ya da güçlü (ekonomik, siyasi ya da topluluk-
ların özel çıkarları ile uyumlu) şirket ayrımı yapılmaz ve ilk 
etapta şirketlerin tümü aynı görünür. Tipik olarak, topluluk-
lar değişken koşullar karşısında ve olası etkiler söz konusu 
olduğunda değişimin yönüne ilişkin doğal bir korkuya ve 
çevrelerinde ne olup bittiğine ilişkin yoğun bir merak, içsel 
bir bilgi edinme dürtüsüne kapılırlar. Bu safhada, toplu-
lukları doğrudan bilgilendirme yollarını kullanmak gerekir. 
Aksi takdirde asılsız söylentilerin, yanlış bilgilerin önüne 
geçmek ve toplulukların kolektif çekincelerinin büyüyerek 
kronikleşmesini engellemek oldukça zorlaşır ve en kötü 
durum senaryoları topluluklar tarafından yeniden üretilmek 
suretiyle şirket ve topluluklar arasına mesafe girmesine 
neden olur. Özellikle, maden arama aşamasında şirket ve 
topluluk ya da paydaş gruplar arasında ortak bir anlayış 
geliştirilmesi hususunun eksikliği, iletişim eksikliğinden 
kaynaklanan korku ve güvensizliğin derinleşmesine neden 
olurken bu durum dışında ilgi gruplarının katılımıyla daha 
sonraki diyalog çabaları da zedelenebilir. 
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Madencilik geçmişi olumlu olan bölgelerde arama faaliyet-
leri süreç içerisinde yerel istihdama, ticari yaşama olumlu 
katkılar sağlayacağı düşünülerek temkinli bir iyi niyet 
duygusuyla ya da en azından görece tarafsız olarak karşı-
lanabilir. Diğer yandan, madencilik geçmişi olmayan ya da 
madencilik ile ilgili olumsuz deneyimlere sahip bir bölgede, 
maden arama faaliyetlerinin toplulukların yaşam alanlarına, 
arazilerine, kültürlerine, değerlerine, sosyal norm ve gele-
neklerine karşı bir tehdit olarak yorumlanması olasılığı hayli 
yüksektir. Bazı gruplar, maden arama faaliyetlerini zengin-
lik habercisi olarak yüceltirken, bazı gruplar ise, örneğin 
yabancıların (yabancı sermayenin) çıkarlarının varlığını öne 
sürerek düşman olabilir veya geçmişteki olumsuz maden-
cilik faaliyetlerini örnek göstererek madenciliğin çevresel 
ve sosyal tahribat potansiyeline karşı çıkabilir. Ayrıca, top-
lulukların geleneksel geçim kaynaklarının yok edileceğine 
ve yerlerinden edileceklerine olan inançları devreye gire-
bilir ve bu durum büyüyerek toplumsal tahriklere veyahut 
büyük çaplı protestolara da neden olabilir. Topluluklar ya 
da paydaşlarla doğru ve yeterli iletişim kurulmadan girişilen 
faaliyetler, onların kendilerine has umutlarını ve korkularını 
harekete geçirerek açık tahriğe davetiye hazırlayabilir ve 
tüm taraflar için olumsuz sonuçları ile birlikte kolayca çatış-
mayla sonuçlanabilir.

Bu tür toplumsal çatışmalar ulusal politikaların yeniden 
yorumlanmasına ve ne yazık ki mevcut hükümetler tarafın-
dan uygulamaya konabilecek yasa, yönetmelik ya da karar-
nameler yoluyla madencilik faaliyetlerini kısıtlayacak ya da 
olumsuz anlamda etkileyecek şekilde düzenlenebilir. 

Küçük ya da orta ölçekli maden şirketlerinin maden arama 
aşamasında etkileşimde bulundukları toplulukları “gerçek 
paydaşlar” olarak görememeleri ve daha çok toplulukların 
beklenti, ihtiyaç ve şikayetlerine çözülmesi gereken teknik 
sorunlar olarak yaklaşmaları da ayrı bir konudur. Şirketler 
ile topluluklar arasındaki mesafenin açılması ve güvensizlik 
ortamının derinleşmesi neticesinde ortaya çıkan potansiyel 
riskler, örneğin şirketlerin doğrudan ya da dolaylı olarak 
ilişkide bulundukları topluluklar tarafından protesto edil-
meleri karşısında işlerini yapamaz hale gelmeleri ve başta 
zaman kaybı olmak üzere çeşitli derecelerde maddi kayıp-
lara uğramaları, madenciliğin sosyal boyutunun önemini 
kavramalarına vesile olmaktadır. Şirketler genelde teknik 
olmayan ya da teknik anlamda rasyonel görünmeyen 
sosyal maliyetlerin gözardı edilmemesi gerektiğini dene-
yimleyerek içselleştirmektedirler. Özellikle, son yirmi yılda 
gelişen modern madencilik uygulamaları ile birlikte büyük 
ölçekli şirketler uluslararası standartlara uyum zorunluluk-
ları çerçevesinde oluşturulan sosyal politikalar, örneğin 
Birleşmiş Milletler (UN), Avrupa Birliği (EU), Uluslararası 
Finans Kurumu (IFC) gibi kuruluşların oluşturduğu sos-
yal ve çevresel uyum politikaları çerçevesinde hareket 
etme yükümlülüğünü üstlenmişlerdir. Fakat, dünyanın 
birçok bölgesinde uluslararası standartlara uyum konu-
sunda sıkıntılar olmakla birlikte, ulusal çapta hazırlanmış 

kanunların yetersizliği küçük ve orta ölçekli şirketlerin 
kapasitesini geliştirmeleri yönünde zorlayıcı özelliğe de 
sahip değildir. Bu da, paydaşlar nezdinde madencilik sek-
törünün görünürde sistematik olmayan, içinde bulunulan 
koşulların gerekleri çerçevesinde konumlanan bir yapı arz 
ettiği düşüncesini pekiştirmektedir. 

Yeni Bir Maden Arama Kültürüne Doğru
Maden arama aşamasından itibaren şeffaf, istikrarlı, sürdürü-
lebilir ve diyaloga dayalı bir paydaş yönetimi stratejisi gelişti-
rilmesi aynı zamanda yeni bir maden arama kültürünün inşası 
anlamına gelmektedir. Şirket temsilcilerinin maden arama 
faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı etkilenme potan-
siyeli bulunan toplulukların endişelerini, beklenti ve ihti-
yaçlarını analiz etmesi ve mevcut duruma uygun stratejiler 
geliştirmesi önemlidir. Bu stratejiler olası en kötü senaryoyu 
da içlerinde barındıracak kadar detaylı bir şekilde geliştiril-
melidir. Analizi çoğu zaman külfetli ve gereksiz görünse de, 
doğru hedefe yönelmiş bir sosyal risk değerlendirmesinin 
fayda-maliyet açısından şirketlere gözle görülür bir şekilde 
olumlu bir yansıması olacaktır. 

Maden arama aşamasında genellikle bölgenin hassasiyetine 
ve çalışma alanının özel şartlarına uygun olarak seçilmiş 
nitelikli bir ekiple çalışmak, profesyonel bir halkla ilişkiler eki-
binin oluşturulması ile işe başlamak önemlidir. Sürdürülebilir 
bir şirket-paydaş ilişkisinin sağlanması için uygun bir halkla 
ilişkiler politikasının olması ve bu politikanın doğru kişi/kişi-
ler tarafından düzenli bir şekilde prosedür ve planlar yoluyla 
karakterize edilip uygulanmasının önemi büyüktür. 

