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Kültüre İşlenen Bir Madencilik Tarihi: Kopalnia Soli

Sondajcılar Birliği Derneği

Jeometalurji Modellemesinde Yöntem

Nicholas Copernicus SalonuKopalnia Soli (Tuz Madeni)- Polonya

Avrupa’da Büyüme ve İstihdam İçin Gerekli  

Kritik  Hammaddeler
Sert Kaya Madenciliği Sektöründe

Maliyet ve Enerji Tasarrufu
Maden Aramacılığında Bir Gelişim

Çok Elektrotlu Özdirenç Görüntüleme

www.madencilik-turkiye.com

Ruth Copper Mine
Bakır Madeni

ABD

Morgan  Pass Trail 

Tungsten Madeni
ABD

Karee MinePlatin Madeni
Güney Afrika 

www.madencilik-turkiye.com

Madeni Uzaktan Algılamak

Yeraltı Mermer Üretiminde

Oda - Topuk Yöntemi

Bitkilerle Maden 

Bulunabilir mi?

ABONELİK
BAŞLADI !!!

Madencilik Türkiye Dergisi, 2009 yılının Haziran 
ayında kurulmuş olup; Türkiye’nin ilk ve tek bağımsız 

madencilik yayın organıdır. Derginin tirajı 2500 adet 
olup, sektör ile ilişkili firmalara, kamu kuruluşlarına, 

üniversitelere, dernek ve vakıflara gönderilmektedir. Derginin 
dijital kopyası sayı başına ortalama 5000 indirilme rakamına 

sahiptir. Yapılan araştırmalar derginin her gittiği yerde ortalama 4 
kişi tarafından okunduğunu göstermektedir. Böylelikle derginin her 

sayısı ortalama 15.000 kişiye ulaşmaktadır. Okuyucularımızın yoğun ilgisi 
nedeniyle baskı adedimizin zaman içerisinde artması kaçınılmazdır. 

45 günlük periyoda sahip olan dergimiz yılda 8 sayı olarak çıkarılmaktadır. Dergimizin 
düzenli olarak adresinize ulaşması için lütfen abone olunuz.  

Abonelik Bilgileri :

1- a) Yayın İdare Merkezi ile: abonelik@madencilik-turkiye.com e-posta adresine mail 
yoluyla veya merkeze telefon yoluyla ulaşarak; hesaba havale ile, İstanbul, Ankara, İzmir, 
Bursa, Adana, Antalya, Konya, Eskişehir, Mersin, Denizli, Kayseri illeri ve merkez ilçeleri için 
yıllık (8 sayı) 40TL (KDV ve Gönderi Ücreti Dahil).

     b-) Üniversiteler için toplu abonelik (Akademisyenler ve Öğrenciler):  yıllık (8 sayı) 
32TL (KDV ve Gönderi Ücreti Dahil). Toplu gönderim en az 5 adet abonelik için geçerlidir.

2- ABONET ile: www.abonet.net adresinden havaleyle, kredi kartıyla ve kapıda teslimat 
sırasında ödeme seçenekleriyle, tüm Türkiye için yıllık (8 sayı) 48TL (KDV ve birim dergi 
başına 1 TL gönderi ücreti dahil).

Madencilik Türkiye Dergisi sayfalarında gelecekte aşağıdaki konuları ve daha fazlasını bulabileceksiniz.

Yurt içi ve yurt dışı teknik ve teknolojik gelişmeler »
Maden sahalarının tanıtımları »
Mining.com Magazine çevirileri »

(farklı dergilerle de görüşmeler sürmektedir)
Firma, dernek, vakıf, birlik tanıtımları »

Sektördeki uzman kişilerle röportajlar »
Yurt içinden ve yurt dışından sıcak haberler »
Yıllık etkinlik takvimi »
Maden fiyatları »
Seri ilanlar »
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Hepimiz, 11 Aralık Cuma akşamı yaşanan grizu 
faciasında on dokuz maden işçisinin hayatını 
kaybetmesi ile sarsıldık. Madenlerimiz uzun 
zamandır böylesi bir iş faciasına sahne olmamıştı. 
Kazanın yaşandığı akşam saatlerinden ertesi 
günün sabahına kadar haberlerden gözümüzü 
ayıramadık. Çünkü kazanın yer altında meydana 
gelişi, olayı daha da trajik bir hale getirmişti. 
Kazanın vahametinin yanında, uzman ekiplerin 
olay yerine bir türlü ulaşamaması ve yetkililerin 
sürekli olarak birbirinden farklı açıklamalar 
yapması ile kriz yönetiminde ne kadar yetersiz 
olduğumuzu bir kez daha gördük. Faciadan sonra 
şirketin yan kuruluşları ile birlikte işlettiği diğer 
madenlerde çalışan işçilerin anlattıkları ve en 
önemlisi şirket sahibinin ortadan kaybolması, 
olayda çok büyük ihmallerin olduğuna işaret 
etmektedir.

Yeraltında çalışmak her babayiğidin harcı 
değildir. Mühendis olsun, işçi olsun yer altında 
çalışan insanın ayrıcalığı olmalıdır.  Ancak 
yaşanan bu olaydan sonra da gördük ki 
yeraltında çalışan işçi yer üstündekinden daha 
az ücrete çalışıyor, sosyal güvenlik hakları 
verilmeden çalıştırılıyor ve daha da önemlisi 
yaşanan kazalardan şirketin sahibi değil 
çalışanları sorumlu tutuluyor. Yetkililer gerekli 
önlemleri almamaya devam ederse yeni faciaların 
gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Nitekim faciadan 
sonraki günlerde yurdun dört bir yanından 
ölümlü maden kazası haberleri gelmeye devam 
etti. Çünkü mevcut ülke şartlarında işçi ve 
mühendis bu zor koşullar altında çalışmaya 
devam etmek zorunda bırakılmaktadır.

Diğer önemli bir konu da orman sayılan 
alanlarda yapılacak madencilik faaliyetlerinin 
izinlerinin yeniden durdurulmasıdır. Doğa ile 
ilişkili bir meslek olan madencilikle uğraşanlar 
zorunlu olarak faaliyetleri esnasında doğayı 
korumakla da görevlidir. Çevrecilerin içerisinde 
de yanlış düşüncelere sahip olanlar olduğu gibi 

Kara cuma

Onur AYDIN
onur@madencilik-turkiye.com

madencilerin içerisinde de zaman zaman yanlış 
faaliyetlerde bulunan işletmeler çıkabilmektedir. 
Ancak bu olumsuzlukları tüm sektöre mal edip 
madenciliği yasaklatmaya çalışmak ülkemizde 
yaşanan en büyük sıkıntıdır. Madenciyi çevre 
zararlısı olarak gösterip sürekli dava açarak 
faaliyetleri durdurmak, ülkemiz ekonomisine 
zarar vermektedir. Orman sayılan alanlarda 
madencilik faaliyetlerin durdurulması ile binlerce 
madenci işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 
Çünkü yatırımcı bu alanda faaliyet göstermekten 
uzaklaştırılmaktadır. Bu şekilde maden 
yatırımlarına engel olunması ister istemez insanın 
aklına farklı düşünceler getirmektedir. Şahsım 
adına bu davaları açanların arkasında kimler var 
diye düşünmeden edemiyorum? Tüm madenciler 
gibi ben de çok basit bir soru soruyorum: Turistik 
bölgelerde koylar beton yığınına çevrilirken 
veya diğer sanayi dallarında çevre gerçekten 
katledilirken neden kimse müdahale etmiyor 
da konu madenciliğe gelince, sektöründe örnek 
işletmelere bile dava üzerine dava açılıyor, her 
fırsatta binlerce kişinin ekmeği elinden alınıyor?

Madenler bulundukları yerlerde çıkarılıp 
işletilmek zorunda olan doğal kaynaklardır. 
Zaman zaman ormanlık alanlarda da madenler 
bulunabilmekte ve işletmeye uygun olduğu 
takdirde bölgedeki bir miktar bitki örtüsü 
geçici olarak ortadan kaldırılabilmektedir. 
Ancak dünyada binlerce örneği olduğu 
gibi işletme faaliyeti sona erdiğinde bölge 
eskisinden daha da yeşil bir hale getirilip terk 
edilmektedir. Bu durum ülkemizde de bu 
şekilde başarıyla uygulanmaktadır. Bu durumu 
madencinin istemediğini farz etsek bile yasalar 
bu zorunluluğu getirmiştir. Yasal olarak böyle 
bir zorunluluğun olduğu durumda madencilik 
faaliyetlerine ormanlara zarar verdiği gerekçesiyle 
karşı çıkmanın altında başka amaçlar yattığı 
aşikardır. 

Yetkililer gerekli 
önlemleri 

almamaya 
devam ederse 
yeni faciaların 
gerçekleşmesi 
kaçınılmazdır.

Virjinya (ABD)’da bir kömür madeninin rehabilitasyon öncesi ve sonrası görüntüleri



Türkiye’den Haberler
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Bursa ilinin Mustafakemalpaşa 
ilçesine bağlı Devecikonağı 
beldesinde özel sektöre ait bir 
yeraltı kömür işletmesinde 10 Aralık 
2009 tarihinde grizu patlaması 
sonucu meydana gelen iş kazasında 
19 maden işçisi yaşamını yitirmiştir. 
Olay, yaklaşık 150 işçinin çalıştığı 

Grizu faciası…

Aralık 2009

yer altı kömür ocağında, 16:00-
24:00 vardiyasında ortamda 
bulunan grizunun (metan gazı 
+ hava karışımı) patlamasıyla 
meydana gelmiştir. Grizunun 
patlaması ile oluşan yüksek sıcaklık 
ve karbon monoksit gazı çalışan 
işçilerin zehirlenmelerine ve 

yanmalarına yol açarak ölümlerine 
neden olmuştur. Grizu patlamasının 
şiddetiyle göçükler meydana gelmiş 
ve işçiler göçük altında da kalmıştır.

Kazada yaşamını yitiren 
madencilerimizi saygıyla anıyor, 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Madencilik sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bünyesinde Araştırma Komisyonu 
kurulmasına ilişkin Karar, 11/12/2009 tarihli ve 
27429 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Resmi Gazete
YÖNETMELİK

Sayı: 27429

Madencilik Sektöründeki Sorunların 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması 
Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar 
 
Karar No.951 Karar Tarihi: 3/12/2009 
 
Madencilik sektöründeki sorunların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98’inci, İç tüzüğün 104 ve 
105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 
16 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma 
süresinin Başkan, Başkanvekili,  Sözcü ve Kâtip 
Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay 
olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da 
çalışmasına, Genel Kurulun 3/12/2009 tarihli 
26’ncı Birleşiminde karar verilmiştir.

TBMM Madencilik Sektörü Araştırma 
Komisyonu kurulmasına ilişkin karar

Aralık 2009

17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren, Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği Ek-II listesine Madde 48  eklenmiştir. Buna göre, 
belirtilen özelliklerdeki sondajlar için Proje Tanıtım Dosyası 
Hazırlanması gerekliliği getirilmiştir.

Resmi Gazete
YÖNETMELİK

Sayı: 27437

Çevre ve Orman Bakanlığından:
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Yönetmelik
MADDE 1 - 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete‘de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği‘nin Ek II‘sinde yer alan Seçme-Eleme Kriterleri 
Uygulanacak Projeler Listesinin 47’nci maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki 48’inci madde eklenmiştir.
“48. Arama Faaliyetleri:
a) Hektar başına 500 m3‘ün üzerinde yapılan yarmalı aramalar,
b) Ruhsat alanı içerisinde toplam 5.000 m‘nin üzerindeki maden 
arama sondajları,
c) Ruhsat alanı içerisinde toplam 10.000 m‘nin üzerindeki jeotermal 
arama sondajları,
ç) Ruhsat alanı içerisinde hektar başına 10 adet sondaj ve üzerinde 
yapılan Petrol ve doğalgaz arama sondajları.”
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Resmi 
Gazete’de yayınlandı

Aralık 2009

Madencilikte Yeni Teknolojiler (15-16 Nisan 2010)
15 Nisan 2010 Perşembe

İstanbul’da Mekanize Tünel Açma Projelerinden Elde Edilen Deneyimler ve  »
Madenlerde Mekanize Kazı İçin Bazı Öneriler

Madencilikte Bilgisayar Destekli Tasarım ve Uygulamaları »
Ergonominin Madencilikte Önemi ve Uygulama Alanları »

16 Nisan 2010 Cuma
Çevreye Uygun Patlatma Tasarımları »
Sondajcılıkta Optimum Matkap Seçimi ve Performans Analizi »
Madencilikte Jeoistatistiksel Hesaplama Yöntemleri »

İTÜ Maden Mühendisliği Bölümünde meslek içi eğitim semineri 
Programa katılmak için 
başvuruların 15 Şubat 2010 
tarihine kadar tamamlanması 
gerekmektedir.
Yer:
İTÜ Maslak Kampüsü İSTANBUL 
İletişim:
+90 (212) 285 63 22
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Merkez O�s     
Koza Sokak 59 GOP 06700 Ankara TÜRKİYE             
Tel: +90 312 443 00 70 Faks: +90 312 443 00 69
 
Ankara Servis
İvedik Organize Sanayi Bölgesi  648. Sokak 6 06370 Ankara TÜRKİYE
Tel: +90 312 394 62 64  Faks: +90 312 394 62 67

İstanbul O�s
Hekimata Caddesi 53 Emirgan Sarıyer 34467 İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 323 56 90 Faks: +90 212 323 68 57

İstanbul Servis
İSTOÇ 2.Ada 122 İkitelli 34552 İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 659 76 20 Faks: +90 212 659 76 30

Kayaları dize getiren 
teknolojiler...

 Havalandırma Fanları ve Aksesuarları

 Havalandırma Fan Tüp ve Aksesuarları

 Yeraltı Yükleyici Taşıyıcı 
Boşaltıcı Makineler (LHD)

 Maden ve Tünel Islak Şatkirit Makineleri

 Maden ve Tünel Kamyonları

 Maden ve Tünel Mikserleri

 Roadheader Tünel Makineleri

 Maden ve Tünel Destek Sistemleri

 Üstten Darbeli Sistemler için 
Kaya Delici Malzemeler

 Delik Dibi Sistemler için Kaya Delici Malzemeler

 Twinheader Kazıcı Ataçmanlar

 Konveyör Sistemleri

 Değirmen Bilyalari

 Jeoteknik Ölçüm ve İzleme Sistemleri



Maden Mühendisleri Odası 
tarafından ilki 2007 yılında 
Adana’da düzenlenen “Maden 
İşletmelerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Sempozyumu”nun ikincisi, 
19-20 Kasım tarihlerinde yine 
Adana Çukurova Üniversitesinde 
gerçekleştirildi. Son yıllarda 
yaşanan bilimsel gelişme ve yeni 
teknolojileri sektör içerisinde 
paylaşma ve tartışma ortamı yaratan 
sempozyuma üniversitelerden, kamu 
kuruluşlarından ve özel sektörden 
geniş katılım sağlandı.

Maden İşletmelerinde 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Sempozyumu yapıldı 

Kasım 2009

Daha önce ön anlaşmasını 
duyurduğumuz Ağı Dağı ve Kirazlı 
projelerinin satışında nihai anlaşma 
sağlandı. Anlaşmaya göre Alamos 
Gold  projelerin %100 hakkına sahip 
olabilmek için Teck Resources  ve 
Fronteer Development  Group’a 40 
milyon USD nakit ve 4 milyon adet 
Alamos hissesi verecek. Anlaşmanın 
toplam bedelinin 85 milyon USD 
değerinde olduğu belirtiliyor. 
Ağı Dağı ve Kirazlı projeleri 
ileri seviyede arama projeleri 
olarak adlandırılmakta ve Biga 
Yarımadası’nda yer almaktadırlar. 

Alamos nihai anlaşmayı 
imzaladı 

Aralık 2009

TMMOB Çevre Mühendisleri 
Odası tarafından 2009/9312 
Esasında, TMMOB Peyzaj Mimarları 
Odası tarafından 2009/9313 
Esasında, Ekoloji Kolektifi 
Derneği tarafından 2009/9314 
Esasında ve Türkiye Ormancılar 
Derneği tarafından 2009/9311 
Esasında Orman Genel Müdürlüğü 
aleyhine; Madencilik Faaliyetleri 
İzin Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 
İptali ve yürütmenin durdurulması 
istemi ile açılan davalara ilişkin 
09.11.2009 tarihli Ara Kararlar 
ile; 2577 sayılı Yasanın 27’inci 
maddesinde yürütmenin 
durdurulması için aranan 
koşulların gerçekleşmiş olduğu 
kanısına varılarak, Danıştay 8. 
Dairesi tarafından “Yürütmeyi 
Durdurma” kararı verilmiştir.

Bu nedenle orman sayılan 
alanlarda madencilik faaliyeti 
için yapılan başvuru taleplerinin 
değerlendirilmesi durdurulmuştur. 

Ormanlık sayılan alanlarda 
madencilik faaliyetleri 
durduruldu.

Aralık 2009

Tüprag  Metal Madencilik 
şirketinin Kışladağ tesisinden sonra 
ikinci altın madenciliği yatırımı olan 
Efemçukuru altın madeni tesisinde 
üretim faaliyetlerinin 2010 yılı 
sonlarında başlayacağı duyuruldu. 
Tüprag’ın Genel Müdürü Mehmet 
Yılmaz ,  bugüne kadar 145 milyon 
dolarlık yatırım yapılan Efemçukuru 
altın tesislerinin üretime alınmasıyla 
birinci etapta 300 kişiye istihdam 
sağlanacağını, bu sayının daha 
sonraki dönemlerde kapasite artışına 
paralel olarak artırılacağını belirtti. 
Çevre standartlarına uygun olarak 
dizayn edilen tesislerin en gelişmiş 
teknolojiler ile üretim yapacağını 
söyleyen Yılmaz, Efemçukuru’nda 
yılda 3 ton altın üretiminin 
planlandığını ve söz konusu 
bölgede yaklaşık 40 ton altın rezervi 
bulunduğunu belirtti.