Şirketin halkla ilişkiler faaliyetleri açısından maden arama 
aşamasına ilişkin temel teknik bilgilerin paydaşlara iletil-
mesi, paydaşların fikir, istek, beklenti ve şikayetlerinin  
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alınması, arama faaliyetlerinin sosyal açıdan ne tür olumlu 
ve olumsuz etkiler yaratabileceğinin öngörülmesi ve önle-
yici faaliyetlerin neler olabileceğine dair şirketin ilgili birim-
leri ile istişare edilmesi, halkın katılımı ve bilgilendirilmesi 
temelinde rutin yazılı ve sözlü iletişim kanallarının belirlen-
mesi, sosyal yönetim sisteminin inşası ve benzeri süreçler 
göz önüne alınmalıdır. 

Halkın, toplulukların ya da paydaşların proje ya da projeye 
ilişkin faaliyetler hakkında bilgilendirilmesinin kendi başına 
yeterli olmadığı, paydaşların sürece doğrudan katılımının 
hesaba katılması ve sürecin bir parçası olmalarının gerektiği 
unutulmamalıdır. Genelde, şirketlerin tek taraflı olarak faa-
liyetlerini anlatmalarının ve paydaşları bilgilendirmelerinin 
yeterli olduğu gibi yanlış bir kanı vardır. Bu yanlış kanı, tek 
yönlü bilgilendirmenin karşılıklı etkileşim olmadığı sürece 
yeni soru ve sorunlara yol açabileceğinin öngörülememesine 
yol açar. Örneğin, x bölgesinde bir altın madeninin bulunması 
ve bunun x,y,z teknikleri ile yapılacağının iletilmesi gerekli 
olmakla birlikte yeterli olamamakta, çoğu zaman tarafların, 
ifade, anlam ve yönelim farklılıklarından kaynaklanan iletişim 
kazaları sebebiyle net olmayan ya da yanlı(ş) sonuçlar oluş-
masına neden olabilmektedir. 

Paydaşların eğitim seviyeleri, ekonomik ve sosyal durumları, 
aile yapıları, geçim kaynakları, genel olarak madencilik ve 
maden arama ile ilgili bilgi seviyeleri gibi genel özelliklerin 
değerlendirilmesi başlı başına bir iştir. Paydaşların şirkete ve 
şirketin faaliyetlerine karşı tutumları, şirket ile ilişkilerinde ya 
da toplum içindeki yerlerine göre önem sıraları, etki alanları 
gibi konular da göz ardı edilmemelidir. Tüm bu verilerin pay-
daş haritalaması ve analizi tekniğiyle yerli yerine oturtulması 
ve iyi bir sosyal risk analizi ile eşleştirilmesi önemlidir.

Nitelikli personel seçimi, doğru yöntemlerle oluşturulmuş 
sosyal bir politikaya bağlı olarak hazırlanan plan ve prosedür-
lerin varlığı, uygulamaların yapılandırılmış bir takvime bağlı 
ve sürdürülebilir olması madencilik açısından potansiyel, 
negatif sosyal maliyetlerin oluşmasını engellemek için iyi bir 
fırsattır. Başlangıçta, zaman ve para kaybı gibi görünen bu 

sürecin uzun dönemde 
getirdiği fayda genelde 
kayıp olarak görünenin 
çok üstünde olmaktadır. 

Genelde, maden arama 
faaliyetlerine komşu 
yerleşim yeri sakinleri-
nin ya da paydaşların 
beklenti, ihtiyaç ve 
istekleri kolaylıkla tespit 
edilebilir. Maden arama 
faaliyetlerinin etki alanı 
dahilinde mevcut ya 
da geleceğe dönük 
çalışmaların olumlu ve/

veya olumsuz sosyal ve çevresel etkilerinin tanımlanması 
ve değerlendirilmesi, diğer bir deyişle, sosyal ve çevresel 
risk analizi yapılması tespit aşamasının bir diğer adımıdır. 
Mevcut şirket çalışanlarının, maden çalışmalarından etki-
lenen ya da etkilenmesi öngörülen toplulukların ve doğal 
çevrenin üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırmak, 
bu mümkün değilse, bunları en aza indirgemek ya da 
tazminini sağlamak için risk değerlendirmesi önemli bir 
unsurdur. Çalışma yapılacak bölgenin etki alanında bulu-
nan toplulukların, sözlü ya da yazılı iletişim becerilerine ve 
genel karakterine uygun bir şekilde, kendilerini potansiyel 
olarak etkileyebilecek sorunlarla ilgili düzenli olarak şirket 
tarafından bilgilendirilmesi ve bu toplulukların sorunlarının 
saptanması ve bu sorunların çözüm aşamalarına katılım 
gösterdiklerinden  emin olunması çok önemlidir. Şirketlerin 
sosyal ve çevresel yönetim sistemi geliştirerek toplulukların 
ya da genel anlamda paydaşların dilek, istek ve şikayetle-
rini karşılayacak bir yapı oluşturması da bir başka adımdır. 
Sosyal ve çevresel yönetim sisteminin kurulması, şeffaf, 
sürdürülebilir ve denetime açık bir topluluk/paydaş ilişkileri 
ağının oluşturulmasında yerine getirilmesi gereken bir adım 
olarak görülmelidir. Sistem dahilinde elde edilen veriler ile 
risk analizi sonuçları dahilinde oluşturulan paydaş katılımı-
nın çıktıları şirketlerin gelecek plan ve yönelimleri açısından 
güçlü ipuçları verecektir.

Günümüzde, özellikle madencilik konusunda ciddi çalış-
malar sürdüren uluslararası şirketler nezdinde sürdürülebi-
lir bir madencilik kültürünün oluşturulması yönünde kuv-
vetli bir çaba olduğu görülmektedir. Bu çaba, doğrudan ve 
hesaplanmış bir şekilde şirketlerin gönülden rızası sonucu 
ortaya çıkmamış, sosyal maliyetlerin teknik maliyetler 
karşısındaki gizli ve saptanması güç doğası neticesinde 
şekillenmiştir. Dolayısıyla, tarihsel süreç içerisinde edini-
len deneyimlerin, kayıp ya da kazançların bu değişimdeki 
rolü oldukça fazladır. Bu değişim sürecinin merkezinde 
farklı kütürel birikimler, ahlaki değerler, dünya görüşleri, 
bölgesel farklılıklar ve ekonomik-politik yönelimler bulun-
maktadır. Değişim sürecinin insan ve çevre merkezli yapısı 
da dikkate alındığında uluslararası/küresel şirketler maden 
arama aşamasından itibaren uygulanabilir, yönetilebilir 
ve denetlenebilir bir sosyal ve çevresel yönetim sistemi 
geliştirmek zorunda kalmışlardır. Bu zorunluluk durumu, 
yeni bir yaklaşım ve “kültür”ün ortaya çıkmasında itici güç 
olmuştur.

Yukarıda da bahsedildiği üzere, uluslararası kurumların ya da 
örgütlenmelerin yeni bir maden arama kültürü oluşturulma-
sındaki rolü büyüktür. Geleceğin madencilik sektörü, stan-
dart rehberler çerçevesinde bölgesel ve küresel farklılıkları 
gözeten ve kültürel farklılıkları hesaba katan bu yeni anlayışın 
güçlü çatısı altında ilerleyecek gibi görünmektedir. Bu yeni 
kültürel değişime ayak uyduramayan şirketlerin madencilik 
sektöründeki yerlerinin, gelecekteki durumlarının ve konum-
larının belirsiz olduğu söylenebilir. 
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İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6331 sayılı İş 
Güvenliği Kanunu’nun çıkarılmasına müteakip bu alanda yeni 
yönetmelikler çıkmaktadır. Son olarak 6331 sayılı Kanun akabinde 
yeni çıkan üç yönetmelikle ilgili bir takım değişiklikler olmuş 
ve 11.03.2014 tarihinde bu yönetmeliklerdeki değişikliğe dair 
taslak yönetmelikler çıkmıştır. Bu taslak yönetmelikler: “İş sağlığı 
ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına 
dair yönetmelik taslağı”, “İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, 
sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik taslağı” ve “İşyeri 
hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve 
eğitimleri hakkında yönetmelik taslağı”dır. 

Taslak yönetmelikleri değerlendirdiğimizde buradaki en önemli 
değişiklik 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan 
işyeri işverenlerinin, bakanlıkça usul ve esasları belirlenecek eğitim-
leri aldığı takdirde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendilerinin 
yürütebilecek olmalarıdır. Bu grupta yer alan firmalar için iş güven-
liği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulundurma ya 
da bu hizmeti ortak sağlık güvenlik biriminden alma yükümlülüğü 
01.07.2016 tarihi itibariyle başlayacaktı. Bu taslak yönetmeliğin 
kabulü ile birlikte artık bu yükümlülük ortadan kalkacak ve işve-
renler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürüteceklerdir. 
İşverenlere verilecek olan eğitimler daha sonrasında Bakanlıkça 
netleştirilecek, bu eğitimler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve 
Araştırma Merkezi, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 
ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı odalar ve Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı mesleki eğitim ile halk eğitim merkezleri veya 
işveren sendikaları tarafından verilebilecektir.

Bu konuya ek olarak yönetmelik taslaklarındaki diğer eklenen 
düzenlemeleri değerlendirirsek: işveren iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili maliyetleri çalışanlara yansıtmayacak, Bakanlıkça belirle-
necek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konulara dair bilgileri 

İSG KATİP üzerinden bildirecektir. Ayrıca çalışanın ölümü veya 
maluliyetiyle sonuçlanan iş kazası veya meslek hastalığının mey-
dana gelmesinde ihmali kesinleşen iş güvenliği uzmanını Genel 
Müdürlüğe bildirmelidir. 

Firma bünyesinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı istihdamında, 
ilgili kişilerin firmada çalışma süresinin belirlenmesinde baz alı-
nan çalışan sayısında, Mesleki Eğitim Kanunu ile Yükseköğretim 
Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler 
bu sayıya dahil edilmeyecektir.

İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görev-
lendirilmesinde, bu hizmetin OSGB’lerden alınması halinde OSGB 
ile işveren arasında yönetmeliğin ekinde belirtilen örneğe uygun 
sözleşme düzenlenecek; nüshalardan biri işveren tarafından, biri 
OSGB tarafından saklanacaktır. İşyerinde çalışanlar arasından 
görevlendirme yapılması durumunda ise işyeri hekimi, iş güven-
liği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile yine yönetmeliğin ekinde 
belirtilen örneğe uygun sözleşme düzenlenecek, bu belgenin bir 
nüshası işveren tarafından, biri sözleşme yapılan kişiler tarafından 
saklanacaktır. İşverenin, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı 
veya diğer sağlık personeli görevini kendisinin üstlenmesi duru-
munda, örneğe uygun çalışma taahhütnamesi düzenlenecek, 
sözleşme ve görevlendirme belgeleri ile bu belgelere ilişkin fesih 
işlemlerinin tamamı en geç üç işgünü içinde İSG-KATİP üzerinden 
Genel Müdürlüğe bildirilecek ve uygun olanlar Genel Müdürlükçe 
onaylanacaktır. Yapılan sözleşmelerde İSG-KATİP üzerinden 
onaylanmayanlar ilgili işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer 
sağlık personelini görevlerine başlatmayacaktır. Sözleşmelerin 
iptal edilmesi durumunda en geç üç işgünü içinde İSG-KATİP 
üzerinden bildirimde bulunulacaktır. 

Bahse konu olan bu yönetmelikler şuan taslak halinde olup henüz 
ilgili yönetmeliklerde değişikliğe gidilmemiştir. 

Maden İşyerlerinde
İş Sağlığı ve Güvenliği

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

İş Güvenliği
www.madencilik-turkiye.com

İş Güvenliği
Soru Cevap Köşesi
İş Güvenliği Uzmanı Ebru Şimşek, her 
sayıda sizlerle paylaştığı görüşlerinin 
yanı sıra, madencilik sektörüyle iliş-
kili olarak karşılaştığınız iş güvenliği 
sorunlarının çözümüne yol göstermek 
amacıyla bu sayfadan sorularınıza da 
cevap verecektir. İlgili sorularınızı 
isg@madencilik-turkiye.com adresine 
gönderebilirsiniz.
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2
008 krizinden bu yana birçok maden veya maden-
cilikle ilişkili şirket, hisse değerleri anlamında en 
düşük kapanışlarını yapmaktadırlar. Maden fiyat-
larının da madencileri pek memnun etmediği 

dönemlerdeyiz. Termal kömür, metalürjik kömür, altın, bakır 
gibi temel maden fiyatlarının önemli ölçüde düştüğü şu 
dönemlerde birçok küresel ve yerel şirket düşük fiyatlar sebe-
biyle önlemler almakta, birçok projeden çekilmekte, sermaye 
artırımından kaçınmakta, isçi çıkarmakta ve yüksek maliyetle 
üretim yapan operasyonlarını kapatmayı değerlendirmekte-
dir. Maden sektörü, ekonominin doğası gereği fiyatlarda iniş 
ve çıkışlar yaşamıştır ve yaşamaya da devam edecektir.

Maden operasyonlarında en basit anlamda ekipmanların 
üretimi, lokasyonu, sağlığı, durumu, enerji tüketimi, operatö-
rün durumu, üretim yerine ve ekipmana göre değişik sıklıkta 
kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgilerden yola çıkarak diğer 
birçok performans göstergeleri hesaplanmaktadır. Benzer 
diğer sektörlerle kıyaslandığında yüksek teknoloji ihtiyacına 
rağmen nispeten az tedarikçinin bulunduğu bir sektör olan 
maden sektörü, rekabetin az olması sonucunda tedarikçilerin 
sürümden değil de üründen kazanç sağladıkları bir sektör 
haline gelmiştir. Bunun sonucunda benzer teknolojilerin 
diğer sektörlerle kıyaslandığında daha pahalıya satıldığı bir 

sektör olduğunu da söyleyebiliriz. Bu sebeple birçok firma 
ekipmanlarıyla ilgili bilgileri kağıt-kalem, kendi hazırladık-
ları Excel veya Access veri tabanları gibi daha geleneksel 
yöntemlerle kayıt altına almaktadırlar. Bu yöntemler üretim 
zincirinde görev alan çalışanların günlük önemli rutinleri 
haline gelmiş olup sonuç olarak üretkenliklerini azaltmakta-
dır. Bu verilerin girilmesi sonrasında ise derlenmesi ve kalite 
kontrolü de çoğunlukla mühendislerin bilinen bir diğer iş 
yüküdür. Nihayetinde doğruluğu onaylanmış olan verilerden 
çoğunlukla yöneticiler için farklı periyotlara ait raporlar hazır-
lanmakta, kısa ve uzun vadeli planlama veya tahminler de bu 
veriler üzerinden yapılmaktadır. Bu yöntemde maden yöneti-
minin içerdiği risklerden birisi de ağırlıklı olarak manuel veri-
lere dayanması ve manipülasyona açık olması da sayılabilir. 