Efemçukuru’nda hazırlıklar 
devam ediyor

Kasım 2009

Doğanın korunmasına yönelik 
çalışmalarıyla tanınan İstanbul 
Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 
Orhan Kural ,  dünyada siyanürün 
kullanıldığı yaklaşık 250 altın 
madeni olduğunu ve bugüne kadar 
kimsenin zehirlenmediğini açıkladı. 
Uşak’ta 250 kişinin siyanürden 
zehirlendiği iddialarına tepki 
gösteren Kural, altın madenlerinin 
doğaya zararı olmadığının altını 
çizdi. Kural, “Çevreci olmak, her 
şeye karşı olmak anlamına gelmez. 
Türkiye’de altın üretiminin çevreye 
verdiği zarar, siyanür zehirlenmesi 
gibi söylemler tamamen palavradır.” 
görüşünü dile getirdi. Kural şunları 
söyledi: “İzmir Bergama’daki altın 
ocağını parlamenterler inceledi. 

Altın madenciliğinde siyanürün zararlı olduğu iddiasına 
akademisyenlerden yanıt…

Aralık 2009

Bu tesis Avrupa Parlamentosu 
tarafından dünyaya örnek 
gösterildi. Altın madenleri söz 
konusu olunca nedense birden 
bire bazı insanlar organize 
oluyorlar, sokaklara dökülüyorlar. 
Uşak’ta, Gümüşhane’de, 
Bergama’da üç altın madenimiz 
var. Altın madenlerimizin 
hiçbirinin doğaya zararı yok.” 

Gümüşhane Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan 
Karslı  da siyanürün bilimsel olarak 
kullanılması halinde hiçbir zararla 
karşılaşılmayacağını söyledi. 
Karslı, “Siyanürü ciddi bir şekilde 
bilimsel yollarla kontrol ederseniz, 
çevre kirliliği olmayacaktır. Dünya 
siyanürü kontrol ediyor, biz niye 
edemeyelim ki?” dedi.

Aralık 2009

TOKİ tarafından Afyon’da 
yaptırılan Uygulama Araştırma 
Hastanesi inşaatında yaklaşık 30 
bin m2 alanda Çin’den ithal edilmiş 
granit kullanılacak olması doğal taş 
ve mermer üreticileri tarafından 
tepkiyle karşılandı. Mermerin 
başkenti olarak nitelendirilen 
Afyon’da yerli ürün yerine ithal 
granit kullanımını eleştiren Türkiye 
Mermer Doğaltaş ve Makinaları 
Üreticileri Birliği (TÜMMER) 
Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin 
Onur ,  “Hükümetimiz, belediye 

Afyon’da Çin graniti kullanılacak olması isyan ettirdi 
işlerinde ve kamu binalarında 
Türk taşını kullandırmayı zorunlu 
kılacak bir yaptırım getirmeli.” diye 
konuştu. Kamu binaları başta olmak 
üzere birçok yapıda ithal mermer 
ve doğaltaş kullanımının hızla 
yaygınlaştığını belirten Selahattin 
Onur, taş cenneti Türkiye’nin 
özellikle kamu kuruluşları eliyle 
doğaltaş ithal etmesinin büyük bir 
çelişki olduğunu, belediyelerin de 
son dönemde kaldırım yapımı için 
Çin’den granit getirtmeye başladığını 
söyledi.
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Rize’nin Çayeli ilçesi, Madenli 
beldesinde bulunan Kanadalı Inmet 
Mining  tarafından işletilen Çayeli 
Bakır İşletmesinde, Türk Maden İş 
Sendikası ile İşletme arasında süren 
toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 
uzlaşmaya varılamamasından dolayı 
grev kararı alındı. Grev kararı ile 
320 işçinin iş bırakması bekleniyor. 
Geçmiş yıllardaki sözleşme 
dönemlerinde de işletmede grevler 
yapılmıştı.

Çayeli Bakır İşletmesi, 2004’te 
yapılan özelleştirme ile Inmet Mining 
tarafından satın alınmıştı. Türkiye’nin 
en büyük bakır madenlerinden birisi 
olan Çayeli Bakır İşletmelerinde 
320’si sendikalı 490 personel 
çalışıyor. 

Çayeli’nde grev var

Aralık 2009

MİGEM tarafından 2010 yılı boyunca uygulanacak yeni harç miktarları 
Aralık ayında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi:

2010 yılı için harç miktarları belirlendi

Ocak 2010

1. Maden arama ruhsatnamesi  taleplerinden 217,25 TL
2.  Maden arama ruhsatnameleri  (Her yı l  iç in) 544,25 TL
3.  Ön işletme ruhsatnameleri  (Her yı l  iç in) 1906,60 TL
4.  Maden işletme ruhsatnameleri  (Her yı l  iç in)
   a)  10 yı la kadar olan (10 dahil)  iş letme ruhsatnameleri 3269,40 TL
   b)  15 yı la kadar olan (15 dahil)  iş letme ruhsatnameleri 3814,10 TL
   c)  40 yı la kadar olan (40 dahil)  iş letme ruhsatnameleri 5449,25 TL
   d)  60 yı la kadar olan (60 dahil)  iş letme ruhsatnameleri 8283,75 TL
5.  Mülga 6309 sayıl ı  Kanuna göre veri len (60-99) yı l l ık  işletme 
imtiyazları  (Her yı l  iç in) 10899,55 TL

6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler (Her yıl için)  362,55 TL
7. Arama, ön işletme ve işletme ruhsatnameli sahalarla işletme imtiyazlı 
sahalara fenni nezaretçi tayini taleplerinden 271,80 TL

8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve 
taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinden 1361,65 TL

Maden arama ruhsatnamesi, ön işletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat 
hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı maddelerinin 
Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinin devir ve intikalleri 
sırasında, bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar yeniden alınır.

Anatolia Minerals, Çöpler Madeni’nde 
işletme faaliyetlerine başladığını 
duyurdu. İlk çalışma Mangan Madeni 
Zonu’nda yapıldı. Çalışmada ilk olarak 
yüzeydeki düşük dereceli cevher alınıyor. 
Alınan bölüm ve diğer atık malzeme, 
yığın liçi alanı hazırlanırken destek 
malzemesi olarak kullanılacak. Alınacak 
asıl cevherli bölüm ise yığın liçi ve birincil 
kırıcı tesisi hazırlana kadar depolanacak. 
Tüm hazırlıkların tamamlanıp ilk altının 
döküm zamanı olarak 2010’un dördüncü 
çeyreği öngörülüyor. 

Çöpler’de hafriyat işleri Anatolia 
Minerals’ın denetiminde Çiftay İnşaat 
firması tarafından yapılıyor. Hafriyat 
işlerinde günlük 25.000 ton kapasite ile 
çalışılması planlanırken zaman içerisinde 
bu rakamın artması bekleniyor.  

Anatolia, işletme 
faaliyetlerine başladı 

Aralık 2009

Anatolia, Çöpler Madeni’nin inşası için 
2009 yılının Mart ayında UniCredit Bank 
AG’den sağlanan 62,5 milyon USD’lik 
kredinin iptal edildiğini duyurdu. Şirket 
iptale gerekçe olarak kısa bir süre önce 
kendi imkanları ile sağladığı 50 milyon 
USD’lik kaynağı gösterdi.

Anatolia 62,5 milyon USD‘lik 
krediyi iptal etti 

Aralık 2009Aralık 2009

Anatolia, Çöpler Altın Projesi’nde Mangan Madeni Zonu’nun altında ve 
Ana Zon’un batı sınırı boyunca devam eden arama çalışmalarında elde 
edilen yeni sonuçları açıkladı. Sonuçlarda cevherleşmenin araştırılan iki 
bölümde de devam ettiği görülüyor. 

Mangan Madeni Zonu’nda elde edilen bazı önemli değerler:

Ana Zon’dan elde edilen bazı yeni değerler:

Yeni sondaj sonuçları yayınlandı 

Kuyu No Derinlik(m) -den(m) -e kadar(m) Aralık(m) Au(gr/t) Ag(gr/t)
CDD-201A 182,0-373,7 315,7 337,0 21,30 2,61 3,4

dahilinde 328,0 336,0 8,0 3,59 3,6
CDD-202A 258,8-330,0 310,4 318,0 7,6 4,20 4,6
CDD-204 402,6 186,0 198,6 12,6 3,83 6,3

Kuyu No Derinlik(m) -den(m) -e kadar(m) Aralık(m) Au(gr/t) Ag(gr/t)
CRC-704A 0,0-54,0 3,0 10,0 7,0 0,7 1,2

28,5 30,0 1,5 2,76 2,7
CRC-705A 0,0-88,0 0,0 3,0 3,0 1,12 <1,0

50,0 57,0 7,0 3,83 5,6
CRC-706 0,0-122,0 0,0 6,0 6,0 1,02 <1,0

86,0 94,0 8,0 7,65 7,2
CRC-708 0,0-153,0 0,0 9,0 9,0 1,00 1,4
CRC-709 0,0-36,5 0,0 25,0 25,0 2,36 2,2

dahilinde 3,0 19,0 16,0 3,07 2,7
CRC-712 0,0-72,5 3,0 10,0 7,0 1,48 2,9

36,0 57,0 21,0 4,86 3,6
dahilinde 40,0 55,0 15,0 6,04 4,5

Anatolia Minerals’dan haberler…
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Dünyadan Haberler
Anlaşmalar Kasım-Aralık 2009

BHP Billiton ve Rio Tinto’nun 
2009 Haziran’ında imzaladıkları, 
bağlayıcılığı olmayan ortaklık (Joint 
Venture-JV) sözleşmesinin ardından iki 
şirket 5 Aralık’ta, Batı Avustralya’daki 
tüm mevcut ve olası demir cevheri 
varlıklarını ve yükümlülükleri kapsayan 
116 milyar USD değerindeki anlaşmayı 
imzaladılar. Anlaşma kapsamında 
BHP’nin 5,8 milyar USD ödeyerek, JV’de 
%50 paya sahip olması bekleniyor. 
Anlaşma sonrası oluşacak ortaklık 10 
milyar USD’lik bir güç oluşturacak. 

Geçen zaman zarfında çelik 
üreticileri bu anlaşmaya, BHP/Rio 
ortaklığı ve Brezilyalı Vale şirketinin, 

BHP Billiton ve Rio Tinto
dünya deniz yolu demir cevheri 
ithalatının %70’ini ele geçirecek olması 
nedeniyle karşı çıkmışlardı. Bununla 
birlikte Avrupa Komisyonu da anlaşma 
için büyük bir engel oluşturuyordu. 
Demir piyasalarında böyle büyük bir 
gücün tekel yaratma endişelerinden 
bahsedilmişti. Rio’nun bu anlaşmadan 
çekilme spekülasyonlarına ve çelik 
üreticilerinin karşı çıkmalarına karşın 
anlaşma imzalandı.

İki şirketin CEO’larının yaptıkları 
açıklamalar, bu anlaşmanın bir 
kilometre taşı olduğu ve daha ucuza 
daha az maliyetle daha çok cevher 
üretiminin iki şirketin hissedarlarının 

da yararına olduğu yönünde. BHP 
Billiton CEO’su Marius Kloppers ve Rio 
Tinto CEO’su Tom Albanese’ye göre 
bu anlaşma özel olarak Pilbara demir 
cevherinde tam ve en etkili üretim için 
de önemli bir adım olacak.

Anlaşma kapsamında şirketler, 
ortaklığın resmi onaylarının alınması 
için, Avrupa Komisyonu ve Avustralya 
Rekabet ve Tüketici Komisyonuna 
başvurularını tamamladıklarını 
bildirdi. Mevzuatın hazırlanması 
ve hissedarların onaylarının 
tamamlanmasının 2010’un ikinci 
yarısına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Uluslararası madencilik şirketleri 
arasında saygın bir yer edinmek 
isteyen Zijin Mining aralık ayında 
Indophil’in tüm hisselerini 498 
milyon USD’ye satın alarak isminden 
söz ettirdi. Zijin ayrıca Xstrata 
Queensland’ın sahip olduğu toplam 
%62,5’luk Indophil hissesi içinden 
%19,9’luk kısmını, hisse başı 1,28 
AUD’ye almak üzere bir anlaşma 
imzaladı.

 Zijin Mining
15 Ekim sayımızda duyurduğumuz 

Eldorado - Sino Gold anlaşmasında 
da olumlu gelişmeler yaşandı. Sino 
Gold hissedarları, Eldorado Gold’un 
hazırlamış olduğu 25 Ağustos 
tarihli teklifin yerine yeni bir teklif 
sundular ve bu teklif kabul edildi. 
Yapılan anlaşmaya göre hissedarlar, 
her bir Sino Gold hissesi karşılığı, 
0,55 Eldorado hissesi sahibi olacak. 
Eldorado’nun bu birleşme ile 135,83 
milyon hissesi olacak. Daha önce de 

Eldorado
belirtildiği gibi, Eldorado, Sino’nun 
eski yönetim kurulu başkanı James 
Askew ve müdür Peter Cassidy’yi  kendi 
yönetim kuruluna dahil etti. Ayrıca 
yönetim kurulu başkanlığına da Hugh 
Morris yerine Robert Gilmore getirildi. 
Eldorado’nun bilindiği gibi ülkemizde 
ve Çin’de altın madeni, Yunanistan’da da 
altın madeni projeleri bulunmaktadır. 
Sino’nun da Çin’de, biri ülkenin ikinci 
büyük altın madeni olmak üzere, iki altın 
madeni bulunmaktaydı.

Çin çelik üreticisi Wuhan 
Iron & Steel Brezilya merkezli 
MMX Mineracao e Metalicos’un 
hisselerinden pay sahibi olmak için 
400 milyon USD’yi gözden çıkardı. 
Wuhan elde edeceği %21,52 lik MMX 
hissesiyle, demir stoğunu arttırmayı 
planlıyor.

Wuhan Iron & Steel

Ülkemizde de arama çalışmaları 
yapmış olan Rio Tinto ise Alcan 
Engineered Product’ın bir parçası 
olan Alcan Composites’in, Schweiter 
Technologies’e satışından toplam 
349 milyon USD gelir elde etti.

Rio Tinto

Kanadalı şirket Taseko Mines 
da, Gibraltar (Cebelitarık) bakır 
/ molibden madeni hisselerinin 
%25’ini, 170,5 milyon USD’ye 
Sojitz Corporation’a satmayı 
planlıyor. Taseko, elde edeceği geliri 
Prosperity altın / bakır projesini 
geliştirmek için kullanacak.

Taseko Mines
Uluslararası elmas üreticisi           

De Beers, yatırımcılarından 1 milyar 
USD toplayarak, 3,5 milyar USD olan 
borcunu azaltmayı hedefliyor. Elmas 
fiyatlarındaki düşüşün neden olduğu 
2009’un ilk yarısındaki kötü finansal 
performansın ardından yatırımcılarla 
prensip anlaşmasına varıldı.

De Beers

Oromin Explorations, 8.117.850 
adet hissesini, Senegal’deki 
Sabodala Projesi arama 
çalışmalarında kullanmak üzere, 
hisse başı 0,85 CAD’dan satarak, 6,9 
milyon CAD gelir elde etti.

Oromin Explorations



Vanalar arızalandı. Tesis tamamen durdu.
14 saatlik üretim kaybı var. Yedek parça mevcut
değil. Bu kadarı yeter! Bu tam EBRO ya göre
bir iş. Böylece dünyanın heryerinde acil yardım
ve sürekli sabit kalite alabileceğim.

PTFE contalı  vanalar

Kauçuk contalı aç-kapa
ve kontrol vanaları

Bıçaklı sürgülü vanalar
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Vancouver merkezli First Majestic 
Silver Meksika’daki La Encantada 
madeninde, ilk olarak 2000 t/gün’lük 
üretime ulaşması beklenen yeni 
siyanürleme tesisini törenle kullanıma 
açtı. Törene madencilik alt bakanı da 
dahil olmak üzere Meksikalı ulusal 
yetkililer katıldı. Yaklaşık 30 milyon 
USD’lik harcama ile yapılan tesis, 
önümüzdeki yılın sonunda toplam 
3500 t/gün kapasiteye ulaşmayı 
planlıyor. Döküm için getirilecek 
cevherin nakliyesine birkaç hafta 
içinde başlanacağı söylendi. 2010’un 
ilk çeyreğinde de gümüş dorelerin 
üretilmesi planlanıyor. First Majestic’in 
Meksika’da La Encantada, La Parrilla 
ve San Martin olmak üzere üç gümüş 
madeni mevcut.

First Majestic resmi olarak 
siyanürleme tesisini açtı

Kasım 2009

First Quantum, Aralık ayı başında 
BHP Billiton ile yapılan 340 milyon 
USD’lik anlaşma ile satın aldığı 
Ravensthorpe nikel madenini 120 
milyon USD’lik bir harcama sonrası 
yeniden işletmeye açmayı planlıyor. 
Yapılacak değişimlerle üretim maliyetini 
düşürüp daha etkili bir üretim yapmayı 
planlayan şirket, 20 milyon USD’lik bir 
bütçeyi de beklenmedik olaylar için 
saklıyor. BHP’nin 2008 yılı sonunda, 
düşük nikel fiyatları nedeniyle kapattığı 
açık ocak işletmesinde nikel ve kobalt, 
hidrometalurjik  işleme tesisi sayesinde 
nikel cobalt hidroksit karışımından elde 
edilmektedir.

First Quantum, Ravensthorpe 
madenini işletmeye başlıyor

Aralık 2009

Dünyanın en büyük bakır üreticisi, 
Şilili Codelco, 2008’deki 1,54 milyon 
tonluk bakır üretiminin ardından, 
yapılacak 9,7 milyar USD’lik iyileştirme 
çalışmaları ile 2018 yılına kadar % 
40’lık bir artışla yıllık 2,15 milyon 
tonluk bir üretim gerçekleştirmeyi 
hedeflediğini duyurdu. Codelco’nun 
bu rakama El Abra madenindeki 
hisseleri ile birlikte Chuquicamata, El 
Teniente, Ministro Hales ve Andina 
madenlerinde yapılacak iyileştirme 
çalışmaları sonrası ulaşılması 
bekleniyor.

Codelco’nun Yatırımlar Asbaşkan 
Yardımcısı Fernando Vivanco’nun bu 
açıklamasından yaklaşık 15 gün sonra 
Chuquicamata madenindeki grev 
açıklaması, yaratılan pozitif havaya 
gölge düşürdü. Sendika işçilerinin 

Codelco – Chuquicamata Madeni

Kasım-Aralık 2009

19 saatlik protestonun ardından 
maden işlemeye yeniden başladı. 
Bu grev sonrası şirketten resmi bir 
açıklama olmasa da, Codelco’nun 
yaklaşık 1000 tonluk bakır üretimi 
zararı olduğu düşünülüyor. Bununla 
birlikte yaklaşık 6000 işçinin çalıştığı 
madende, 31 Aralık’ta sona erecek 
kontratların ardından yapılacak maaş 
görüşmelerinin sonuçlanamaması 
da, madeni yeni bir grevin eşiğine 
getirebilir.

2009 yılında yükselen bakır 
fiyatları maden işçilerinin, dünyanın 
her yerinde, küresel krizi sebep 
göstererek projelerini durduran 
ve işçilerini çıkaran şirketlerden 
taleplerinin artmasına zemin 
hazırlamaktadır.

Çin’in Xingxing kömür 
madeninde, 22 Kasım’da, 500 m 
derinlikte meydana gelen grizu 
patlaması sonucu 87 işçi hayatını 
kaybetti. Patlama sırasında yaklaşık 
500 işçi yeraltında çalışmaktaydı.

Çin Hükümeti, bu büyük 
patlamanın hemen ardından 
konu ile ilgili bir soruşturma 
başlattı. Memurların ilk aşamada 
madendeki kötü yönetimi 
ve şirket müdürlerinden Qi 
Weiping’in madendeki iş güvenliği 
uygulamalarının zayıflığı 
konusundaki açıklamaları temel 
alacağı açıklandı. Yetkililer ve 
yerel medyaya göre patlamada 
meydana gelen ölümler, aşırı sayıda 

Çin kömür madeninde büyük patlama

Kasım-Aralık 2009

işçi çalıştırılması ve kötü koşullara 
bağlanıyor. Ayrıca AFP’nin raporuna 
göre yetersiz havalandırma koşulları 
ve aşırı derecede büyük kömür alınları 
patlamaya sebep olmuş olabilir.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen 
Yuxian madenindeki patlama sonrası 
açılan soruşturmalar kapsamında 
da düzinelerce memurun ve on 
gazetecinin yasadışı bir madende 
meydana gelen kazanın üstünü 
örtmeye çalışmaktan tutuklanması 
planlıyor. 14 Haziran 2008 yılındaki 
kaza sonrası 34 işçi hayatını 
kaybetmişti. Maden sahiplerinin kazayı 
seksen beş gün örtbas edip, delilleri 
yok edip, gazetecilere de 384.150 USD 
rüşvet verdiği iddialar arasında.

Chuquicamata madeni
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22 Aralık tarihinde Evraz Group’a 
ait demir madeninde meydana gelen 
patlama sonrası sekiz madenci yaşamını 
yitirdi. Nizhny Tagil şehri yakınlarındaki 
Yestyuninskaya madeninde üretim, 
yerin 180 m altında, patlayıcıların 
taşınması sırasında meydana gelen 
patlama sonrası durduruldu. 

Rus milyarderleri Roman Abramovich 
ve Alexander Abramov’un da 
hisselerinin bulunduğu şirket, ülkenin 
en büyük çelik üreticisi konumunda. 
Yestyuninskaya madeni, şirketin sahip 
olduğu dört madenden birisidir.

Rusya, Evraz demir madeninde 
patlama 8 can aldı

Aralık 2009

Saudi Arabian Mining Co ve 
Amerika Birleşik Devletleri aluminyum 
devi Alcoa arasında, 10,8 milyar USD’lik 
aluminyum kompleksi inşası için 
anlaşma yapıldı. İmzalanan anlaşma 
kapsamında iki şirket, Körfez’de bulunan 
Ras Azzour’da, yılda 1,8 milyon ton 
kapasiteli bir rafineri ve 740.000 t/
yıl kapasiteli döküm kompleksi inşa 
edecek. Döküm merkezinin 2013 
yılında, rafinerinin de 2014 yılında 
üretime geçeceği düşünülüyor. 2008’in 
Aralık ayında Rio Tinto Alcan, küresel 
kriz nedeniyle, finansal yatırımları 
gerçekleştiremeyeceği için, döküm 
kompleksindeki  %49’lık hissesinden 
vazgeçmişti.

Saudi Maaden ve Alcoa 10 
milyar USD’lik aluminyum 
anlaşması yaptı 

Aralık 2009

Liebherr firması R9250 model 
hidrolik ekskavatörlerinin elektrik 
motoru ile çalışan modeli R9250 
E’nin yapımına başlayacağını açıkladı. 
Sebep olarak da geçtiğimiz birkaç 
yıl içerisinde petrol fiyatlarında 
kaydedilen önemli artışın pek çok 
maden işletmecisini alternatif enerji 
kaynağı araştırmalarına yöneltmiş 
olduğunu gösterdi. Elektrik motoru 
ile çalışan hidrolik ekskavatörler aynı 
zamanda dizel motor ve benzerlerine 
nazaran daha az bakım ve teknik 
desteğe ihtiyaç duyduğundan işletme 
maliyetlerinden kazanç sağlanmasına 
yardımcı olmaktadır.

R9250 E‘nin nominal motor 
gücü 6000v ve 50Hz elektrik akım 
devresinde 1050kW’dır. AC indüksiyon 
motoru (sincap kafesi) sadece asgari 
seviyede bakım gerektirmekte ve tüm 

Liebherr, R9250 E’ yi piyasaya sürüyor

Kasım 2009

elektriksel donanımı IP 55 EN 60529 
standardı ile korunmaktadır.

R9250‘nin standart versiyonu 9m 
uzunluğunda kaz boynu tipi bir kol 
ve 4 m uzunluğunda bir kepçe kolunu 
barındıran ters kepçe konfigürasyonuna 
sahiptir. Düz kepçe konfigürasyonunda 
ise makine 6,3 m uzunluğunda hareketli 
bir kol ve 4,2 m uzunluğunda bir 
kepçe kolu ile donatılmaktadır. Her iki 
düzende de makine dört - beş seferde 
kamyon damperini doldurabilen, 
15 m3 kapasiteli bir kovaya sahiptir. 
Kovalar uygulamaya bağlı olarak yer 
değiştirebilmektedir.

İlk üniteler şu an itibariyle Rusya’ya 
teslim edilmiş ve kullanımına 
başlanmıştır. Ek olarak, Liebheer 
denizel kullanıma uygun ilk P9250 
elektrik ekskavatörlerinin geliştirme 
çalışmalarına devam etmektedir.

Rusya, ülkenin petrol, doğalgaz ve 
metal rezervlerini kazanabilmek için 
yabancı şirketlerin yatırım kanunlarında 
değişiklik konusundaki önerilerini 
dinleyecek. Rusya’nın stratejik mineraller 
üzerindeki yabancı yatırımcılara karşı 
uyguladığı katı kanunları, uzun süren 
çalışmalar sonucu 2010 yılının Ocak 
ayı sonunda, potansiyel yatırımcıların 
ilgisini çekecek şekilde revize etmesi 

Rusya madencilik yasalarını görüşmek için yatırımcılara 
çağrı yapıyor

Aralık 2009

bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in de destek 
verdiği çalışma sonunda, yabancı 
yatırımcıların Rusya’ya yapacakları 
yatırımların ve teknolojilerin karşılığını 
sadece Rus piyasasında değil, dünya 
piyasasında da büyük bir avantaja 
sahip olarak alacaklarından şüphe 
duymadığını belirtilmektedir.

Bu gelişme, Avrupa’nın en büyük 
potansiyele sahip,  10 milyon onsluk 
madeni işletmeye açma konusunda 
Toronto merkezli şirket Gabriel 
Resources’ı umutlandırdı. Gabrielin, 
madenin %80 hissesinin sahibi olması 
ve proje geliştirme-işletme faaliyetleri 
için 2,5 milyar USD’den fazla para 
harcaması bekleniyor.

Bununla birlikte maden 
bölgesindeki çevresel zorluklar ve 
maden sahasında bulunan antik 
Romen madeni konularında nasıl 
çözümler bulunacağı da merak 
konusu.

Romanya Rosia Montana’yı işletmeye başlayacak

Aralık 2009

Romanya’nın yeni hükümetini 
kuracak olan Demokrat Liberal Parti, 
Rosia Montana’nın sahibi Gabriel 
Resources’ın altın madeni projesini 
en kısa zamanda başlatmasını 
istediğini söyledi. 
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Yeni Nesil ScHOPf Yeraltı Yükleyicileri

PENAmaden olarak Türkiye temsilciliğini yürüttüğümüz 
Alman Schopf firması, 40 yıldan fazla bir süredir maden ve 
tüneller için dayanıklı ve kompakt yer altı yükleyicileri (LHD) 
geliştirip üretmektedir. Su veya hava soğutmalı dizel motor 
seçeneklerine sahip yükleyiciler, 2,7 m3 ile 9,0 m3 arasında 
değişen kova kapasiteleri ile zor ve dar yer altı çalışma 
koşullarında verimli bir şekilde çalışabilmektedir. Schopf’un 
merkezi salınım teknolojisi sayesinde araçların ön ve arka 
bölümlerinde özdeş iki aks kullanılmaktadır. Bu sebepten 
ötürü arka aksta karmaşık salınıma sahip bir tasarıma gerek 
duyulmamaktadır. Bu 
basit tasarım sayesinde 
ise bakım ve onarım 
sırasında motor ve 
hidrolik bağlantıların 
bulunduğu 
bölüme rahatlıkla 
ulaşılabilirken, 
engebeli yer altı 
koşullarında aracın 
arka bölümünde 
burulma olmamakta 
tüm lastiklerin yer 
ile teması kusursuz 
sağlanmaktadır. İlave 
olarak, vites kutusu 
ve aktarım tek bir 
modülde kullanılarak 
ayrılmaya gereksinim 
duymamaktadır. 

SCHOPF SFL 65 - Uzaktan kumanda kontrol seçeneği ile maksimum güvenlik

Operatör koltuğu, çoğu yükleyicinin aksine, sürüş yönüne 
yan olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu sayede operatörün genel 
görüş açısı arttırılmış olup boşaltma işlemi için rahat bir 
şekilde geri istikamette gidebilmesine olanak sağlanmıştır. 
Bu yerleşim ayrıca manevra kabiliyetini de arttırmaktadır. 
Yükleyiciler, açık veya kapalı kabinli olarak, klimalı ve ROPS/
FOPS gereksinimlerini karşılayacak şekilde sunulmaktadır.

SFL 65 modeli, hidrolik orbitrol direksiyon kontrolüne, 
POSISTOP’lu ağır hizmet tipi akslara ve entegre tork 
konvertörlü CLARK şanzımana sahiptir. Bu yükleyici, en son 

SCHOPF SFL 65 - Yüksek verimliliği ile iş başında

PENAmaden
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çevresel standartlara uygun olan Deutz 
BF6M013 veya TCD 2013 motor seçenekleri 
ile sunulmaktadır. 2,7 m3’ten 3,5 m3’e 
kadar standart kovaya sahip olan model 
ayrıca isteğe bağlı olarak 2,9 m3 yandan 
boşaltmalı veya 2,9 m3 ejektörlü kova ile 
de sunulmaktadır. Ejektörlü kova, özel 
bom uzantısı sayesinde 2500 mm damper 
yüksekliğine sahip kamyonlara bile çok 
rahat yükleme yapabilmektedir. Yandan 
boşaltmalı kova sayesinde, yükleyiciye 
paralel konumda bulunan nakliye araçları 
ve vagonlar, kovanın yükü merkez hat 
üzerinden hidrolik olarak boşaltması ile 
sürüş yönünü değiştirmeye gerek kalmadan, 
doğrudan yüklenilebilmektedir. SFL 65 
sadece 2200 mm olan genişliği ile dar 
tünellerde de kullanılabilen, yeraltı operasyonları için verimli 
bir yükleme ve taşıma aracıdır.

Schopf SFL 100 ise 2500 mm genişliğe ve 6,0 m3’e kadar 
kova kapasitesine sahip olabilen bir modeldir. Kalitesi 
kanıtlanmış bileşenlere ve 200 kW su soğutmalı Deutz dizel 
motora sahiptir. 12.000 kg’ye kadar yük taşıma kapasitesine 
sahip olan bu yükleyici kompakt tasarımı ve manevra 
kabiliyeti sayesinde genişliği 4 m olan tünellerde bile 
rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Togan Yürür
PENAmaden
toganyurur@penatrade.com
www.penamaden.com - www.schopf-gse.com

SCHOPF SFL 180 - Büyük işlerin gücü

Schopf’un diğer modelleri ise ekstra alçak kesitli 2,7 m3 
kova kapasiteli SFL 60 XLP, 8,0 m3 kova kapasiteli SFL 150 ve 
9,0 m3 kova kapasiteli SFL 180’dir..

SCHOPF SFL 60 XLP - 1380 mm kabin yüksekliği ile ekstra alçak kesitli
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Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği
Kuruluş Amacı:
Madencilik Sektörü Başkanlar 

Konseyi Birliği, Bakanlar Kurulunun 
09.02.2001 gün ve 2001/2055 Sayılı 
Kararı ile kurulmuştur. Birliğin halen, 
madencilikle uğraşan kurucu üyeleri 
ile madencilik sektöründe örgütlenmiş 
dernek, birlik ve sendikalardan ibaret 
20 üyesi bulunmaktadır. Tüzüğünün 
2’nci ve 3’üncü maddeleri itibariyle 
birliğin amacı ve çalışma konuları;

Ülkemiz yer altı kaynaklarının en verimli  »
şekilde üretilmesini sağlamak amacı ile 
çalışmalar yapmak,

Üyeleri tarafından gündeme getirilen  »
madencilik sektörünün temel sorunlarına ilişkin 
çözüm önerileri tespit etmek, 

Ülkemizin madencilik politikalarının  »
tespit edilmesinde ve yürütülmesinde etkin 
faaliyetlerde bulunmak, 

Yer altı kaynaklarımızın ülke ekonomisine  »
azami düzeyde kazandırılması amacı ile 
madencilik sektörünün sorunlarını gidermek 
üzere çözümler üretmek, 

Ekonomik ve teknik alanlarda ve kendi  »
üyeleri arasında işbirliği geliştirmek, 

Sektörün önündeki sorunların giderilmesi  »
için yasama ve yürütme organları ile 
temaslarda bulunmak, 

Dış ülkelerdeki benzer kuruluşlarla bilgi  »
alışverişinde bulunmaktır.

Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi 
Birliğinin Üyeleri:

KURUCU ÜYELER
1.İsmet KASAPOĞLU (TOBB Madencilik Meclisi 

Başkanı - Türkiye Madenciler Derneği Başkanı)
2.Selim ÇİÇEK (Seramik, Cam ve Çimento 

Hammaddeleri Üreticileri Derneği Başkanı)
3.Selahattin KAYA
4.Sabri KARAHAN
5.Hasan Hüseyin KAYABAŞI
6.Çetin ALTUN

ÜYELER
Türkiye Madenciler Derneği »
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği »
Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri  »

Üreticileri Derneği
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği »
Ege Maden İhracatçıları Birliği »
Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları  »

Üreticileri Birliği
Altın Madencileri Derneği »
İç Anadolu Madenciler Derneği »
Ankara Sanayici İşadamları Derneği »
Genel Maden-İş Sendikası »
Türkiye Maden-İş Sendikası »
Dünya Madencilik Kongresi Türk Milli Komitesi »
Madencilik Araştırma Merkezi Derneği »
Madencilik Müşavir Mühendisleri Birliği Derneği »

OK
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Madencilik Türkiye (MT): Dergimizin her 
sayısında madencilik ile ilgili bir oluşumu 
tanıtıyoruz. Bu sayımızda da Başkanlar 
Konseyi Birliğini tanıtalım istedik. Birliğin 
kuruluş amacı ve oluşumu hakkında bilgi 
verir misiniz?