Uzun yıllardır madenlerden toplanan veriler çok ciddi bir 
değişiklik göstermemiştir. Teknolojinin gelişmesiyle elbette 
ki verilerin toplanması kolaylaşmış ve kısmen/tamamen 
otomatik hale gelmiştir. Örneğin 40 sene önceki bir kaya 
mekaniği eşitliğinde (muhtemelen ölçülemediği için) yer 
almayan sondaj deliklerinin yatay veya dikey olarak tasa-
rımdan sapma miktarı bugün bir sondaj navigasyon siste-
miyle kolaylıkla ölçülüp kayıt altına alınabilmektedir. Bunun 
temel sebebi 15-20 sene önce ufak bir kitaplık boyutu ve 

İnovasyon
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ağırlığında olan bilgisayarlar tarihte kalmış, 100 gr ağırlı-
ğında ve bir kaç kredi kartı büyüklüğünde akıllı telefonlar 
veya tabletler onların yüzlerce katı kapasitesi ve hızına sahip 
hale gelmiştir. Buna paralel olarak geçmişte bu tür cihazlara 
ödenen servet değerindeki miktarlar yerine çok daha cüzi 
miktarlara en iyi cihazlar alınabilir hale gelmiştir. Bu sebeple 
ekipmanların ve tesislerin verimliliğinin arttırılabilmesi için 
takip edilmesi ve kaydedilmesi gerekli teknolojiler yeni 
nesil cihazlarla oldukça kolaylaşmıştır.

Birçok kişinin kafasındaki soru teknolojiye ulaşımın bu kadar 
ucuzladığı ve kolaylaştığı bu dönemde neden halen maden 
operasyonlarının bu teknolojileri az kullandığıdır. Bu sorunun 
cevabı aslında ikinci paragrafta belirtilmiş olan, madenlere 
yönelik teknoloji tedarikçilerinin azlığı ve nihayetinde fiyatla-
rın yüksek olması kabul edilebilir. Oysaki bugün insanlar aynı 
cihaza farklı uygulamaları yükleyerek cihazı birçok amaç için 
kullanabilmektedirler. Örneğin bir akıllı telefonu ajanda, saat, 
harita, e-posta, web, fotoğraf makinesi, kitap, müzik çalar, 
sosyal medya vs. gibi farklı amaçlar için kullanabilmektedirler. 
Bu yaklaşımdan yola çıkarak bizim de üzerinde çalıştığımız 
maden operasyonları için uygulama geliştirme hızla yükselen 
bir sektördür. Maden operasyonlarında da tablet bilgisayar 
ve akıllı telefonların kullanımı yıllardır var olan bir durumdur. 
Ancak bu cihazlar daha çok kişisel amaçlar için kullanılmakta; 
iş veya görev amacıyla kullanımları oldukça sınırlıdır.

Örneğin bir kamyon operatörü vardiya başında aracın tef-
tişini tabletindeki bir uygulama yardımıyla girdikten sonra 
vardiyası boyunca yaptığı sefer sayısını ve değişik statülerde 
harcadığı süreyi yine kağıt yerine bir uygulamaya girebilir. 
Bu sayede o verilerin kağıttan bilgisayar ortamına geçişini 
yapacak ara elemana ihtiyaç olmayacak ve girilen verilerin 

doğruluğu konusunda riskler de azaltılmış olacaktır. Benzer 
şekilde bir süpervizör tabletindeki bir uygulama ile farklı 
yerlerin emniyet durumuyla ilgili gözlemlerini girebilecek-
güvensiz bölgelerin sınırlarını çizip diğer çalışanları o bölge 
için uyaracak ve çalışanlarının bulundukları yerleri ve üret-
kenliklerini görebilecektir. Bu tür örnekler madenlerin türüne 
ve ihtiyaçlarına göre arttırılabilir. Yazı içerisindeki resimlerde 
iPhone için geliştirmiş olduğumuz çalışan ve ekipman duru-
munun ve emniyet gözlemlerinin kaydedilebileceği MISOM 
FARA, bir operasyondaki farklı departmanlara ait kritik per-
formans göstergeleri için VisualKPI ve çalışma yeri emniyet 
kontrol listesi için iAuditor gibi farklı uygulamalardan örnek-
ler bulunmaktadır.

Başarılı ve düşük maliyetli bir operasyon için verilerin kayıt 
altına alınması ilk adımdır. Kayıt altına alınan verilerin kulla-
nımıyla verimlilik ve emniyet arttırılabilmektedir. Bunun için 
bu verilerin veri tabanlarına kaydedilmesi yeterli değildir. 
Verilerin veri tabanlarından yöneticiler için raporlara ve 
özellikle teknik analiz için daha uygun bir platforma (OLAP 
Küpü, pivot tablosu vs.) taşınması büyük fırsatlar doğuracak-
tır. Örneğin bir bölgenin ne sıklıkla denetiminin yapıldığını, 
kimler tarafından denetlendiğini ve ne tür emniyet riskle-
rinin bulunduğunu analiz etmek ve olası kazaların önüne 
geçmek için bir fırsat olacaktır. Benzer biçimde farklı ekip-
manların veya operatörlerin üretkenliğini (ortalama saatte 
sefer sayısı, ton miktarı vs.) ölçmek mümkün hale gelecektir. 
Bu tür uygulamalar tahmin edildiğinden çok daha ucuza 
mal olmakta, bakım ve destek olarak ciddi bir külfet gerek-
tirmemektedirler. Özellikle şirketlerin maliyetleri düşürme 
amacıyla büyük teknolojik harcamalardan kaçındıkları bu 
dönemlerde operasyonel bir probleme uygun bir uygulama 
ilaç gibi gelecektir. 
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Madencilik Faaliyetleri
Uygulama Yönetmeliğinde 
Değişiklik Taslağı

10.06.2010 tarihli ve 5995 sayılı Yasa 24.06.2010 tarihli ve 27621 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, Uygulama Yönetmeliği de 
06.11.2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlük kazanmıştır.

Dört yıla yakın sürede yürürlükte olan 5995 sayılı Yasa’nın uygu-
lanmasından doğan aksaklık ya da eksikliklerin giderilmesi 
amacıyla, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırlanmış, 
migem.gov.tr sitesinde yayımlanmıştır. 

Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Taslağının 39’uncu 
Maddesi 4. fıkrasının son cümlesindeki ‘’işletme projesinin 
verildiği tarih itibarıyla’’ kısmı fıkradan çıkarılmış, aynı mad-
deye iki fıkra eklenmiştir.