İsmet KASAPOĞLU (İK): Öncelikle 
teşekkür ederim, buna ihtiyacımız vardı 
gerçekten. Sayın Bülent Ecevit’in başbakanlık 
yaptığı dönemde madencilik konusunda 
kendisine bazı taleplerde bulunduk. Ve o 
dönemde Bakanlar Kurulunda üç bakandan 
oluşan madenciliğin irdelenmesi, yeniden 
yapılandırılması komitesi kuruldu. Bu komite, 
dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
ve diğer iki devlet bakanından oluşuyordu. 
Komite, madencilik sektörüyle görüşüp 
mevcut sorunlar ve bu sorunların çözümlerine 
yönelik araştırmalar yapmaya başladı. Yapılan 
çalışmaların ardından komite başkanının 
bizzat sarfettiği şu sözleri aktarmak istiyorum; 
“Madenciler ne kadar dağınık ve ne kadar 
birbirlerinden uzakmış? Bu dağınıklıktan 
dolayı bir sonuca varmakta güçlük çekiyoruz. 
Birisinin kara dediğine diğeri ak diyor. Bu 
sektörü bir araya toplamanın bir çaresini 
bulmak lazım ki biz de rahat edelim, konular 
daha net bir biçimde ortaya konsun ve kolay 
anlaşılabilsin.” Ondan sonra bu duruma çare 
bulmak için çalışmalar başladı. O zamanın 
Başbakanlık Kanun Kararlar Müdürü Yüksel 
Günay’a “Madencileri bir araya getirecek 
yasal bir formül bulunabilir mi?” diye soruldu. 
Çünkü o dönemde, derneklerde tüzel 
kişiliklerin üyeliği diye bir durum söz konusu 
değildi. Bir oluşum için sadece kişiler bir 
araya gelebilirdi. Buna bir çözüm bulunsun 
istendi. Yüksel Günay Bey, o konuda çok 
gayret sarfetti ve 3335 sayılı yasa ele alındı. Bu 
yasada dış ilişkiler öncelikli gibi görünüyordu 
ama bir formül bulma zorunluluğu nedeniyle 
3335 sayılı yasaya göre Bakanlar Kurulunca 
Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi 

Birliği’nin kurulması 
kararı verildi 
ve bu konuda 
bir kararname 
yayınlandı. 
Birliğin kurulması 
ile sektördeki 
dernekler, 
sendikalar, ihracatçı 
birlikler, vakıf ve 
diğer kurumların 
bir araya gelmesi 
sağlandı. Ancak 
tabii ki üyelik arzuya 
bağlı olduğu için 
yine de tüm sektör 
burada diyemem, 
mesela Vakıf, kuruluş 
amacımız farklı 
diyerek birliğin 
dışında kaldı. İşçi 
sendikalarımız, 
işverenlerimiz ilk 
defa bir çatı altında 
bir araya gelme 
imkanı buldular. Tabi sektörün gelişmesi 
için, sektörün kendisini ifade edebilmesi için 
çok önemli kazanımlar oldu ve işte o gün bu 
gündür de sektör adına kamu kurumlarıyla 
muhatap olmak kolaylaştı. Mesela birlik 
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon 
Kurulu (YOİKK) çalışmaları içinde çok aktif yer 
aldı. Çalışmalar devam ediyor ve umarım daha 
da gelişir.

MT: Konseyin çalışma yöntemi nasıl? Bu 
konuyu özetler misiniz? 

İK: Konseyin çalışma yöntemi şu şekildedir: 
Konsey kişisel sorunlarla ilgilenmez. Konseyin 
kurumsal üyeleri vardır. Örneğin, Türkiye 
Madenciler Derneği, Türkiye İşçi Sendikaları, 
Maden-İş gibi… Bunlar kendi yönetim 
kurullarında problem olarak karar kılınan 
konuları Konseyin gündemine taşırlar. O 
kurumun ortaya çıkardığı sorun Konseyin 
gündemine geldiğinde haliyle Konsey 
üyesi tüm kurumların ortak sorunu haline 
gelir. Ve dolayısıyla o konuda çalışmalar 
başlatılır ve yürütülür. Ama kuruluş amaçları 
doğrultusunda bütün Konsey üyeleri kendi 
çalışmalarında serbesttir. Statüleri neyse ona 
göre faaliyetlerini yürütürler.

YENİ

2009 yılının Kasım ayı içerisinde, 
Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi 
Birliği Başkanı Sayın İsmet KASAPOĞLU 
ile bir söyleşi gerçekleştirdik. İsmet 
Bey, MSBKB’nin kuruluşundan sektörün 
güncel sorunlarına kadar çeşitli 
konularda sorularımızı içtenlikle 
yanıtladı.  

İsmet Kasapoğlu
MSBKB Başkanı

Madencileri 
bir araya 
getirecek 

yasal 
bir formül 

bulunabilir mi?
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MT: Okuyucularımız Konsey ile ilgili 
diğer genel bilgileri önceki sayfalarımızda 
bulabilirler. Biraz da ülkemiz madenciliğinin 
genel durumu hakkında konuşalım. 
Ülkemizde madencilik üzerine çeşitli 
yasalar, yönetmelikler çıkarılıyor, bir kaç 
ay, belki bir kaç yıl geçtikten sonra bunların 
bazı maddeleri iptal ediliyor. Geçtiğimiz 
aylarda yaşadığımız gibi, bu iptallerden 
dolayı madencilik faaliyetleri bir anda 
duruyor ve çalışma yapılamıyor.  Bu sorunun 
kaynağı sizce nedir?  Sorun yönetimden mi 
kaynaklanıyor yoksa sorun madenciler mi?

İK: Sorun tamamen yönetimden 
kaynaklanıyor.  Ben 1963’te devlet 
memuruydum. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığında, o zamanki maden dairesinde 
bürokrat olarak çalıştım. Mühendisim ama 
faaliyetlerim oralardaydı çünkü devlet 
bursuyla okumuştum. Şimdi o günlerdeki 
durumu hatırlıyorum. O günlerde dönemin 
başbakanı en az haftada bir defa maden 
dairesi yetkilisiyle görüşme ihtiyacı duyardı. 
Çünkü sanayinin ve ülkenin imkanlarının 
doğal kaynaklara dayalı olduğu bilinci 
vardı. Zaten ithalata para bulunamadığı 
için yerli kaynakların önemi daha çok 
gündeme geliyordu. Sonradan nasıl olduysa, 
anlayamadığım madencilik karşıtı bir hareket 
doğdu. Ülkemize çevrecilik bilinci maalesef 
şanssız biçimde girdi. Çevrecilik bilimsel bir 
faaliyettir, bilimsel bir gelişmedir, teknolojinin 
gelişmesi anlamına gelir. Çünkü ülke ve 
insan için yapılması gerekli faaliyetin çevreye 
uyumlu şekilde nasıl yürütüleceğini belirlemek 

için bilimsel araştırmalar sonucu çevre 
bakanlıkları, çevre birimleri oluşturulmuştur. 
Yani çevre birimleri, madenci bir madeni 
işletirken “Bak sen bunu şu şekilde çalışırsan 
çevreye daha uyumlu hale getirebilirsin” diye 
öneri getirecek birimlerdir. Ama bizde çevre 
birimleri yasaklamaktan öteye gitmediler. 
Jandarma, polis gibi hareket ettiler. Kısacası 
bizde çevre kavramı yanlış başlatıldı. Bununla 
birlikte popüler olma hevesindeki bazı 
arkadaşlarımız ki onları biliyorsunuz, olayı 
saptırdılar ve kamuoyunu müthiş derecede 
yanılttılar. Tabi gerek rant elde edenler, gerek 
siyasi gelecek bekleyenler bu konuyu da ele 
alıp istedikleri şekilde istismar ettiler. Sonuçta 
durum bu hale geldi. Örneğin Erzurum’daki 
bir maden hakkında İstanbul’ da Boğaz’ da 
masasında içkisini yudumlarken oturup 
dilekçe yazıp, “Burası kapatılsın” diye müracaat 
edilebiliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir 
faaliyetten doğrudan doğruya zarar gören biri 
varsa elbette adalet onun için vazgeçilmezdir, 
bunda bir sıkıntı yok. Ama sadece eğlence 
olsun diye, sadece gündemde kalmak için bu 
işler bu hale getirildi.

MT: Evet, bu durum şu an yaşadığımız 
en büyük sorunlardan bir tanesi. Konseyin 
düşüncesi olarak ülkemiz madencilik 
sektöründe başka ne gibi problemler 
yaşanmakta?

İK: En büyük problem sektörün doğru 
tanınmaması. Biliyorsunuz madencilik, 
büyükşehirlerde insan gruplarının gözü 
önünde yapılan bir iş değil. Yani şehrin 
meydanında, yakınında yapılmıyor. İstisnai 
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olarak yakınında olan bir iki tane örnek var, onlar da 
maalesef aleyhte örnek oluyorlar. Madencilik esas olarak 
kırsalda yapılan bir faaliyettir. Dolayısıyla bu konudaki 
yalan yanlış, kirletilmiş bilgiler kendisine kolayca 
zemin bulabiliyor. Örneğin adam diyor ki 
“Madencilik yapılmasa da olur”. Ondan 
sonra da arabasına binip gidiyor. O 
arabanın yapılması için 10 - 15 ton 
mineral maddenin doğadan çıkarılıp 
alınacağının farkında değil. Ben Avrupa 
Birliğinde bir madenin yasaklanması 
diye bir şey duymadım. Öyle bir 
düşünce yok orada. Aksine madenciler 
son derece saygın. “Sırf yaşamımızı 
devam ettirebilmemiz için, sırf hayatımızı 
daha da kolaylaştırmak için bu insanlar yerin 
altına iniyorlar, kırsalda yaşıyorlar.” şeklinde bir 
düşünce hakim. “Bu insanlar özel, saygı duyulmalı.” diyorlar. 
Ben oraya gittiğim zaman iftihar ediyorum mesleğimle, 
Türkiye’ye geliyorum öyle bir hal ortaya çıkıyor ki bazen 
mesleğimi söylemeye çekiniyorum. Kısacası bir toplum 
doğanın ona verdiği imkanlara ancak bu kadar ihanet 
edebilir.

MT: Son cümleniz üzerinde uzun uzun düşünülmesi 
gereken bir cümle. Bununla birlikte gelecek hakkındaki 
önerilerinizi alabilir miyiz? Şöyle ki; dergimizin ikinci 
sayısında, Avrupa Birliğinin kritik hammaddeler üzerine 
hazırladığı bir raporu yayınladık. Bu raporda gördük 
ki gelişmiş ülkeler gelecekleri için madenler üzerine 
çalışmalar yapmaktalar. Ülkemizde bu şekilde çalışmalar 
yapılıyor mu? 

İK: Avrupa birliği ile farkımız bu. Avrupa Birliği, üye 
ülkelerde şu an toprağın altında, üstünde ne var her şeyi 
biliyorlar, her şey ortaya çıkarılmış durumda. Benim şu 
madenim var, bu madenim yok ve olma ihtimali de yok gibi 
her türlü bilgiye sahipler. Bir projenin başlangıç noktalarını 
ortaya koyabiliyorlar. Biz maalesef koyamıyoruz, çünkü 
Türkiye’de henüz neye sahibiz, onu bilmiyoruz. Avrupa’da 
maden arama ortalaması 1000 metreye ulaşmıştır. Bizde 
ortalama daha 100 metrededir. Biz neyimiz var neyimiz yok, 
ilerde neye ihtiyacımız olacak bunları dahi bilemediğimizden 
gelecek için bir program yapmak, bir proje üretmek mümkün 
değil, çünkü altyapımız yok.

MT: Sizin önerileriniz var mı bu konuda, hangi kurum ne 
yapmalı, özel sektör nasıl hareket etmeli?

İK: Özel sektörü yüreklendirmek lazım. Cumhuriyet 
döneminden bu yana gelen ünlü holdinglerimiz vardır. Kar 
nerdeyse, mutlaka o işe girmişlerdir. Peki, bu holdingler 
madencilikte var mı? Yok! Kazanç olsa neden girmesinler? 
Madencilik zor bir iş. Yatırımların geri alınması son derece 
zor ve uzun vadeli olan bir iş. Onun için siyasilerin de işine 
gelmiyor. “Madencilik konusunda devlet yatırımlarıyla bir 
proje başlatsam, örneğin maden aramalara başlasam 15-20 
yılda sonuç alırım. Yatırıma başlatmak için imkanlar bulsam 
15-20 yıl da o sürecek, o zaman bunun bana getirisi ne?” 
diyerek hemen ellerinin tersiyle itiyorlar.

MT: Yani hükümetin mutlaka özel sektörün önünü 
açması lazım.

İK: Gayet tabi, hükümet toplumun yerine koyacak kendini, 
toplumun geleceği için bunu yapmak zorunda olduğunu 
hissedecek. Günlük düşünce ile madencilik meselelerini 
çözmek mümkün değildir.

MT: Bu bağlamda geçtiğimiz aylarda tüm sektörleri 
kapsayan bir teşvik yasası çıkarıldı. Teşviklerin madenciliği 
de kapsadığını gördük. Bu konudaki düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?

İK: Şimdi tabii ki bu tür teşvikler önemli konular ama 
madenciliği harekete geçirebilecek teşvikler bunlar değildir. 
Madenciliği harekete geçirebilecek teşvikler öncelikle 
aramalar için verilmelidir. Risk sermayesi oluşumuna imkan 
sağlayacak zeminin hazırlanması ve risk sermayesinin 
arttırılması gerekmektedir. Ancak bizim teşvik yasasında ne 
diyor “2010 yılına kadar tamamlanacak yatırımlara…”. Buna 
süre koyduğun zaman istersen bütün parayı ben vereceğim 
de, madenci açısından bir işe yaramaz. Madenciliğe 
uygulanacak teşvikler özeldir, herhangi bir fabrika yatırımıyla 
aynı şekilde ifade edilmeleri mümkün değildir. Ama nedense, 
bizim Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarımız hep enerji ile 
uğraşırlar, madenciliğe hiç dönüp bakmazlar. Baktırmak da 
çok zordur.

MT: Bu konuda Maden Bakanlığı kurulması gibi bir fikre 
nasıl bakıyorsunuz? Madencilik sektörünün Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığından ayrılmasında yarar var mı?

İK: Var, mutlaka var. Ancak ben ondan da umut 
besleyemiyorum ki. Çünkü oraya gelecek bakanın o işi 
benimsemesi lazım. O işi yürekten üstlenip mücadele etmesi 
lazım. Halbuki bizim bakanlarımız aman bana laf gelmesin 
diye hep geri planda kalıyor. Mesela eski bakanımız bize 
“Aman siz benim önüme geçin, bana laf gelmesin” derdi. 
Böyle bir şey olur mu? Bu sektör size emanet edilmiş. İnşallah 
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yeni bakanımız öyle yapmaz da, sektör adına 
bir şeyler kazanılır.

MT: Güncel bir iki konuya değineceğim. 
Örneğin, geçtiğimiz haftalarda, “2,5 trilyon 
dolarlık servetin üzerinde oturuyoruz” 
şeklinde haberler çıktı. Zaten yıllardır 
“xxx milyar dolarlık bor mineralimiz var, 
çıkaramıyoruz” şeklinde haberleri de 
okuyoruz. Yani halkı yanıltıcı söylemler 
mevcut. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir 
miyiz? 

İK: Evet evet, bütün olay buradan başlıyor 
zaten. Türkiye’ye hep kirletilmiş bilgiler 
enjekte edilir. Bunların birçoğu da yabancı 
kaynaklıdır. Maalesef bizim ülkemizde de 
hemen bunların bayraktarlığını yapacak 
insanlar ortaya çıkıverir. Alırlar bu kirletilmiş 
bilgileri, ortalıkta saçmadıkları yer bırakmazlar. 
Şimdi ben size soruyorum, siz de yazın, hesap 
sorun. Hani bor geleceğin petrolüydü, uzayın 
yakıtıydı, uçaklar bile bor ile çalışacaktı. Kalktı 
AB bor’u yasakladı. Bu nasıl iştir? Bunlar hep 
Türk insanı sahip olduğu değerlerin gerçek 
değerini anlayamasın, akıl yoluyla bakamasın 
diye uydurulmuş şeylerdir. Ve maalesef 

biz böyle oyunlara hemen geliriz. Trilyon 
dolarlar yer altında yatıyormuş… Bu şekilde 
hesap yapmak madenciliğe fayda değil zarar 
getirir. Ben yıllardır söylüyorum, mıcırın tonu 
İstanbul’da 10 dolar. O zaman Toros dağlarını 
çarp 10 dolarla nasıl bir rakam çıkıyor ortaya 
bakın? Böyle hesap yapılmaz! Hesap, varolanı 
ekonomiye kattığın zamanki değer ile yapılır. 
Ekonomiye katabiliyorsan o bir değerdir. 
Bunlar hep sektöre zarar vermek için, Türk 
toplumunu, Türk yöneticisini sektörden uzak 
tutmak için uydurulmuş senaryolardır. 

MT: Altın madenciliğine gelelim. 
Avrupa’nın belki de dünyanın en güvenli 
altın madeni işletme tesislerine sahip 
olduğumuzu biliyoruz. Ancak, yine az önce 
söylediğimiz gibi halen altın madenciliği 
karşıtı haberler yapılıyor. Halk, madenciliğe 
karşı kışkırtılıyor. Bu konuda neler yapmamız 
lazım, sizin düşünceleriniz nedir?