Beşinci fıkraya “İşletme ruhsat süresinin uzatılması için yeni bir 
projeyle uzatma talebinde bulunulması durumunda yeni ruh-
sat verilinceye kadar mevcut ruhsatın hak ve vecibeleri devam 
eder.” düzenlemesi getirilmiştir.

Bilindiği üzere işletme ruhsat süresinin dolmasına üç yıldan 
az süre kalması durumunda, temdit projesi verilerek ruhsat 
süresinin uzatılması istenmektedir. Temdit projesinin ince-
leme ve sonuçlandırılması işlemleri devam ederken bazen 
ruhsat süresi sona ermekte ve ortada yürürlük süresi bulu-
nan bir ruhsat kalmamaktadır. Bu sırada üretim faaliyetleri 
zora girmekte, orman izinleri konusunda idareden ruhsat 
işlemlerinin devam ettiği konusunda bir yazı alınarak, faa-
liyetin durmasının önüne geçilebilmektedir. Süresi bitmiş 
bir ruhsatın işlemleri devam ediyor gerekçesini üçüncü kişi-
lere anlatmak oldukça zordur. Öncelikle ruhsat sahibinin, 
gecikmeleri öngörerek ruhsat süresinin bitmesine çok az 
bir süre kala temdit isteminde bulunmaması gerekir. Zira, 
idare projeyi incelemek üzere Mahallinde Tetkik Heyeti 
görevlendirmekte, heyet yaptığı incelemelerde projede 

eksiklik olmaması halinde uygun rapor vermekte ve bu 
rapor sonucu olur alınarak ruhsat süresi uzatılmaktadır. 
Temdit projesinin verilmesiyle mevcut ruhsatın hak ve 
vecibeleri devam edecektir. Kısaca, ruhsatla çalışılabilecek, 
yükümlüleri de kesintisiz devam edecektir. 

Altıncı fıkra olarak da ‘’İşletme ruhsat süre uzatım talebinin 
uygun bulunması halinde işletme ruhsatı ve işletme izni 
birlikte düzenlenir. Ruhsatın bitiş tarihinden başlamak 
üzere işletme ruhsatı, maden siciline işlendiği tarihten baş-
lamak üzere ise işletme izni yürürlüğe girer.’’ denilmiştir. 
Düzenlemede, uzatım isteminin uygun bulunması halinde 
işletme ruhsatı ve izninin birlikte düzenleneceğinden söz 
edilirken, maden siciline işlendiği tarihten başlamak üzere 
ise işletme izni yürürlüğe girer düzenlemesine gerek yoktur. 
İşletme ruhsatı ve izni bulunan bir sahanın temdit işlemi 
uygun bulunduktan sonra ruhsat kesintisiz olarak daha 
önceki ruhsatın devamı niteliğindedir. Bu nedenle, yeniden 
sicile işlenme gibi bir sorun yoktur. Zira yeni getirilen beşinci 
fıkrada, yeni ruhsat verilinceye kadar mevcut ruhsatın hak ve 
vecibeleri devam eder denilmiştir. 

Projenin uygun bulunmaması hali düzenleme konusu edilme-
miştir. Temdit projesinin verilmesiyle, yeni ruhsat verilinceye 
kadar mevcut ruhsatın hak ve vecibeleri devam edeceğine 
göre, temdit projesinin uygun bulunmaması halinde ruhsat 
sahibine yapılacak bir bildirime kadar, ruhsat sahibi sanki bir 
ruhsatı varmış gibi tasarrufta bulunabilecektir.

Uygulama Yönetmeliğinin, Ruhsatın hükümden düşmesi ve 
alınacak tedbirler başlıklı 83. Maddenin 10. fıkrasının ilk cümlesi 
değiştirilmiş ve fıkra şu şekle getirilmiştir. “Üretim yapılmadan 
terk edilen veya üretim yapılmasını müteakip çevre ile uyumlu 
hale getirilen ruhsatların iptali veya terk edilmesi halinde 
Çevre ile Uyum Teminatı iade edilir. Önceden faaliyet yapılan 
alanın, yeni çalışılan alandan bağımsız olarak çevre ile uyumlu 
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hale getirildiğinin Genel Müdürlükçe tespit edilmesi halinde 
Çevre ile Uyum Teminatının yarısı iade edilir.”, yeni getirilen ilk 
cümle uygun olmakla birlikte, daha önce de hatalı olduğunu 
kabul ettiğimiz ikinci cümle değişikliğe uğramamıştır.

Bir ruhsat sahasının faaliyet gösterilen küçük bir bölümü-
nün çevre ile uyumlu hale getirilip küçültüldüğünü düşün-
düğümüzde, küçültmenin yapıldığı tarihe kadar yatırılan 
tüm Çevre ile Uyum Teminatının yarısı ruhsat sahibine 
iade edilecektir. Küçültmenin dışında kalan alanın, kalan 
Çevre Uyum Teminatı ile uyumlu hale getirilebileceği 
tartışmalıdır. 5995 sayılı Yasa’nın yürürlüğü ile alınmaya 
başlanılan ÇUT (Çevre ile Uyum Teminatı)’un ileriki tarih-
lerde her yıl yatırılması ile büyüyeceğinden düzenleme 
istismara müsaittir. Bu nedenle, Yönetmeliğin 83/10’uncu 
Maddesinin son cümlesi hatalı olmuş ve Yasa’nın açık 
hükmüne aykırı tasarlanmıştır. Yasa hükmünde, Faaliyet 
sonrası sahanın çevre ile uyumlu hale getirilmesini müte-
akip, Çevre Uyum Teminatı iade edilir, denilmektedir. 
Dikkat edildiğinde, “sahanın” denilerek ruhsatın bütünü 
kastedilmiştir. Sahanın belli bir kısmının çevre ile uyumlu 
hale getirilmesinde teminatın yarısının iade edileceği ise 
öngörülmemiştir. Bilindiği üzere Anayasa hükmü gereği, 
mali mükellefiyetler Yasa ile konulur, değiştirilir veya kal-
dırılır. Yönetmeliğin bu düzenlemesi Yasa’ya aykırı olduğu 
gibi Anayasaya da aykırıdır. Böyle bir durum Uygulama 
Yönetmeliğinin 35/3’üncü Maddesinde de vardır. 

Teminat iratları ile ilgili 
genel hükümleri düzenleyen 
93. Maddenin 1. fıkrasına; 
(g), (ğ), (h) ve (ı) bentleri 
eklenmektedir. 

g-İrad kaydedilen teminatın 
verilen süre içerisinde yeni-
den değerleme oranında 
artış yapılmadan yatırılması 
durumunda eksik olan mik-
tar hata ve noksanlık olarak 
Kanun’un 10’uncu Maddesi 
kapsamında iki aylık süre 
verilerek tamamlattırılır. Verilen süre içerisinde eksik olan temi-
natın tamamlanmaması durumunda teminat ikiye katlanır.

ğ- Ruhsat teminatının yirmi Türk lirasına kadar eksik yatırıl-
ması durumunda hata ve noksanlık olarak iki aylık süre içe-
risinde eksik olan miktar tamamlatılır. Verilen süre içerisinde 
eksik olan teminatın tamamlanmaması durumunda teminat 
ikiye katlanır.

h- Çevre ile Uyum Teminatının yirmi Türk lirasına kadar eksik 
yatırılması durumunda hata ve noksanlık olarak tamamlattırılır. 
Verilen süre içerisinde eksik olan Çevre ile Uyum Teminatının 
tamamlanmaması durumunda teminat irad kaydedilir. 

KİMYASAL DEĞERLER
C: 0,37 - 0,63 %
Si: 0,03 - 0,38 %
Mn: 0,75 - 1,3 %

P: ≤ 0,045 %
S: ≤ 0,045 %

FİZİKSEL DEĞERLER
Grade 700

Strength: Min 680 N/mm2

Elongation: Min 14%

Orjinal Din 5901.1 Norm Standartlarında 
yeraltı maden ocak rayları. Ray başlarında 
ve sonlarında delikler açılmış hazır halde...
6mt = 60kg Standart kömür, linyit, demir ocakları için
6mt = 48kg Standart krom, bakır ocakları için

İzmir - İstanbul Stok Sahalarımızdan gün içerisinde sevk...

www.yunusemrebaykal.com
www.ray.gen.tr
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ı- Her yıl Haziran ayı sonuna kadar yatırılması gereken Çevre 
ile Uyum Teminatının yatırılmaması durumunda, Kanun’un 
13’üncü Maddesinden doğan teminat irad işlemleri her yıl için 
ayrı ayrı yapılarak güncel değer üzerinden tamamlattırılır.

İlave edilmesi düşünülen; (ğ) ve (h) bentlerindeki fiiller hak-
kında Maden Yasası 10’uncu Maddesi uygulama alanı bula-
caktır. Sözü edilen madde yürürlükte olduğu sürece, (ğ) ve (h) 
bentlerine gerek yoktur. (ı) düzenlemesi ise Maden Yasası’na 
açıkça aykırıdır.

(h) bendinde Çevre ile Uyum Teminatının 20 TL eksik yatırıl-
ması, (ı) bendinde de yatırılmaması hali düzenleme konusu 
edilmektedir. Demek ki, 20 TL’den üstü yatırılmama olarak 
kabul edilmektedir.  

Çevre ile Uyum Teminatının yatırılmaması halinde irad kayde-
dilen geçmiş yıllarda yatırılan ÇUT olmayıp, ruhsat teminatıdır. 

Çevre ile Uyum Teminatının Haziran ayı son gününe kadar 
yatırılmaması hali
Çevre ile Uyum Teminatı Haziran ayının son günü mesai biti-
mine kadar yatırılmaz ise, ruhsat teminatı irad kaydedilerek 
Yasa’nın 13/2’nci fıkrası uyarınca, teminatın ruhsat sahibi tara-
fından üç ay içinde yatırılması istenecektir. Bu süre içerisinde 
yatırılmaması halinde ikinci bir üç aylık süre verilecek, verilen 
bu sürede de teminat yatırılmaz ise faaliyetler durdurulacak, 
takip eden altı ay içinde teminat tamamlanmaz ise ruhsat iptal 
edilecektir. 

Süresi içerisinde yatırılmayan teminatların her defasında ikiye 
katlanarak uygulanacağını gözden kaçırmamak gerekir. Bir 
başka deyişle 2013 yılı Haziran ayında yatırılmayan ÇUT ile 
ilgili olarak idarenin yaptığı bildirimler sonucu eğer teminat 
yatırılmaz ise ruhsat sahası ilk bildirimden bir yıl sonra iptal 
durumuna düşecektir. 

Çevre ile Uyum Teminatının eksik yatırılması hali
3213 sayılı Yasa’nın 10’uncu Maddesi ilk fıkrasında; Madencilik 
faaliyetlerinin bu Yasa hükümlerine göre devamı süresince 
teknik ve mali konularda yapılan yazılı beyanlar ile yetkili kişi-
lerce tanzim edilen raporlar doğru kabul edilir.

Aynı Maddenin 4. fıkrasında; Beyanlardaki hata ve nok-
sanlıklar, idarenin tespiti ve sorumluların uyarılmasından 
itibaren iki ay içerisinde düzeltilir. Bu sürede gerekli düzelt-
menin yapılmaması halinde teminat irad kaydedilir, kuralı 
bulunmaktadır.

Aktarılan kurallar uyarınca ÇUT’un eksik yatırıldığını tespit 
eden idare, eksikliğin tamamlanmasını 2 ay içinde ruhsat 
sahibinden isteyecek bu süre içerisinde eksiklik giderilmez 
ise ruhsat teminatını irad kaydederek, Yasa’nın 13’üncü 
Maddesi 2. fıkrası ve devamı maddelerine göre işlem tesis 
edecektir.

Her yıl için ayrı ayrı teminat iradı yapılması hali
ÇUT’un süresinde yatırılmaması hali, Yasa’nın 13’üncü 
Maddesinde kural altına alınmıştır. Ve çok açık hükme bağlan-
mıştır. Ruhsat teminatı irad kaydedilerek ruhsat sahibine bildi-
rim yapılacak ve tamamlanması istenecektir. ÇUT eksik yatırıldı 
ise ilk önce Yasa’nın 10’uncu Maddesi hükümleri uygulanacak, 
2 ay içinde eksiklik giderilmez ise o zaman 13’üncü Madde 
uygulama alanı bulacaktır.

İdare, kuralı ihmal edip irad kaydedilen teminatları her yıl için 
ayrı ayrı hesapladığında, Yasa hükümlerinin bertaraf edile-
ceği tartışma götürmez. Ruhsat sahibine yaptığı bu hatayı ilk 
teminat iradı ile hatırlatmayan idare sanki bu düzenlemeyle 
ruhsat sahibinden daha fazla para almayı hedeflemiş gözük-
mektedir. Böyle bir durumun Devlet ciddiyetiyle bağdaştığını 
söylemek zordur.

Elimizde olan bir örnekten yola çıkarsak, bir ruhsat sahibi; 
2010 yılında ÇUT’u, 4.492 TL, 2011 yılında, 4.241 TL ve 2012 
yılında 3.712 TL eksik yatırmıştır. Bu durumda, idare, 2010 
yılı için, 154.570,14 TL, 2011 yılı için, 154.570,14 TL ve 2012 
yılı için 154.570,14 TL olmak üzere toplam 463.710,42 TL 
teminat iradı cezası uygulamıştır. Tesis edilen bu işlemin 
tarihi, 11.03.2013’tür. Dikkat edildiğinde, henüz böyle 
bir taslak ortaya çıkmadan da idare fiilen bu uygulamaya 
geçmiştir.

Ruhsat sahibi eksik ÇUT ödemesini, ilk olarak 30.06.2010 
tarihinde yapmış ve idareye, 19.07.2010 günü beyan etmiştir. 
Eksik yatırma işlemi, 2011 ve 2012 yıllarında da devam etmiştir. 

Yürürlükte olan Yasa gereği yapılması gereken, Yasa’nın 
10’uncu Maddesi 1. ve 4. fıkralarının uygulanarak, ruhsat 
sahibinden noksan yatırılan mali eksikliğin tespit edildiği 
tarihten itibaren 2 ay içinde tamamlanmasını istemektir. 
2010 ve devamı olan 2011 ve 2012 yıllarında da bu eksiklik 
tespit edilmediyse, eksikliğin tespit edildiği andan itibaren 
ruhsat sahibinin uyarılarak 2 ay içinde eksikliği gidermesi 
istenecektir. Yasa hükmü görmezden gelinerek, ruhsat sahi-
bini maksimum zarara uğratacak şekilde işlem tesis edilmesi, 
açıkça Yasa’ya aykırıdır.