İK: Bazı uygulamalarla vatandaşlarımızı 
konunun içine çekmek lazım. Mesela devlet 
hakkı diye bir şey alınır madencilerden. 
İçişleri Bakanlığıyla yaptığımız çalışmalarda, 
kazalarda kaymakamın başkanlığında, köy 
muhtarlarından oluşan köye hizmet götürme 
birimlerinin olduğunu öğrendik. Bunun yasal 
kanunu da var. Ve şöyle bir öneri getirmeyi 
düşündük. Madenlerden alınacak devlet 
hakkının büyük bir bölümü, örneğin %80’i 
köye hizmet götürme birimlerine ödensin. O 
zaman ne olacak? Kaymakamın başkanlığında, 
muhtarlardan oluşan bu birimlerin elinde bir 
kaynak olacak, o köylerin okullarını yapacak, 
camisini yapacak, yolunu yapacak, yaşlılar 
evi kuracak ve halk ondan bir fayda geldiğini 
görecek. Örneğin, köyün hemen bitişiğinde 
bir işletme var. Orada bir şeyler çıkarılıyor. 
Köylü elbette ki biraz gürültüsünden, biraz 
yolundan rahatsız oluyor ama onun da bu 
konudan bir fayda sağlaması lazım. Ben 
bunu haklı buluyorum. Beyaz Saray’da 
danışmanlık da yapmış Thomas L. Friedman 
‘ın “Küreselleşmenin Geleceği” isimli bir kitabı 
vardır. Hani Turgut Özal’ın başucumdan eksik 
etmiyorum dediği kitaptır bu. Friedman, 
Amazon ormanları yok oluyor diye Birleşmiş 
Milletler adına bir çevre araştırmasına gitmiş. 
Diyor ki kitabında; “Helikopterimiz, yemyeşil, 
son derece harika bir ormanın içinde bir köy 
yerine indi. Bir de ne görelim? Yerliler, ağaçlara 
bağladıkları antenlerle aşağıda televizyon 
izliyorlar.  Sordum ne yapıyorsunuz diye? Onlar 
da borsayı takip ediyoruz dediler. Friedman: 
Borsa ile ne işi var bu yerlilerin? diye sorunca, 
efendim demişler bu bölgede altın madenleri 
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vardı, o altın madenlerini işleten firmalar bu köylere hisse 
veriyor, dolayısıyla onlar da hisselerinin durumunu takip 
ediyorlar. Peki, burada maden var, ortam nasıl bu kadar 
bakımlı ve yeşil? Yerliler ormana kimseyi sokmuyorlar ki, 
Amazon ormanlarını madenciler değil orman kesiciler 
yok ediyor diyor. Burada maden var diye, orman yerliler 
tarafından özel koruma altına alındığından orman burada 
müthiş bir şekilde hayatiyetini devam ettiriyor.” diye devam 
ediyor Friedman ‘ın kitabı. Bizde her şey ters. Türkiye’de 
madenciliğe tahsis edilmiş orman alanları 10000 de 1 bile 
değildir. Ama kamuoyuna bakın: Madenciler ormanları 
mahvediyor diyorlar! Olacak iş değil. 

MT: Kömür madenciliğine gelelim. Ülkemizde kömür 
madencilerine yeteri kadar değer veriliyor mu? 

İK: Maalesef bu konu da diğerleri gibi... Mesela enerji 
konusunda kömür düşmanı olduk. Kamuoyu kömürden 
enerji olmaz diye yönlendiriliyor. Bazı arkadaşlar her 
şeyi abartıyorlar. Efendim rüzgarımız, güneşimiz varmış, 
diğerlerine gerek yokmuş. Olur mu böyle bir şey? Bir voltaj 
düşmesiyle evinizdeki elektrikli makinelerin çalışmaz hale 
geldiğini hepiniz görüyorsunuz değil mi? Onun için faz diye 
bir şey vardır elektrik enerjisinde. Sadece rüzgar gibi her 
saniye gücü değişen bir enerji türüyle bu işler yürütülemez. 
Sisteme verebileceğiniz bu türden enerjilerin bir sınırı 
vardır. Güvenli enerji maalesef halen kömür, doğalgaz ve 
hidroliktir. Şimdi nükleer enerjiye geçelim, geçmeyelim 
o ayrı bir konu. Ama şuan bunlar olmadan enerji 
düşünülemez. Öbürlerini ihmal etmeyin, onları da çalışın 
ama bizde her şey yanlış olduğu için sanki onlar olursa 
öbürleri olmayacakmış gibi, ihtiyaç kalmayacakmış gibi 
düşünülüyor. Bunlar, ancak o ihtiyaç kalmayacak dediğiniz 
şeylere bir destek olarak konunun içine girebilir. Biz kömüre 
dört elle sarılacağımıza, nasıl daha çok kömür yatakları 
buluruz, bunları nasıl ortaya çıkarırız diye çalışacağımıza, 
sanki ülkemizde kömür devrini tamamlamış gibi bir hava 
estiriliyor.

MT: Haberlerden takip ediyoruz, maden sektöründe 
maalesef 2009 yılı içerisinde yine çok sayıda madenci 
hayatını kaybetti. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?

İK: Hepsine Allah rahmet eylesin… Tabii ki iş yasaları 

açısından, iş güvenliği açısından bu konulara son derece 
titizlikle ve dikkatle yaklaşmak lazım ama maalesef işin 
özelliği bakımından da kazalarımız kaçınılmaz. Bir kere 
bunu kabul edelim. Ama en aza indirmek için gereken 
her şeyi yapalım. Bunu yapmak için de sektörün kafasının 
yerinde olması lazım. Yöneticinin de iyi niyetli olması 
lazım. Bürokrasi her işletmeye gittiğinde çalışmaları allak 
bullak edecek, yasaklayacak şeylerle, ceberut bir şekilde 
onlara yaklaşırsa, onlar da ne yapacağını şaşırır ve bu tür 
çalışmaların ihmaline neden de olabilir. Yani, bunlar için de 
bir huzur ortamı gerekmektedir.

MT: Genel olarak madenciliği tanıtmak için hükümet, 
özel sektör ve bizler neler yapmalıyız? Önerileriniz nedir 
bundan sonrası için.

İK: O kadar zor ki. En azından sizin yaptığınız işi yapacak, 
sizin gibi insanların ortaya çıkması lazım. Ben şu an sizin 
çıkardığınız bu dergi için son derece sevinçliyim ve iftihar 
ediyorum. Çünkü bizde madencilik konusunda medyada bir 
haber yapalım dendiği zaman şart, haberin menfi olmasıdır. 
Çünkü müspet olanın alıcısı yoktur, müşterisi yoktur diye 
düşünülür. Halbuki bunlar yanlış. Öncelikle vatandaşı 
gerçeklerle donatmak lazım, doğrunun ne olduğunu 
onlara anlatmak lazım. Bence en önemli şey madenciliğin 
ne olduğunu, gerçeğiyle halkımıza yansıtacak bir ortamın 
oluşmasıdır. Yani şu an en büyük yapılacak görev odur.

MT: Son sorumuz aslında dergimiz hakkındaki 
düşüncelerinizi öğrenmekti. Ancak yukarıda buna da 
yanıt vermiş oldunuz. 

İK: Evet sizi gerçekten kutluyorum. Sektör hep uzaklarda, 
dağda bayırda çalışmaya alışkın olduğu için bu tür şeylere 
biraz geç intibak ederler. Ama umarım sektörün de 
desteğini içtenlikle görürsünüz.

MT: Biz elimizden geleni yapıp madencilik sektörüne 
maksimum katkıyı koymak niyetindeyiz. Bunu da bu 
şekilde göstermeye çalışıyoruz.

İK: Çok doğru bir yaklaşım, tekrar kutlarım sizi. Mesleğim 
adına ve sektörüm adına minnettar olduğumu da ifade 
ederim.

MT: Çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdığınız için biz de 
size teşekkür ederiz.

İK: Ben teşekkür ederim.

Madencilik ile ilgili bilgilerinizi
güncel tutmak için bir abonelik yeterli!
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NETPRO/Mine Kullanıcısı ile Buluştu

Madencilik Türkiye (MT): Netcad’i bize 
tanıtır mısınız?

Mesut Ekinci (ME): Soru klasik olmakla 
beraber önemli bir soru, çünkü Netcad 
gerçeğini birçok kişi, kurum ya da firma 
kendine görünen kısmıyla değerlendirir. Ama 
Netcad bunların ötesindedir. Netcad kırka 
yakın ürünü paketlemeyi başarmış, aklınıza 
gelen birçok sektöre ilişkin, o sektöre özel 
paket uygulamalar üretmiş, kendine özel bir 
firmadır. Haritacıya sorsanız Netsurf ’ümüzden, 
belediyelere gitseniz Kent Bilgi Sistemi ya da 
Planet, Map, Çap ürünlerimizden, yol ve baraj 
projeleri yapanlara gitseniz Netpro’muzdan 
bahseder. Netcad bunların hepsi ve ötesidir. 
Sadece paket uygulama değil aynı zamanda 
ciddi büyük ölçekli kurumsal yazılımlar da 
üretmektedir. CAD ve GIS’i bir arada kullanmayı 
başarmıştır. Sektörde yazılım firmalarının 
çoğu küçülmeyi tercih ederken büyümeye ve 
üretmeye devam etmiştir.

MT: Netcad ne zaman kuruldu?
ME: Netcad 1989 yılında kurulmuş, 21’inci 

yılına doğru yol almakta olan tamamen yerli bir 
firmadır. Şu an 125 çalışanı ile Bilkent Teknokent 
yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Netcad Türkiye’nin 
CAD ve GIS’teki 
tecrübesini bünyesinde 
toplamıştır. Bir 
Netcad belgeseli 
yapsak Türkiye’nin 
CAD ve GIS’teki 
gelişimi arasında 
ciddi paralellikler 
bulursunuz. Ama şunu 
söylemek yanlış olmaz, 
Türkiye’nin konumsal 
verilerini Netcad 
ürünleri üretmektedir.

M adencilik sektörünün ilk yerli 
yazılımı kullanıcısı ile buluşuyor. 
NETCAD, Hacettepe Üniversitesi 

Maden Mühendisliği ve TKİ ile ortak olarak 
geliştirilen, Türkiye’nin ilk ve tek yerli 
ürünü olan NETPRO/Mine uygulamasını 
kullanıma sunmanın gururunu yaşıyor. Bu 
amaçla dergimizin bu sayısında, Netcad’i 
ve yeni ürünü NETPRO/Mine’ı tanımak ve 
tanıtmak amacıyla, Netcad yetkililerinden 
NETPRO/Mine Ürün Yöneticisi Sayın Mesut Ekinci 
ile gerçekleştirilen röportajı siz değerli 
okurlarımız ile paylaşıyoruz.

MT: Bu çok iddialı bir yaklaşım. Peki 
kendinize bu kadar güvenmenizin sebepleri 
nelerdir?

ME: Netcad, yazılım geliştirmede uluslararası 
tüm disiplinlere riayet ederek çalışmalarını 
sürdürüyor. Bunun ifadesi olan CMMI 3 
sertifikasını aldık. Bunu alan Türkiye’deki 
13’üncü firmayız. Firma bünyesinde kazanılan 
bir tecrübenin yok olmaması için çok hassas 
proje yönetim disiplinleri uygulamaktayız. 
Bunun sonucu olarak sadece bu yıl 6 tane 
yeni ürün geliştirildi. Bunlar Glonet (Google 
Earth’ün yerli, bize ait olanı), Koridor Analizi, 
Netpro/Atiksu, Nettop, Yenileme ve NETPRO/
Mine’dır.

MT: NETPRO/Mine’a gelecek olursak...
ME: NETPRO/Mine, Netcad ürün ailesinin 

yeni ve daha yüksek teknolojik alt yapıya sahip 
olan Netpro ürün serisindendir. Bir Tübitak 
Ar-Ge projesidir. Hacettepe Üniversitesi 
Maden Mühendisliği ve TKİ bu projenin diğer 
ortaklarıdır. Projenin birinci yılı sonunda 
ürünün ilk versiyonu ortaya çıktı. Bu da önemli 
bir başarıdır.

MT: NETPRO/Mine ne yapıyor?
ME: Maden işletmelerinin tüm iş 

süreçlerinde çözüm üreten ilk ve tek yerli 
“Cevher Yatağı Modelleme ve Maden 
İşletmeciliği” yazılımıdır. Sondaj bilgilerinin 
sisteme atılması sonrasında cevher yatağının 
modellenmesi ve bazı jeoistatistik modelleme 
yöntemleri ile kaynak kestirimi yapıyorsunuz. 
Bu bilgilerden yola çıkarak ocak tasarım 
biçimini ve yöntemini planlıyorsunuz. 
İşletmenin başlangıç faaliyetlerinden 
kapatılmasına kadar 
geçen süre 
zarfında, teknik 
ve stratejik 
değere sahip 
karar verme 
süreçlerinde 
NETPRO/
Mine size yol 
göstermek-
tedir.

Mesut Ekinci
NETPRO/Mine Ürün Yöneticisi

NETCAD 
Türkiye’nin 

ilk ve tek yerli 
ürünü olan 

NETPRO/Mine 
uygulamasını 

kullanıma 
sunmanın 
gururunu 
yaşıyor.
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MT: Yani program, maden işletmesinde sadece belirli bir 
aşamayı değil, tüm süreci şekillendiriyor diyebilir miyiz?

ME: Evet. Yakın bir zamanda 1940’larda kurulmuş ve en 
az 10-15 yıl daha üretim yapılması planlanan bir işletmeyi 
ziyaret ettim. Bir insan ömrü kadar ömre sahip işletmeler var. 
Geleceği planlamanın tek yolu, geçmiş ve şu andaki verilerin 
iyi değerlendirilmesinden geçiyor. Burada NETPRO/Mine sizin 
için bir el feneridir.

Modelleme yapmak için jeoistatistik bilgisine de ihtiyaç 
duyulmaktadır. Diğer önemli bir konu da eğitim ve destek 
konusunda ortaya çıkmaktadır. Kullanıcılar kendini güvende 
hissedemiyor.

MT: Siz bu sorunların üstesinden nasıl geleceksiniz?
ME: Ürünlerimiz Türkçe ama İngilizce desteğimiz de 

var. Şu an madencilik sektörü birçok konuda halen Netsurf 
ve Netpro gibi Netcad’in diğer ürünlerini kullanmaktadır. 
NETPRO/Mine bu altyapı üzerine geliştirilmiştir. Bu şu 
demek: NETPRO/Mine’ı alan, aldığı an kullanma sorununu 
yarı yarıya çözmüş olacaktır. Bununla beraber kullanıcı, 
Netcad’in alışılmış kullanım kolaylığına sahip olacaktır. 
Netcad’in eğitim ayağında Netcad Kampüs diye ayrı bir 
yapılanmamız var. Netcad Kampüs 2009’da 5000 kişiye eğitim 
verdi. Eğitim konusunu bu güçlü yapılanmamızla çözeceğiz. 
Eğitim hizmetlerimizi uzaktan eğitim platformumuzla 
desteklemekteyiz. Teknik destek ekibimizle ve portal 
desteğimizle kullanıcının hep yanında olacağız. Belki 
bunların ötesinde şunu sağlayacağız: Hacettepe Üniversitesi, 
NETPRO/Mine kullanıcılarına jeoistatistikte ve modelleme 
konularında işletmelere destek verecektir. Belki Netcad bu 
konuda bir ilki yapmış olacak, sektör firmaları ve üniversiteyi 
bir araya getirmiş olacaktır.

MT: Peki NETPRO/Mine Türk madencisi ile ne zaman 
buluşacak?

ME: NETPRO/Mine’ın ilk sürümü, aralık ayında bir 
kampanya ile piyasaya çıktı. İlk versiyonda cevher 
yatağını modelleyebilecek ve yeraltı ocak galerilerini 
tasarlayabilecekler. Tam sürüm versiyonu 2010 Haziran’ında 
hazır olacaktır. İki yıl garantili olacak ürünümüzle yerinde ve 
uzaktan eğitimlerle birlikte portal ve üniversite desteğimizle 
kullanıcının yanında olacağız. Madencilik bir ülkenin 
zenginliğinin ve gücünün göstergesidir. Maden işletmesi 
demek, milyon dolarlık yatırımlar demektir. Yanlış alınan 
bir kararın sonucu milyon dolarlık zarar hatta işletmenin 
kapanması anlamına gelir. İşte bu noktada NETPRO/Mine Türk 
madenciliğine yeni bir boyut ve derinlik kazandıracaktır. Türk 
madenciliğinin yükselmesinde sıçrama parametrelerinden 
biri olacaktır. Bunu hep beraber yaşayıp göreceğiz.

MT: Yazılım ortaya çıkmadan önce yapılan pazar 
araştırmalarından biraz bahsedebilir misiniz?

ME: Elbette. Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 2008 
yılı itibariyle istatistiki sonuçlarına baktığımızda arama ve 
işletme ruhsat başvurularının yaklaşık 13.000 civarında 
olduğu görülmektedir. Bu sayısal göstergeler pazarın 
potansiyel büyüklüğünü göstermektedir. Bunu hedef olarak 
kabul ediyoruz. Bununla beraber çeşitli madencilik fuarlarına 
katıldık, anket çalışmaları yaptık ve bazı sonuçlara ulaştık.

MT: Eğer sakıncası yoksa bu sonuçlardan biraz 
bahsedebilir miyiz?

ME: Öncelikle şunu söylemeliyim. Şu an piyasada yabancı 
yazılımlar kullanılmaktadır. Yurt dışı kökenli firmalar yazılım 
teknolojilerini ciddi olarak kullanmaktalar. Hatta çoğu bu 
konularda danışmanlık hizmeti verecek düzeye gelmişler.  
Maden arama faaliyetlerinde Uzaktan Algılama teknolojisini 
kullanmayı ve işletme öncesi modelleme ve kaynak rezerv 
kestirim aşamasında cevher modelleme yazılımlarını 
kullanmayı bir disiplin haline getirdiklerini gördük. Maalesef 
çok büyük maden firmaları dışında yerli işletmelerde bu tip 
yazılımların az kullanıldığını, kullananlarda ise ciddi sıkıntılar 
yaşandığını gördük. Bunların nedenlerini anlamaya çalıştık ve 
derslerimizi çıkardık.

MT: Bu derslerden ne gibi sonuçlar çıkardınız, bizimle 
paylaşır mısınız?

ME: Tabii ki. Mevcut ürünlerin İngilizce olması beraberinde 
dil problemi getirmektedir. Bu sorunu aşan kullanıcı bu kez 
de uygulamaların kullanım zorluğuna takılmaktadır. Yani 
bu ürünler nerdeyse profesyonel kullanıcı istemektedir. 







Madencilik Sektöründe 
Veri Tabanı Sistemi ve Türkiye

Günümüz rekabet şartları, madencilik 
şirketlerinin doğru bilgiye en hızlı zamanda 
ulaşmasını sağlayacak yeni sistemlerin 
gelişmesine yol açmıştır. Türkiye’deki şirketler 
de bu eksikliği görmüş ve son yıllarda kendi 
çalışmalarına bu yönde ağırlık vermişlerdir. 
Ayrıca, bilgiye çok çabuk ulaşılan ve değişimin 
hızla gerçekleştiği bu çağda, verilere hızla 
ulaşabilmenin etkisi, tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’deki madencilik sektöründe de giderek 
önemli bir yer almıştır.

Bu çalışmalar ve hızla gelişen teknoloji, 
tüm dünya madencilik sektöründe Veri Tabanı 
Sistemi’ni (DBMS – Database Management 
System)  ön plana çıkarmıştır. Bu sayede 
veri tabanının oluşturulması, yöneltilmesi, 

Türkiye, maden yatakları konusunda 
zengin bir ülke olmasından dolayı 
madencilik faaliyetlerini Cumhuriyet’in 

ilk yıllarından (1935) beri yürütmektedir. 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) ile 
başlayarak yapılan aramalar, daha sonra 
yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı madencilik 
şirketlerinin de kurulması ile devam 
etmektedir. Bugüne kadar da hem MTA 
hem de bu madencilik şirketlerinin arama 
ve geliştirme birimleri birçok bilgi toplamış 
ve toplamaya devam etmektedirler. 
Ancak bu verilerin sistematik ve uygun bir 
şekilde toplanmaması, bu bilgilere ulaşımı 
zorlaştırdığı gibi bilgilerin güvenilirliği 
konusunda da şüphe uyandırmaktadır.

Verilerin 
sistematik ve 

uygun bir şekilde 
toplanmaması, 

bu bilgilere 
ulaşımı 

zorlaştırdığı 
gibi bilgilerin 
güvenilirliği 
konusunda 

da şüphe 
uyandırmaktadır.

çoğaltılması ve saklanması kolaylıkla 
gerçekleştirilmektedir. Burada bilgiler bir 
Veri Model’i (Data Model) oluşturularak 
tablolarda saklanır. Bu bilgiler güvenilir bir 
şekilde korunur ve hızlı erişimle istenilen bilgi 
kolaylıkla elde edilir.

Madencilik sektöründe bu gereksinimi 
üç ana başlık altında değerlendirebiliriz. 
Bunlardan ilki, şirketler arası yapılan ortak 
çalışmalardaki bilgi transferidir. Projenin nasıl 
ilerlediği, ne aşamada olduğu konusunda 
bilgi vererek, değerlendirilmesinin doğru ve 
güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlar. 

Bir diğeri, veri tabanının, yöneticilerin 
çalışmasını kontrollü bir şekilde yönetmesini 
sağlamasıdır. Maden sektöründe, analiz 
sonuçları ve bunların iyi değerlendirilmesi 
çok önemlidir. Burada yapılacak herhangi bir 
hata maden rezervinin, gerçek değerinden 
farklı çıkmasına sebep olacağı için dikkatle 
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Analiz kalite 
kontrolü sayesinde hızlı raporlama ve hızlı 
sonuç elde etmek mümkündür.

Son başlık olarak da, bu bilgileri en çok 
kullanan kişilere yani biz jeologlara sağladığı 
rahatlık sayılabilir. Bu sayede arazi de dahil 
istenilen bilgi, tüm sonuçlarıyla rahatlıkla 
ulaşılabilir olmuştur ve bu bilgiler coğrafi 
bilgi sistemine de rahatlıkla aktarılmaktadır. 
Ayrıca arazide elde edilen yeni bilgilerin 
eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenebilmesi 
gerçekleştirilmiş olur. 

Sonuç olarak günümüzde 
başlanılan Veri Tabanı Yönetim 
Sistemi ilerde yeni metodolojilerin 
gelişmesine, jeolojik yapının 
daha iyi anlaşılmasına, diğer tüm 
ölçüm ve gözlemlerin yardımıyla 
mineralizasyonun daha net ortaya 
koyulmasına yardımcı olacaktır. 
Kısacası hızlı ve doğru bilgiye 
ulaşabilmenin, uzun ömürlü ve 
kullanışlı bilgiyi elde edebilmenin, 
sektördeki rekabette yer alabilmenin 
yollarından birini iyi bir veri tabanı 
sistemi kurmak oluşturmaktadır.

Esin Şişman
Maxwell Geoservices
Database Administrator
esisman@maxwellgeoservices.com

Database programından bir görüntü
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Maden Performansının Geliştirilmesi Amacıyla 
Madencilik Verilerinin İşlenmesi

Bireysel veri sistemleriyle ilişkili çalışan 
bilgiler genellikle, genel operasyon 
performansına ait belirgin bir görüş 
edinilmesini neredeyse imkansız kılacak 
şekilde, sadece belirli bir grup kullanıcının 
erişimine açık tutulan “silolar” da takılı 
kalmaktadır. Coğrafik sınırların dışından 
etkileşimde bulunan, anadillerinde tutarlı veri 
ölçümlerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için de 
evrensel erişim ihtiyacı büyümektedir.

Bununla birlikte günümüzde birkaç harici 
kuvvet de madencilik şirketlerini bu tür 
bilgi sistemlerinin daha verimli kullanımına 
zorlamaktadır.

Başta gelen itici kuvvetlerden birisi, hızla 
yükselen maliyetlerin karşısında üretimi 
arttırarak,  yüksek hammadde fiyatları sayesinde 
para kazanma isteğidir. Bunu başarmak 
için, sadece bireysel ve birbiriyle bağımlı 
madencilik çalışmalarını iyileştirmek yetmez. Bu 
çalışmalardan daha iyi sezgiler toplamak, hem 
günlük üretimde hem de uzun vadede kazanç 
sağlamak amacıyla daha iyi taktiksel ve stratejik 
kararlar alabilmek için gereklidir.

Madencilik şirketleri günümüz küresel 
piyasasında, sürekli artan karmaşık 
idare sorunlarıyla yüzleşmektedir. 

Bunlar içerisinde en önemlisi, yardımcı verilerin 
jeolojik olarak birbirinden farklı konumlara 
dağıldığı durumlarda işletme performansı, 
kaynak ve rezervlere ait anlaşılabilir, 
uygulamaya yönelik verilerin üretilmesidir. 
Madencilik endüstrisinde veri işlemeye yönelik 
geleneksel yaklaşımlar doğru bilgiyi, doğru 
kişiye, doğru zaman ve doğru şekilde iletme 
ihtiyacını karşılamaya yeterli olmamaktadır.

Günümüzde 
birkaç harici 

kuvvet de 
madencilik 
şirketlerini 
bu tür bilgi 

sistemlerinin 
daha verimli 
kullanımına 

zorlamaktadır

Rick Moignard
President and cEO
of Gemcom Software 
ınternational ınc.

Çeviri 
Mehmet Y. HALLAÇ 
Maden Mühendisi

Diğer bir güçlü motivasyon faktörü, artan 
yasal gereklilikleri karşılamak için hesap 
denetim kriterlerini ve raporlama standartlarını 
karşılamak şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 
Endüstri sağlamlaştıkça ve daha büyük küresel 
şirketler ortaya çıkarttıkça, saklanan bilgi ve 
kritik verilerin şeffaflığınının sağlanabilmesi 
için bir takım yönetmeliklerin ve raporlama 
gereksinimlerinin global ölçekte uygulanması 
zorunlu hale gelmektedir.

Yönetmelik baskısına ilave olarak dünya 
çapındaki vasıflı yerbilimcilerin noksanlığı, 
madencilik şirketlerini, madencilik aşamalarını 
standartlaştırmaya ve yeni personelin daha 
kolay yetiştirilmesi için eğitim yöntemlerinin 
geliştirilmesine, farklı projelerdeki personel 
arası haberleşmenin kolaylaştırılmasına ve 
uzaktan proje yönetimi için haberleşme 
teknolojilerinden (IT) daha fazla yararlanmaya 
zorlamaktadır.

Bu sebeple, artan talepler, yükselen 
maliyetler, raporlama ve uyumluluk 
gereksinimleri ve yetenekli madencilerin 
eksikliği ile yüzleşmeye çalışan madencilik 
endüstrisinde, şirketlerin önemli ticari kararları 
alabilmesini mümkün kılmak için madencilik 
çalışmalarından toplanan verilerin daha etkili 
bir şekilde yönetilmesi ve kullanılması, önemini 
her geçen gün arttırmaktadır. Peki bu nasıl 
olacak?

Verilerin Tümünün Yorumlanması 
Kullanılmaya müsait pek çok veri 

bulunmaktadır. Mesele bu verilerin, 
operasyonel ve şirket boyutunda karar 
verme durumlarında kullanılmak üzere, 
etkili bir şekilde yol gösterici bir forma 
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dönüştürülmesidir. Aslında mücadelenin bir kısmı, veri 
bolluğunda yaşanır. Madencilik şirketlerinin büyük bir 
bölümü çoklu sistemler kullanmaktadır. Bu sistemler birçok 
maden sahasında, hammadde, maden çeşidi, ölçeği ve diğer 
faktörlere göre çeşitlendirilebilirler.

Dünyanın en büyük maden işletmelerinden birinde, birçok 
veri toplama sistemi ve eskiden kalma diğer alt sistemler, 
üretim incelemelerini, çeşitli maden planlarını, jeolojik ve 
cevher modellerini ve sonunda da birçok üretim raporunu 
işlemek ve üretmek için kullanılmaktaydı. Bunlar arasında; 
delme ve patlama için tekil veri kaynakları, ayrışabilen lastik 
idare sistemi ve zenginleştirme tesisinin kırma bölümüne 
ait denetleyici kontrol ve bilgi edinme sistemi (SCADA), 
ek olarak diğer teknik sistemlerin yanında mineral kaynak 
planlaması, yönetimi ve hesap mutabakatı gibi diğer 
sistemler yer almaktaydı. Birbirine hiç benzemeyen tüm bu 
sistemlerden verilerin çoğaltılması ve rapor edilmesi yoğun 
işçilik gerektirmekte ve çoğunlukla gereksiz ve eksik bilgiler 
elde edilmesi ile sonuçlanmaktaydı. Daha da önemlisi, bu 
verilerin el ile hazırlanması için gereken zamandan dolayı 
verilerin, anlık karar aşamasında kullanılması ve uzun süreli 
eğilimlerin doğru tahmini mümkün olamamaktadır. Önemli 
problemlerden biri de, üzerinde uzlaşılmamış, bağımsız, 
kişiye özel sistemlerin fazlalığıydı. Bu sistemler kullanıcıya 
“doğru” nun birden fazla versiyonunu sunduğu için, 
kullanıcıları yıldırmaktaydı.

Maden endüstrisi uzmanları bu konu üzerine eğilmiş, 
faaliyet planlaması ve kontrolünde kullanılan veri 
sistemlerinin, hem fiziksel hem de mantıksal düzeyde, büyük 
ölçüde yalıtılmış halde bulunduklarını belirtmişlerdir. Bu 
sistemlerden bilgi paylaşımı, verinin sadece yerelleştirilmiş 
ihtiyaçları gidermesi amacıyla standart olmayan bir şekilde 

yapılandırılmasından dolayı felce uğramıştır. Standartlar 
olmadan veri ölçümlerinin zaman içinde bir noktadan 
başka bir noktaya tutarsızlık göstermesi, onları güvenilmez 
kılmaktadır. Yöneticilerin maliyetler ve kararların giderler 
üzerine etkisi hakkında daha tutarlı ve zamanında 
bilgilendirilme taleplerinden dolayı, bahsedilen bu konular 
bilhassa sorun teşkil etmektedir.

Standartlar anahtardır ve konu veriye gelince, 
başlangıç noktası standart merkezli ilişkisel veritabanıdır.  
Madencilik operasyonları boyunca standart merkezli 
ilişkisel veritabanının kullanılması, merkezi bir bilgi deposu 
yaratarak, madencilik şirketlerine şu üç önemli faydayı 
sağlamaktadır:

İlk olarak, merkezileştirilmiş bir veritabanı, doğrunun tek 
bir versiyonunu oluşturarak sistemler arasında uyuşmazlığı 
ortadan kaldırmaktadır.

İkincisi, ilişkisel veritabanları, işyeri izinleri sayesinde 
verilere ulaşımı kişisel kullanıcı izinlerine indirgeyerek, 
doğası gereği, veri doğruluğu ve güvenliğini sağlamış 
olmaktadır. Merkezi bir veritabanı aynı zamanda 
merkezileştirilmiş yedekleme uygulamalarının denetçiler 
tarafından saptanabilmesi, izlenmesi ve kanıtlanabilmesi 
nedeniyle de güvenliğini garanti altına almış olmaktadır.

Üçüncüsü, merkezileştirilmiş bir veritabanı, bilgi istek 
ve paylaşımının elle yapıldığı dönemlerin aksine, bilgiye 
ulaşımdaki gereksiz gecikmeleri “evrensel ulaşılabilirlik” 
özelliği sayesinde ortadan kaldırmaktadır. Bu da veriye, 
sadece yetkili olanların ulaşımı anlamına geldiğinden 
güvenliği bir kat daha arttırmış olmaktadır.

Bahsedilen faydaların ötesinde standart merkezli ilişkisel 
bir veritabanı, verinin kaynağa bakılmaksızın erişimi ve 
değiştirilmesini daha kolay hale getirmiştir.

Problem: Kesinleşmemiş veriler sağlayan birden fazla kaynak Çözüm: Tek bir güvenilir veri kaynak merkezi oluşturmak.



Daha Etkili Tahminlerin Yaratılması
Madencilik faaliyetlerinin her aşamasından gelen 

verilerin paylaşımı, planlama ve faaliyetlerden, maliyet ve 
iş güvenliğine kadar işletmenin pek çok alanında yüksek 
öneme sahip olmaktadır.

Örneğin bir kamyon arızalandığında, bu arızanın anlık, 
ertesi günkü veya üç ay sonrasındaki, cevher kaynak ve 
kalitesi üzerindeki etkisi ne olacaktır? Diğer araçlar için 
planlanmış bakım çalışmaları üzerindeki etkisi ne olacaktır? 
Bu arızanın patlatma takvimi üzerindeki etkisi ne olacaktır? 
Madenin 12 aylık tenör üretimi üzerindeki etkisi ne olacaktır?

Esas olan, profesyonel madencilerin merkezileştirilmiş 
standart tabanlı veriler yardımıyla, düzenli iş analizleri, 
modelleme ve tahmin araçlarında olduğu gibi, gözlenen 
veriler üzerinden kazanın gelecek çalışmalara yapacağı 
yansımayı tahmin edebilmeleridir. Dahası, daha doğru 
tahminlerle yöneticiler, yönetim kurulu ve hissedarların 
istediği, denetçilerin zorladığı, verilen vaatlerinin daha tutarlı 
olması gerekliliğini sağlayabilmektedirler.

Debswana - Jwaneng madenindeki uzmanlar, bahsi geçen 
faydaları doğrudan fark etmişlerdir. Kullanıcıları yoran tekil 
veri kaynaklarını ortadan kaldırarak bunun yerine, Gemcom 
tarafından standart ilişkisel veritabanı üzerine tasarlanmış, 
bütünleşik yazılım sistemini devreye sokan Jwaneng maden 
yöneticileri, maden tasarımı, planlaması ve üretimine ilişkin 
güncel bilgileri daha güvenilir, kesin, ulaşılabilirliği de daha 
kolay bir duruma getirmişlerdir. Tüm teknik verinin aynı açık 
veritabanında bulunması nedeniyle kullanıcılar, çok sayıdaki 
birbirinden kopuk ve el ile yapılmış aşamaları, bilgisayarla 
kolaylıkla işletilen muntazam çalışmalara çevirebilmişlerdir. 
Belirtilen ayrı iş fonksiyonlarını tek bir aşamaya indirgeyerek, 
kullanıcıların işletme ve madenciliğe dair daha geniş kavrama 
yetisine sahip olmalarının yanında, sorunların kaynağına 
daha kolay ulaşabilir hale gelmişlerdir.

Jwaneng madeninin yöneticisi Kabelo Letlhoma: 
“Jwaneng madeni; jeoloji, mühendislik ve maden üretimi 
gibi disiplenler arası veri yönetimini sağlayan Gemcom’un 
madencilik işletme çözüm sistemine bağımlıdır. Bu sistem 
madencilik faaliyetlerini izleme, analiz etme ve optimize 
etme becerimizi geliştirerek, üretim artışını mümkün 
kılmıştır.” demiştir.

Performans ve Karar Almanın Geliştirilmesi
Madencilik endüstrisinde, taktiksel ve stratejik kararların 

temel alındığı bilgi arayışında artış eğilimi görülmektedir. 
Örneğin; maden kaynağının kısa ve taktiksel zaman dilimleri 
içerisinde taşınmasına karar verildiğinde, kamyon sayısı ve 
güzergahının mı değiştirileceği yoksa maden planının mı 
değiştirilmesi gerektiği gibi bilgilere ihtiyaç duyulacaktır. 
Birden fazla madencilik operasyonundan elde edilen 
ayrıştırılmış karşılıklı bilgiler, üretim ve kar gözleme açısından 
hayati öneme sahiptir. Bunun stratejik yatırımların uzun 
vadedeki işletme sonuçlarına da etkisi olacaktır. 