ÇUT’un 2010 yılında eksik yatırıldığı ve idareye 19.07.2010 
tarihinde beyan edildiği açıktır. İdare eksikliği üç yıl boyunca 
ruhsat sahibine hatırlatmayıp, 12.445 TL eksik yatırılma için, 
463.710,42 TL teminat iradı cezası uygulamıştır. Böyle bir 
uygulama hem yasal hem vicdani değildir. İdarenin kendisine 
yüklenen görevi zamanında yapmayıp, ruhsat sahibini uyar-
maması sonucu oluşan durumun ruhsat sahibine fatura edil-
mesi hukuki değildir. Nitekim açılan davada Mahkeme idare 
işlemini iptal etmiştir. 

Açıklanan nedenlerle; Uygulama Yönetmeliğinin 93’üncü 
Maddesi 1. fıkrası (ı) bendinde yapılması düşünülen değişiklik, 
Yasa’nın 10’uncu ve 13’üncü Maddelerine açıkça aykırıdır. 



GELECEK İÇİN VARIZ
Teknoloji gücümüzle tüm ihtiyaçlarınız için buradayız.

Maden tesislerinizde sizi başarıya götürecek arıtma makineleri ve ekipmanları 
üretiminde uzman Ketmak, projelendirmeden başlayan kesintisiz hizmetiyle

her zaman yanınızda.

www.ketmak.com
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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

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

Nis. 2014 Keles krible +40 mm 130 KLİ 2.766

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

Nis. 2014 Ilgın Parça Fiyat Yok ILİ 2.970

Nis. 2014 S.Kısrakd. yıkanmış +18 mm 265 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.490

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

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

Nis. 2014 Çan krible +30 mm (torbalı) 202 ÇLİ 4.537

Nis. 2014 Yatağan krible +30 mm Fiyat Yok Muğla - Yatağan ( GELİ ) 2.701

Nis. 2014 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)

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

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

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

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

Nis. 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

10.Nis.14 Altın 1304,70 8,93 1197,70 USD / tr. oz

10.Nis.14 Gümüş 19,88 1,07 19,67 USD / tr. oz

10.Nis.14 Platinyum 1442,00 5,49 1367,00 USD / tr. oz

10.Nis.14 Rodyum 1240,00 18,10 1050,00 USD / tr. oz

10.Nis.14 Palladyum 778,00 9,27 712,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

% 
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2013)
Birim London M

etal Exchange

10.Nis.14 Aluminyum 1793,50 1,27 1771,00 USD / ton

10.Nis.14 Bakır 6610,50 -10,51 7387,00 USD / ton

10.Nis.14 Çinko 1986,00 -5,65 2105,00 USD / ton

10.Nis.14 Kalay 23125,00 1,43 22800,00 USD / ton

10.Nis.14 Kurşun 2022,00 -9,73 2240,00 USD / ton

10.Nis.14 Nikel 16470,00 17,52 14015,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2013)
Birim

N
orthernM

iner

4.Nis.14 Antimuan 9900,00 5,32 9400,00 USD / ton

4.Nis.14 Bizmut 10,50 17,98 8,90 USD / lb.

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

4.Nis.14 İridyum 541,82 30,56 415,00 USD / tr. oz

4.Nis.14 Kadmiyum 0,90 -3,23 0,93 USD / lb.

4.Nis.14 Kobalt 15,50 24,00 12,50 USD / lb.

4.Nis.14 Magnezyum 2800,00 -3,45 2900,00 USD / ton

LM
E

4.Nis.14 Manganez 2400,00 2,13 2350,00 USD / ton

4.Nis.14 Molibden 23500,00 -7,11 25300,00 USD / ton

4.Nis.14 Rutenyum 68,14 19,54 57,00 USD / tr. oz

4.Nis.14 Selenyum 29,00 3,57 28,00 USD / lb.

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

U
XC

4.Nis.14 Tungsten 375,00 -3,85 390,00 USD / ton

31.Mar.14 Uranyum 34,00 -1,45 34,50 USD / lb.

4.Nis.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

3.Mar.14 Lantanyum Metal ≥ 99% 13,00 0,00 13,00 USD / kg

3.Mar.14 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 5,80 -4,13 6,05 USD / kg

3.Mar.14 Seryum Metal ≥ 99% 12,00 0,00 12,00 USD / kg

3.Mar.14 Seryum Oksit ≥ 99.5% 5,50 0,00 5,50 USD / kg

3.Mar.14 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 175,00 0,00 175,00 USD / kg

3.Mar.14
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
130,00 -2,99 134,00 USD / kg

3.Mar.14 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 98,00 4,26 94,00 USD / kg

3.Mar.14 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 72,00 4,35 69,00 USD / kg

3.Mar.14 Samaryum Metal ≥ 99.9% 30,00 0,00 30,00 USD / kg

3.Mar.14 Europyum Oksit ≥ 99.5% 980,00 -10,91 1100,00 USD / kg

3.Mar.14 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 95,00 0,00 95,00 USD / kg

3.Mar.14 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 41,00 -6,82 44,00 USD / kg

3.Mar.14 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 1900,00 0,00 1900,00 USD / kg

3.Mar.14 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 800,00 -15,79 950,00 USD / kg

3.Mar.14 Disporsiyum Metal ≥ 99% 750,00 0,00 750,00 USD / kg

3.Mar.14 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 525,00 0,00 525,00 USD / kg

3.Mar.14 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 225,00 0,00 225,00 USD / kg

3.Mar.14 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 72,00 4,35 69,00 USD / kg

3.Mar.14 İtriyum Metal ≥ 99.9% 74,00 -1,33 75,00 USD / kg

3.Mar.14 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 20,00 0,00 20,00 USD / kg

3.Mar.14 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 15500,00 0,00 15500,00 USD / kg

3.Mar.14 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 7000,00 0,00 7000,00 USD / kg

3.Mar.14 Mixed Metal ≥ 99% 10,00 0,00 10,00 USD / kg

Ekonomi
www.madencilik-turkiye.com

TÜRKİYE KROM - MANGAN CEVHER FİYATLARI

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et.com

8.Nis.14 Krom cevheri (CIF - Çin) 46 - 48% Konsantre 290-295 USD / dmt

8.Nis.14 Krom cevheri (CIF - Çin) 40 - 42% parça 275-285 USD / dmt

8.Nis.14 Krom cevheri (CIF - Çin) 38 - 40% parça 255-265 USD / dmt

8.Nis.14 Manganez cev. (CIF - Çin) 40 - 42% parça 4,5 - 4,6 USD / dmtu

8.Nis.14 Manganez cev. (CIF - Çin) 36 - 38% parça 4,2 - 4,3 USD / dmtu



BİST’te İşlem Gören Madencilikle İlişkili Şirketler

YASAL UYARI: Burada yer alan veriler BİST resmi kayıtlarına dayanmaktadır. Verilen hisse senedi bilgileri herhangi bir alım-satım tavsiyesi değildir. Rakamlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31.12.2013 10.04.2014

IHLAS 0,42 0,36 -14,29 İHLAS HOLDİNG AŞ

IHMAD 7,18 2,38 -66,85 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET AŞ