Daha iyi kararların alınması ve maden performansının 
arttırılması, çeşitli verilerin toplanması, işlenmesi ve 
sonuçlandırılması sonucunda verinin anlamlı, zamanlı ve 
uygulanabilir bilgiye dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu, 
çoğunlukla jeolojik modelleme ile ne çeşit malzemenin 
nereden nereye taşındığı gibi verilerin birleştirilmesi anlamını 
taşımaktadır. Uzmanlar bu tür verileri, kamyon kapasitesi, her 
yüklemedeki ortalama tenör ve günlük yükleme sayısı gibi 
diğer verilerle ilişkilendirerek ortaya çıkacak verim hakkında 
daha kesin bir tablo oluşturmaya başlayabileceklerdir. Ve 
eğer bu bilgiler yakın zaman içerisinde elde edilebilir ve plan 
ile kıyaslanabilirse takvim hazırlama, kaynak paylaştırma 
veya yatırımlar konusunda kararlar hızlıca alınabilir.  Örneğin 
bu türden bir kavrayış, cevherin atık sahasına ve atığın 
da kırıcıya gitmesine engel olacak seyreltme oranlarını 
iyileştirebilmektedir.

Şirketler faaliyet verilerinin yönetimini geliştirebilmek 
için, Microsoft SQL Server gibi standart merkezli ilişkisel 
veritabanı mantığını destekleyen yazılımları tercih etmeli 
ve gerçek zaman verilerini toplamak ve uygulamaya 
geçirmek için bütünleşik araçlardan faydalanmalıdırlar. Bu 
yaklaşım, Jwaneng Madeni’nde önemini ispatlamış ve diğer 
tasarımcıların sistemiyle kusursuz etkileşim kurarak maden 
faaliyetlerine ait verilerin kıymetini bir kat daha arttırmıştır.

Güney Afrika’daki De Beers - Finch elmas madeni 
örnek uygulama noktalarından biridir. Burada Gemcom 
ile Sandvik işbirliği yaparak, Sandvik’in otomatik cevher 
taşıma sistemi ile Gemcom’un SQL Server merkezli yazılımı 
etkileşime geçirilmiştir. Tek bir ünite olarak çalışan Sandvik 
sistemi ile kazı ve ekipman faaliyetlerinin işleyişi devam 
ederken, Gemcom’un PCBC yazılımı da mineral rezervlerinin 
hesabını ve jeolojik modellerde kıymetli noktaların çizimini 
denetlemektedir. Bu türden olanaklar De Beers personeline 
her çizim noktasındaki tonaj miktarının yönetiminde ve 

Highland Valley Copper Madeni Öğütme Tesisi 
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tüm kazı işleminde duraylılığın korunmasında yardımcı 
olmaktadır. Aynı zamanda De Beers yöneticilerine kısa ve 
uzun vadede çizim noktalarındaki dizilimleri ve oranlarını 
analiz etme imkanı vermiştir.

Finsch Madeni’nin bölüm yöneticisi Jaison Rajan: 
“PCBC, kaynağın kendisinden bir dizi detaylı raporu bize 
sunmaktadır. Bir faaliyet oranına dayanarak, cevher gövdesi 
içerisinden her cevher tipine ait açığa çıkarabileceğimiz 
kesin miktarları ve tenör seviyelerini belirleme imkanı 
sunar. Mesela 10 - 20 ton üretim yapacağız, yazılım da 
bunun içerisinden tahmini olarak kaç adet elmas elde 
edebileceğimizi gösterecektir. Bu bilgilerden faydalanarak 
esas elde edilen sonuçlar ile tahminleri kıyaslayarak tutarlılığı 
sürekli takip edebiliriz. Bu bilgiyi aynı zamanda sistem girişi 
verimliliğini arttırmak için de kullanabiliriz.” demiştir.

Bu örnekteki önemli nokta, dışarıdan alınan verilerin 
eklenti olarak girişine olanak sağlayan ve el yardımıyla veri 
girişini ortadan kaldıran veritabanı mimarisinin temelini 
oluşturan açıklıktır. Dahası, yazılımın dahili kontrol ve 
güvenlik sistemi sayesinde veriler koruma altına alınmış 
ve erişim, yetkisi olan kullanıcılar dışında tamamen 
kısıtlanmıştır. Veriler merkezde toplandığından ve ayrı 
ayrı bilgisayarlarda saklanmadığından 
güvenliği daha da artmış durumdadır. 
Karar mercileri, fiziksel konumlarına 
aldırmadan istedikleri bilgiye internet 
erişimi sayesinde ulaşabilmektedirler. 
Bütünleşik iz denetleme sistemi de kimin 
hangi veriye, ne zaman eriştiği dahil tüm 
etkinlikleri kayıt altında tutmaktadır.

Dünyanın üçüncü en büyük ve en 
düşük maliyetle çalışan platin üreticisi 
Lonmin Plc, Gemcom yazılımını Güney 
Afrika’da faaliyet gösteren Marikana 
Madeni’nde ölçüm, jeoloji, malzeme 
kaynak yönetimi, maden performans 
yönetimi, planlama ve üretim ekipleri 
dahil olmak üzere elde edilen verileri 
yakalama, yönetme ve dağıtmada 
kullanarak, bahsedilen özelliklerini test 
etmiştir.

Lonmin’in Başkan Yardımcısı 
Anton Mauve: “ Gemcom ile çalışarak 
maden üretimine ait sürekli ölçümler, 
gözlemler, bağdaştırmalar ve 
raporlamalar yaparak, sürmekte olan 
işletme faaliyetlerimizde ihtiyacımız 
olan gelişme düzeyine erişme 
yeterliliğine sahip olabileceğiz. Bu 
da bize kısa ve uzun dönem üretim 
tahminlerinde hedefe ulaşılması olarak 
geri dönecektir.” demiştir.

Yetenek Açığının Kapatılması
Madencilik endüstrisinde rekabete en açık unsurlardan 

biri de yetenekli çalışanların ilgisinin çekilmesidir. Ne var ki 
asıl gerçek, araziye çıkacak yetenekli kişilerin sayısının yeterli 
olmamasıdır.  Madencilik Endüstrisi İnsan Kaynakları Kurulu 
(MIHR) tarafından 2005 yılında tamamlanan çalışmanın da 
gösterdiği gibi, madencilik endüstrisi önümüzdeki senelerde 
tahminen binlerce yeni çalışana daha ihtiyaç duyacaktır. 
MIHR’ nin raporuna göre sadece Kanada’da 81.000‘den 
fazla çalışan alımı yapılması gerekmektedir. Problem ise 
madencilik endüstrisinin hali hazırda çalışan işgücünün 
emekli olacak olması ve üniversitelerin açığı kapatacak kadar 
mezun verememesidir. Dahası, tecrübeli çalışanların bilgi, 
tecrübe ve entelektüel nitelikleri gibi değerli özelliklerini yeni 
gelenlere aktaracak sistemlerin eksikliği görülmektedir. Bu 
da geliştirdikleri en iyi çalışmalar ve yeniliklerin de onlarla 
birlikte ayrılmakta olduğunu göstermektedir. 

Veritabanı teknolojisi, otomasyonu ve madencilik 
yazılımlarının gelişen kolay kullanılabilirliği ile yetenek 
açığı sorunu, standartlaşmış veri, devamlı iş akışı ve 
deneyimli fakat daha az yetenekli personel bulunarak 
azaltılabilmektedir. Bu sistemler ve kaynaklar, şirketin 
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ömrü boyunca, çalışanların deneyimlerinin aktarılması için 
geliştirilebilir.

Daha Etkili Uyumluluk Yönetiminin Sağlanması
Çok uluslu madencilik şirketleri sıklıkla, Sarbanes 

Oxley (kamusal ve kurumsal kontrol) kanunu, GAAP ve 
IASB (muhasebe ve finansal raporlama standartları) ve 
rezerv ile kaynak raporlama üzerine JORC/VALMIN ve 
National Instrument 43-101 gibi çeşitli standartların 
düzenleyici denetimlerine tabi tutularak çoklu poliçelerde 
listelenmektedirler. Madencilik şirketleri bu gereksinimleri 
küresel yönetim ve raporlama standartlarını yürürlüğe 
sokarak yerine getirebileceklerdir.

Bilgiler, parçalı sistemler ve coğrafyalar arasında 
dağıldığında, gerekli kontrollerin ve raporlama 
standartlarının uygulanma güçlüğünün yanında, Sarbanes-
Oxley kanununun gereksinimlerinden biri olan global 
ölçekte yeterliliklerini kanıtlamak da zorlaşacaktır. 
Sarbanes-Oxley kanunu gereğince, kamusal mali tahmin 
veya üretimsel tahminlerde bulunan madencilik şirketleri, 
açıkladıkları rakamlara nasıl ulaştıklarını ispatlayabilmek 
durumundadırlar.

Avustralya ve Yeni Zelanda’da uygulanan JORC Kanunu 
bu kadar talepkar değildir. JORC, maden arama sonuçlarının, 
mineral rezervlerinin ve cevher rezervlerinin kamusal 
raporlamasına minimal standartlar getirmiştir. JORC daha 
çok, tonaj sınıflandırmasının ve tenör tahminlerinin, jeolojik 
güvenilirlik ile birlikte teknik ve ekonomik faktörler göz 
önünde tutularak oluşturulmasını zorunlu kılmıştır.

Bu standartlar ile veri yönetiminin ne kadar önemli 
olduğunu ispat etmek amacıyla, Toronto Borsasında 
işlem göre Shore Gold isimli Kanadalı bir şirket, NI 43-
101 kuralı gereği, mineral projeleri hakkındaki bilimsel ve 
teknik bilgileri resmen açıklaması gerektiği için “Merkezi 
veritabanına bağlı 3 boyutlu modelleme çözümü“ elde 
etme arayışına girmiştir. Esasen şirketin hedefi, Star 
Kimberlite Madeni için NI 43-101‘e uyumlu, mineral rezervini 
takiben mineral kaynağını tanımlamada modern bir değer 

“Makalenin aslı MINING.com Magazine’de yayınlanmıştır.  
http://magazine.mining.com/ ” 

Fotoğraflar orjinal makaleye ait değildir.

tahmin programının oluşturulmasıdır. Bu sebeple firma 
veri tutarlılığını geliştirmek, öngörülmüş biçimlerde bilgi 
modellemesi ve denetlenebilir bilgi takip ağının kurulumu 
için güçlü bir yazılım arayışındadır.

Shore Gold A.Ş. Başkan Yardımcısı Pieter Du Plessis: “GEMS 
yazılımı zamanında bir bütün halinde üç boyutlu modelleme 
hazırlayabilmekte ve bize NI 43-101 standardına uygun 
sunum yapabileceğimiz gerçek rakamlar verebilmektedir. Bu 
sebeple, endüstriyel standartlara uygun modeller üretmenin 
vermiş olduğu refahı doyasıya yaşıyoruz.“ şeklinde bilgi 
vermiştir. 

Sonuç Olarak
Madencilik şirketlerinin bugünkü sorunu veri noksanlığı 

değil, yüksek performans elde etmek ve daha iyi kararlar 
verebilmek için ihtiyaç duyulan, yorumlanabilecek araçların 
noksanlığıdır.  Madencilik faaliyetleri verilerinin (sondaj 
kuyularından, yüzey ve arama patlatmalarına; nakliye 
yönetiminden, maden planlamasına) merkezileştirilmesi ve 
birleştirilmesi, şirketlerin bu bilgileri daha etkin bir şekilde 
kullanmalarını sağlayacaktır. SQL gibi standart merkezli 
ilişkisel veritabanlarından başlamak bu işin ilk adımıdır. Bir 
sonraki adım ise, SQL verilerine küresel boyutta, analiz ve 
raporlama safhalarında kaldıraç vazifesi görecek bütünleşik 
yazılım araçlarının devreye sokulmasıdır.

Buradan hareketle, madencilik şirketleri artan pazar 
talebini karşılayacak kaynaklara ve bu kaynakların kontrolüne 
sahip olabilecek, uluslararası nitelikteki düzenleyici 
standartlara uyum sağlayabilecek ve netice itibariyle uzun 
dönemde karlarını arttırabileceklerdir. Aynı zamanda iş 
akışında otomasyon ve en iyi uygulama yöntemleri ile 
yetenekli uzman eksikliğinin de üstesinden gelebileceklerdir. 



• (BOTA International Ltd.); Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt› Projesi Çevresel ‹zleme Çal›malar›
• (‹SKEN ‹skenderun Enerji Üretim ve Ticaret A..); Sugözü ve AYES Enerji Santrallar› Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (ENKA Enerji Üretim A..); Adapazar›, Gebze, ‹zmir ve Alia¤a Santrallar› Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (ENERJ‹SA Enerji Üretim A..); Hidroelektrik, Rüzgar ve Termik Santral Projeleri Sosyal-Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (SANKO Enerji Üretim San. Tic. A..); Hidroelektrik ve Rüzgar Santral› Projeleri Sosyal- Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (ÇALIK Enerji Da¤›t›m Sanayi ve Ticaret A..); Ceyhan Rafinerisi ve Petrokimya Tesisi Çevresel Dan›manl›k Hizmeti
• (ZORLU Enerji Elektrik Üretim A..); Bahçe Rüzgar Santral› Projesi Çevresel Dan›manl›k Hizmeti
• (GDF SUEZ - MIMAG-SAMKO Enerji Teknolojileri A..); Çevresel Dan›manl›k Hizmeti
• (GDF SUEZ – BAYM‹NA Enerji A..); Ankara Do¤al Gaz Kombine Çevrim Santral› Çevresel ‹zleme Çal›malar›
• (C‹NER Grubu); Çay›rhan ve Silopi Santrallar› Mühendislik, Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (AKKÖY Enerji A..); Akköy I ve II Hidroelektrik Santral› Projeleri Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (AKFEN Enerji Üretim ve Ticaret A..); Mersin Do¤algaz Kombine Çevrim Santral› Çevresel Dan›manl›k Hizmeti
• (GENEL ENERJ‹ A..); Taq Taq Petrol Sahas› ve Rafinerisi Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (PETOIL A..); Bina Bawi ve Shakal Petrol Sahalar› Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (PERENCO Middle East Ltd.); Sindi-Amedi Petrol Sahas› Çevresel Dan›manl›k Hizmeti
• (CONVEX Ltd.); Ad›yaman Termik Santral› Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (E.ON Kraftwerke GmbH); Yer Seçimi Çal›mas›
• (DELTA Environmental Consultants Inc.); Tuzla Grace Çimento Katk› Malzemesi Üretim Tesisi Çevresel Sorumluluk Maliyet Analizi
• (WSP Environmental Ltd.); Adidas Çorlu ve Aksaray Tesisleri Çevresel Sorumluluk Maliyet Analizi 
• (Dolphin Capital Partners); Çevresel Sorumluluk Maliyet Analizi
• (GDF SUEZ – STDE); Ula›m Altyap›s› Planlama ve GAP Bölgesi Tak›n Risk De¤erlendirme Çal›malar› (AB destekli)
• (EIB European Investment Bank); Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (CFCU Central Finance and Contracts Unit); Nevehir ve Tokat At›ksu Ar›tma Tesisi ‹hale De¤erlendirme (AB destekli) 
• (CFCU Central Finance and Contracts Unit); Meriç Deltas›  Ku ‹zleme Çal›malar› (AB destekli)
• (ILF Mühendislik Ltd. ti.); Kuzey Irak Boru Hatt› Güzergah Belirleme Çal›malar›
• (OSD Pty Ltd.); Kerkük Boru Hatt› Güzergah Belirleme Çal›malar›
• (MWH Montgomery Watson Harza); Dubai "Lost City" ve "International City" Projeleri Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (ERM Environmental Resources Management); SMAP-III Akdeniz K›sa-Orta Vadeli Çevre Eylem Program› Dan›manl›k Hizmetleri
• (YÜKSEL Proje Uluslararas› A..); Ankara-‹stanbul ve Ankara-Konya H›zl› Tren Projeleri Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (GSGM Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü); 2011 Erzurum Universiad Oyunlar› Çevresel Dan›manl›k Hizmeti
• (DLH ‹naat› Genel Müdürlü¤ü); ‹stanbul Bo¤az› Karayolu Bo¤az Tüp Geçit Projesi Çevresel Dan›manl›k Hizmeti
• (TOYOTA Otomotiv Sanayi T.A..); Bacagaz› Emisyon, Hava Kalitesi Modelleme ve Ölçüm Çal›malar›
• (GOODYEAR Lastikleri T.A..); ‹ç Ortam Gürültü, Gaz Ölçüm ve Ayl›k At›ksu Analizleri
• (KBB Körfez Belediyeler Birli¤i); Kat› At›k Projesi Mühendislik ve Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (Bakent Organize Sanayi Bölgesi); At›ksu Ar›tma Tesisi Mühendislik ve Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (T.C. Babakanl›k Proje Uygulama Birimi); Camili-1 Deprem Konutlar› Projesi (Dünya Bankas› Destekli)
• (Marmaris Liman›, Albatros Marina, Sun Marina); Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (Anadoluray ve Bursaray Hafif Rayl› Toplu Ta›ma Sistemleri); Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (Kayseri, Konya ve Artvin-Rize Kat› At›k Yönetim Projeleri); Mühendislik Hizmetleri (AB Destekli)

Öveçler 4. Cad. No: 140/A
06460 Dikmen / Ankara

Tel: (312) 475 71 31
Faks: (312) 475 71 30
www.dokay.info.tr

DOKAY, Çevre Mühendisli¤i konular›nda 
ulusal ve uluslararas› alanlarda faaliyet göstermektedir.

Engin saha deneyimi, son teknoloji cihazlara sahip laboratuvar› ve güçlü
akademik insan kayna¤› ile DOKAY 

“Inogen Environmental Alliance” kuruluunun
Türkiye’deki küresel a¤ orta¤›d›r.

120 ülkede proje yürüten Inogen, 90’dan fazla ofisinde 
3000’i ak›n uzman› ile faaliyet göstermektedir.