IPEKE 3,12 2,71 -13,14 İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.AŞ

IZMDC 2,15 2,73 26,98 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ

IZOCM 25,90 28,85 11,39 İZOCAM AŞ

KCHOL 8,80 9,02 2,50 KOÇ HOLDİNG AŞ

KONYA 248,00 247,5 -0,20 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

KOZAA 2,42 2,37 -2,07 KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. AŞ

KOZAL 22,20 20,55 -7,43 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ

KRDMA 1,91 2,12 10,99 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMB 3,38 2,68 -20,71 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMD 1,06 1,28 20,75 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KUTPO 2,05 2,24 9,27 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ AŞ

METRO 0,71 0,63 -11,27 METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.AŞ

MRDIN 4,26 4,46 4,69 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET AŞ

NUHCM 9,22 9,9 7,38 NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ

PRKME 4,92 3,9 -20,73 PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.AŞ

SARKY 2,97 3,01 1,35 SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.AŞ

SISE 2,72 2,41 -11,40 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI AŞ

SODA 2,60 2,99 15,00 SODA SANAYİİ AŞ

TRKCM 2,54 2,2 -13,39 TRAKYA CAM SANAYİİ AŞ

UNYEC 5,96 5,21 -12,58 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

USAK 0,78 0,95 21,79 UŞAK SERAMİK SANAYİİ AŞ

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31.12.2013 10.04.2014

ADANA 3,61 3,91 8,31 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADBGR 2,57 2,69 4,67 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADNAC 0,56 0,57 1,79 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

AFYON 53,50 53,7 0,37 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.AŞ

AKCNS 11,80 11,25 -4,66 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.AŞ

ALKIM 14,45 13,75 -4,84 ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ

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

ASLAN 27,70 33,35 20,40 ASLAN ÇİMENTO AŞ

BOLUC 2,47 2,37 -4,05 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

BSOKE 1,19 1,35 13,45 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

BTCIM 5,66 5,87 3,71 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.AŞ

BUCIM 4,13 4,27 3,39 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI AŞ

BURCE 3,16 3,33 5,38 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.AŞ

CEMAS 0,71 0,75 5,63 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ AŞ

CEMTS 1,11 1,14 2,70 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.AŞ

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

CMBTN 32,70 35 7,03 ÇİMBET.H.BT.VE PRE.Y.ELEM.SAN.VE TİC.AŞ

CMENT 6,04 6,27 3,81 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.AŞ

DENCM 5,96 6,83 14,60 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

EGSER 2,74 2,76 0,73 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 2,58 2,72 5,43 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.AŞ

GOLTS 47,60 51,9 9,03 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. AŞ

HZNDR 4,28 4,44 3,74 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ AŞ



Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

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 6. Uluslararası Madenci-
lik, Maden Makine Ve Ekipmanları, İş Makineleri Fuarı, İstanbul  
 www.madenturkiyefuari.com 

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

20 - 22 Mayıs Minefill 2014 Perth, Avustralya www.minefill2014.com

21 - 22 Mayıs 11. Çin Nikel Konferansı 2014 (China Nickel Conference 
2014) Şangay, Çin www.immevents.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/

02 - 03 Haziran Amerika Kıtası Madencilik Zirvesi 2014 (Mining Ameri-
cas Summit 2014) Denver, ABD www.wtginternational.com

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

18 - 20 Ağustos 9. Uluslararası Maden Jeolojisi Konferansı 2014 (Ninth 
International Mining Geology Conference 2014) Adelaide, Avustralya 
www.ausimm.com.au/imgc2014/index.asp 

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 - 24 Eylül IMEC 2014 - Uluslararası Mineral Mühendisliği Kongresi 
(IMEC 2014: International MInerals Engineering Congress) San Luis Po-
tosii Meksika www.i-mec.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

16 - 19 Ekim ConMach Nigeria 2014 Uluslararası İnşaat ve Makina Fuarı 
Lagos, Nijerya www.conmachnigeria.com

20 - 21 Ekim Küresel Afrikalı Yatırım Zirvesi (The Global African Invest-
ment Summit) Londra, İngilitere www.tgais.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/ 

Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

Basılı rehberde yer alma fırsatı yakalayamayan firmalar dilerlerse www.mtrrehber.com’da 
yer alabileceklerdir. Siteye katılım talebinizi www.mtrehber.com/rehberekayit adresinden 

iletebilirsiniz.

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

Türk Maden Endüstrisinin Yenilikçi ve Seçkin Tanıtım Platformu 
MT FİRMA REHBERİ 2014 Çıktı...



İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy / İstanbul

w w w . t u n n e l e x p o t u r k e y . c o m

DEMOS FUARCILIK VE ORGANİZASYON A.Ş.
Tekstilkent Sitesi A-11 Blok No: 447-48 

Esenler / İSTANBUL /TÜRKİYE
Tel: +90 212 288 02 06  *  Fax: +90 212 288 02 10
info@demosfuar.com.tr  * www.demosfuar.com.tr 

VE EKİPMANLARI FUARI
TUNEL YAPIM TEKNOLOJİLERİ 

19,5x27,5+5mm 
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Reklam 
ezervasyon

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

Sayfa Firma
29, 81 ABB Türkiye / abb.com.tr

23 Alex Stewart / alexsteward.com.tr

107 Altınbilek / abms.com.tr

17 Anadolu Flygt / anadoluflygt.com

91 Ant Group / antgroup.com.tr

73 Atlas Copco / atlascopco.com.tr

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

27 Bes Mühendislik / besmuhendislik.com.tr

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

Ön Kapak İçi Castrol / castrol.com.tr

55 Cleanair Technology / cleanairfans.com

105 Çayeli Bakır / first-quantum.com

87 DMT / dmt.de

13 Doğanak Koll. Şti. / doganak.com

95 Draeger / draeger.com.tr

37 Ecs Kimya / ecskimya.com

Sayfa Firma
21 Ege Makine / egemakine.com

93 Enerji-Su AŞ / enerji-su.com.tr

35 Ersencer Mühendislik / ersencer.com

77 Esit Elektronik / esit.com.tr

7 GMS / globalmagnetgroup.com

101 Haus / haus.com.tr

19 InterGEO / intergeoservices.com.tr

71 İntermobil / intermobil.com.tr

57 Karma Makina / karmamakina.com

115 Ketmak / ketmak.com

51 Labris / labris.com.tr

A. Kapak Mapek / mapek.com

15 Maxam Anadolu / maxam.com.tr

97 MC Plastik Kalıp / mcfiltre.com

47 Metrans / metrans.com.tr

11 Metso / metso.com

Sayfa Firma
61 New Wisdom / wisdom.hk

85 Otkonsaş / otkonsas.com

45 Pena Maden / penamaden.com

3 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

39 Putzmeister / putzmeister.com.tr

25 Rhewum / rhewum.com

67 Sandvik / sandvik.com

79 Sika / sika.com.tr

89 Soma Holding / somaholding.com

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

109 Süzerteks / suzerteks.com.tr

119 Tunnel Expo / tunelexpoturkey.com

53 Yavaşçalar / yavascalar.com.tr

113 Yunus Emre Baykal / ray.gen.tr

99 Yünel / yunel.com

41 Zitron / zitron.com

Reklam İndeksi

Maden Sahaları
Tanıtım Bülteni

jeokimyasemp.mersin.edu.tr

www.madencilik-turkiye.com/mtbulten

Afyon - 07-09 Mayıs 2014

www.kayamek.org

Seri İlanlar
www.madencilik-turkiye.com
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