Ulusal ve uluslararas› önemli kurululara hizmet vermekte olan DOKAY:
• Çevre Yönetimi • Kamuoyu Bilgilendirme Çal›malar› • Sosyal Etki De¤erlendirme Çal›malar› • Yer Seçimi ve Güzergah Etütleri •
Planlama ve Fizibilite Çal›malar› • Co¤rafi Bilgi Sistemleri • ‹zin ve Lisans Alma Çal›malar› • Mevcut Çevresel Durum Tespitleri •
Karasal ve Denizsel Ekoloji • Çevresel Modelleme • Çevresel Ölçüm, ‹zleme ve Kontrolü • Çevresel Risk Analizleri • Çevresel
Sorumluluk Maliyet Analizleri • Çevresel Etki De¤erlendirmesi • Do¤aya Yeniden Kazand›rma Planlar› çal›malar› ile hizmet vermekte
olan uluslararas› kalite belgelerine sahip bir kurulutur.
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Türkiye’de Rezerv Problemi

MİGEM
çalışanlarının bu 
konudaki önemli 

çalışmalarını
görmezden 

gelmek büyük bir 
haksızlıktır.

Doç. Dr. C. Okay Aksoy
Dokuz Eylül Üniversitesi
Maden Mühendisliği Böl.
Öğretim Üyesi
okay.aksoy@deu.edu.tr

Ülkemiz, doğal kaynaklar açısından hiç 
de küçümsenmeyecek rezervlere sahiptir. 
Rezervlerimizin en ekonomik biçimde halkın 
kullanımına sunulması ise ülkemiz açısından 
oldukça stratejik bir konudur. Her ne kadar 
doğadan kazanılan kaynaklarımız bizlere birer 
kar aracı gibi görünse de doğadan alınan 
doğal kaynağın tekrar yerine konması gibi bir 
durum da mümkün değildir. Örneğin, bir tekstil 
fabrikasında devamlı surette tekstil ürünlerini 
üretebilirsiniz. Bir zeytinyağı fabrikasında her 
yıl rekolteye bağlı olarak değişik miktarlarda 
zeytinyağı üretmek de mümkündür. Ancak, 
bir doğal kaynağı ürettikten sonra artık geri 
dönüş yoktur. O kaynağın yerine yenisinin 
oluşmasını beklemek gibi bir durum da söz 
konusu değildir. Milyon yıllar ile ölçülen zaman 
dilimlerinde oluşan doğal kaynaklarımızı en iyi 
şekilde değerlendirmek, üretmek ve bunu ülke 
ekonomisine faydalı hale getirmek en önemli 
görevimizdir.

Ülkemizde, madenlerimizin üretiminin 
denetlendiği ve takip edildiği en önemli kurum 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM)’dür. 
MİGEM, Anayasa gereği, taşra teşkilatına sahip 
bir kurum değildir. Bu nedenle, ülkemizdeki 
madencilik faaliyetleri (arama, araştırma, işletme 
vb.) MİGEM tarafından çok kısıtlı personel 
ile merkezden yürütülmektedir. MİGEM 
çalışanlarının bu konudaki önemli çalışmalarını 
görmezden gelmek büyük bir haksızlıktır. 

Ülkemizdeki madencilik faaliyetlerinin 
merkezden yürütülüyor olması, verilerin ve 
bilgilerin sağlıklı şekilde merkeze ulaşmasında 
ve değerlendirilmesinde önemli problemleri 
de beraberinde getirmektedir. En önemli 
problem ise rezerv konusudur. Hangi 
bölgedeki, hangi maden sahasında ne kadar 
rezerv olduğu konusu net olarak belli değildir. 
Arama ve araştırma işlemleri büyük bütçeler 
gerektirdiğinden çoğu kez tam anlamıyla 
gerçekleştirilememektedir. Yapılan arama 
faaliyetleri sonucu elde edilen verilerin sağlıklı 
değerlendirilmesi ve MİGEM’e ulaştırılmasında 
ise problemler yaşanabilmektedir. Önemli 
bir veri tabanı sistemine sahip olan MİGEM’in 
bu problemi aşmak için gerekli çalışmaları 
yaptığını bilmekteyiz. Bu çalışmalar sonucunda, 
ülkemizde rezerv konusunda güvenilir 
bilgilerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Türkiye 
için ayrı bir stratejik öneme sahip olan “Rezerv 
Güvenilirliği” konusu, üzerinde önemle 
durulması gereken bir konudur. 

Öncelikle, doğru veriler üzerinden sağlanmış 
bilgilere dayalı bir rezerv belirlenerek bu bilginin 
değerlendirilmesi ve kullanılması daha faydalı 
olacaktır. Ancak bu sayede ülkemiz için yapılacak 
kısa, orta ve uzun vadeli madencilik planlamaları 
doğruları yansıtacak, madencilik politikaları 
daha sağlıklı olarak yönlendirilecek ve doğal 
kaynakların ülke ekonomisi için daha iyi şekilde 
değerlendirilmesi amacına hizmet edilebilecektir.

Navachab Altın Madeni Karibib, Namibya



Madencilik sektöründen en güncel haberler,
teknoloji ve bilimdeki son gelişmeler ile
madencilik sektörünün nabzını tutmaya

devam ediyoruz...
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jeolojik Bir Değer: Nemrut Stratovolkanı
Adil ÖZDEMİR
adilozdemir2000@yahoo.com

Oğuz Çağım TUĞ
cagim@madencilik-turkiye.com

İsmini, M.Ö. 2100 yıllarında yaşamış 
Babil Hükümdarı “Narmuk”tan almaktadır. 
Farsça’da sönmüş dağ anlamına gelen 
“Narmuk” kelimesi, zamanla halk arasında 
Nemrut kelimesine dönüşmüştür. Tatvan’daki 
Nemrut Dağı yeterince tanıtılmadığından 
Adıyaman’daki Nemrut Dağı ile sıkça 
karıştırılmaktadır. Çünkü bazı magazinel 
yazılarda Adıyaman’daki Nemrut Dağı’ndan 
bahsedilirken bu dağdaki tarihi eserlerin 
yanında krater gölünden de bahsedilmektedir. 
Oysaki ne Bitlis’teki Nemrut Dağı’nda tarihi 
eserler ne de Adıyaman’daki Nemrut Dağı’nda 
krater gölü vardır. Nemrut Dağı, tabakalı 
volkanlar sınıfından, Kuvaterner döneminde 
oluşmuş, Anadolu’nun sönmüş yanardağları 
içerisinde en önemlisidir. Nemrut kraterinin 
oluşumunun Pliosen jeolojik döneminde Doğu 
Anadolu’da tektonik sıkışmaya bağlı olarak 
gelişen bir genişleme çatlağı ile başladığı 
sanılmaktadır. Doğu Anadolu’nun jeolojik 
geçmişi incelendiğinde, önceleri Van Gölü 
Havzası ile Muş Havzası’nın birleşik olduğu 
anlaşılır. Yanardağın akıntılarıyla oluşan 1760 
m rakımlı Rahva düzlüğüyle bu havzaların 
birbirinden ayrılması ve Van Gölü’nün bugünkü 
haline gelmesi Nemrut Dağı’nın volkanizması 
sonucu olmuştur. Nemrut’un oluşum süreci 
boyunca yaklaşık olarak 210 km³ civarında 
volkanik maddeyi çevresine püskürttüğü 
tahmin edilmektedir.

Nemrut Yanardağı’ndan ilk patlama ile 
çıkan toplam madde yaklaşık 110 km³ olup, 
yakın çevreye çökelmiştir. Çıkan lav miktarı 
ise yaklaşık 30 km³ kadardır. Zamanla çıkan 
lavlar bacanın kenarında birikerek koninin 
yüksekliğini 4000 m’nin üzerine çıkartmıştır. Bu 
arada yükseklik kazanan bacanın tıkanmasıyla 
uzun bir sükunet devresine giren yanardağda 

Nemrut Stratovolkanı, Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde Van Gölü’nün batı kıyısında 
yer alır. Bitlis ili sınırları içerisinde yer alan 

çalışma alanını doğuda Van Gölü ve Tatvan ilçesi, 
batıda Muş Ovası, güneyde Bitlis ili, kuzeyde 
ise Ahlat ve Nazik Gölü sınırlamaktadır. Nemrut 
Stratovolkanı, Tatvan ilçesine yaklaşık 25 km 
uzaklıktadır. Yaz aylarında Nemrut Kalderasına 
Çekmece (Şıhmıran), Boryan, Derinbayır 
köylerinden ulaşmak mümkündür. Araçlar 
kaldera içerisinde yer alan Büyük Göl’e kadar 
ulaşabilmektedirler. Karasal bir iklimin hüküm 
sürdüğü yörede kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar 
sıcak ve kurak geçmektedir. Bölge, bitki örtüsü 
bakımından oldukça fakirdir. Kirkor Dağı’nda ve 
Nemrut Stratovolkanı’nın belirli bölgelerinde, 
ender rastlanan ve yöre halkının Nemrut Kavağı 
olarak isimlendirdiği bir tür kavak yetişmektedir. 
Bölgeyi Ahlat Düzlüğü, Nemrut Stratovolkanı, 
Van-Muş Havzası ve Bitlis Masifi olmak üzere 
dört coğrafi bölgeye ayırmak olasıdır. Çalışma 
alanındaki yerleşim merkezleri, güneyde Tatvan, 
batıda Güroymak, kuzeydoğuda Ahlat ve 
kuzeyde Ovakışla ilçeleridir.

VAN
VAN GÖLÜ

Ahlat
Adilcevaz

Tatvan

Yerbulduru haritası

Nemrut Kalderası sayısal arazi kabartı haritası
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gaz ve erimiş magma tabakası iyice sıkışmış ve 
sonunda büyük bir basınçla patlamıştır. Ayrıca 
ışınsal ve dairesel yarıkların genişlemesiyle 
zayıflayan bacanın üst kısmı çökmüş ve bugünkü 
kaldera meydana gelmiştir. Yaklaşık 40 km²’lik bir 
yüz ölçüme sahip Nemrut Kalderası, ülkemizin 
volkanizma faaliyetleri açısından en karakteristik 
ve en orijinal yeryüzü şekillerinden birisidir. 
Gerçekten de bu kaldera, içerisinde yer alan 
büyüklü küçüklü 5 göl, çok sayıda lav çıkış 
merkezi, lav hunisi, sıçratma konisi, sıcak su 
kaynakları, orijinal fauna ve florası ile tam bir 
tabiat harikası görünümündedir. 

Kaldera’nın batı kesiminde, tabanda Nemrut 
Gölü bulunur. Bir hilal şeklinde ve yaklaşık 
15 km2’lik bir yüzölçümüne sahip Nemrut 
Gölü’nün yüzeyi, deniz seviyesinden 2247 m, Van 
Gölü’nden ise 600 m yüksekliktedir. Kalderanın 
tabanındaki düzlükler ise 2250 m seviyesinden 
başlamakta ve 2300 m’ye kadar çıkmaktadır. 

Volkanik malzeme; cüruf, sünger taşı ve 
obsidyenden oluşmaktadır. Yöredeki kayaçlar 
incelendiğinde bazalt, andezit ve trakitlerden 
oluşan akışkan türleri ile kül, tüf, pomza 
ve ignimbirit gibi volkanik yağış ile oluşan 
kayaçlardan meydana geldiği görülür.

Nemrut Krateri, en son olarak 1411 ve 1441 
yıllarında faaliyet göstermiştir. Baca kenarındaki 
enine kesitlerde iki pomza tabakası arasında 
gözlenen bir sediment (çökel) tabakanın 
varlığı, 30 yıl ara ile vuku bulan bu iki patlamayı 
belgelemektedir. Dağın yapısından ve eğiminden 
yola çıkılarak oluşturulan siluet yardımıyla yapılan 
ölçümler sonucunda, bu volkanizmalardan önce 
Nemrut Dağı’nın yüksekliğinin 4100 m civarında 
olduğu hesaplanmıştır. Bu da, Türkiye’nin üçüncü 

en yüksek dağı olan Süphan Dağı’ndan (4058 m) 
daha yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Ancak 
son iki volkanizma etkinliği ile ilgili patlamaların 
ardından yüksekliği, şu anda en yüksek tepesi olan 
Sivri Tepe’de 2935 m’dir. 

Nemrut Kalderası, topoğrafyası nedeniyle 
dağcılık ve kış sporları için önemli bir kaynak 
niteliğindedir. Yapısı itibari ile uzun dağ 
yürüyüşlerine uygun olan Nemrut Kalderası, krater 
gölü, sıcak su kaynakları, buz mağarası ve Van Gölü 
manzarası gibi ilginç özellikleri ile dinlendirici 

Nemrut Stratovolkanının hava fotoğrafı
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değeri yüksek olan doğal bir alandır. 
Volkanlar magmadan gelen mineralleri 

bünyesinde saklar. Bu minerallerin çökelmesi 
ve birikmesi ile de çeşitli maden yatakları 
oluşur. Bu madenler bugün kullandığımız birçok 
malzemenin hammaddesidir.

Altere olmuş aktif andezitik stratovolkanların 
zirve ve yüksek bölgelerindeki muhtemel sülfat 
mineralizasyonu, birçok jeolojik proses sonucu 
meydana gelmektedir. Sülfat mineralizasyonunun 
gözlendiği Citlaltépetl (Meksika), Mount Adams, 
Hood, Rainier ve Shasta (Cascade Range, ABD) aktif 
volkanlarında yapılan prospeksiyon, petrografi ve 
mineraloji çalışmaları ile kimyasal modelleme ve 
kararlı izotop verileri ışığında oluşum kökenleri 
araştırılmıştır. Çalışmalar sonunda dört ana grupta 
sülfat mineralleri gözlenmiştir: (1) Alünit grup, (2) 
Jerosit grup, (3) Çözünebilir Fe ve Al-hidrosülfatlar 
ve (4) Anhidrit, jips ve barit gibi basit alkalin-
toprak sülfatları. İzotopik veriler, tüm sülfat ve 
sülfit mineralizasyonunun ve ilgili alterasyonların, sülfür içeren 
mağmatik gazların yeraltı sularının üst seviyelerine çıkması ile 
meydana geldiğini doğrulamıştır.

Yararlanılan Kaynaklar
Arınç, K., 1997. Korunup Değerlendirilmesi Gereken Bir Doğa Harikası: Nemrut Yanardağı. Bitlis 
Valiliği Yay. No: 3.
Karaoğlu, Ö., Özdemir, Y., Tolluoğlu, A.Ü., Karabıyıkoğlu, M., Köse, O & J.F. Froger. 2005. 
Stratigraphy of the volcanic products around Nemrut Caldera: implications for reconstruction 
of the caldera formation, Turkish Journal of Earth Sciences,14, 123-143.
Özdemir, A., 2007. Nemrut Kayak Tesisi Jeolojik, Hidrojeolojik ve Jeofizik Etüdü. 80 s. 
(Yayımlanmamış) 
Özdemir, Y., Karaoğlu, Ö., Tolluoğlu, U.A. and Güleç¸ N., 2005. Volcanostratigraphy and 
petrogenesis of the Nemrut stratovolcano (East Anatolian High Plateau): The most recent post-
collisional volcanism in Turkey. Chemical Geology, 226,189-211
Sillitoe, R. H., Lead-silver, manganese, and native sulfur mineralization within a stratovolcano, 
El Queva, Northwest Argentin, Economic Geology; November 1975; vol. 70; no. 7; s. 1190-1201
Zimbelman, D.R., Rye, R.O. and Breit, G.N., Origin of secondary sulfate minerals on active 
andesitic stratovolcanoes, Chemical geology, 2005, vol. 215, no1-4, s. 37-60

Arjantin, El Queva’daki alterasyon ve mineralizasyon 
ise jenetik olarak Kuvaterner yaşlı andezitik-riyodasitik 
kompleks karışımdan oluşmuş stratovolkanın aktivitesinin 
son evrelerinde meydana gelmiştir. Volkanik yapı üzerindeki 
buzulların erimesi ile pirit-galena-gümüş sülfosalt 
mineralizasyonun ardından kalsedonik silika, dickite, alunit 
ve barit içeren arjilik ve ileri arjilik alterasyon ve silisifikasyon 
ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmalar, geniş hidrotermal 
sistemlere bağlı mevcut alterasyonların, derin seviyelerde 
porfiri bakır yatakları oluşma ihtimalini gösterdiğini ortaya 
koymuştur. Bununla birlikte gözlenen yapısal ilişkiler bu 
olası epitermal yatakların özellikle kaldera oluşumuna bağlı 
olmadığını fakat çökme olmamış küçük boyutlu volkanik 
konilerde gözlenebileceğini göstermektedir.

Nemrut Stratovolkanı çevresinde de volkanizma 
etkisiyle oluşan, henüz keşfedilmemiş maden yataklarının 
bulunması olasılığı göz ardı edilmemelidir. Bununla 
birlikte, yapılacak çalışmaların sit alanları dışında, 
madencilik faaliyetlerine uygun bölgelerde sürdürülmesi 
diğer bir önemli konudur.

Nemrut Kalderası içinden görüntüler

Nemrut Kalderası içinden görüntüler

Nemrut Kalderası içinden görüntüler

Fotoğraflar : Adil Özdemir
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cevher Zenginleştirmede Gelişen Teknolojiler: 
Optik Zenginleştirme

Şekil 2: Endüstriyel uygulamalarda kullanılan, yüksek çözünürlüğe sahip kamera 

Optik zenginleştirme, cevher hazırlama 
ve zenginleştirme alanında dünyadaki 
en eski zenginleştirme metodudur.  

Elle ayrıştırma yöntemleri ilk madencilik 
uygulamalarından beri mevcuttur. Günümüzde 
halen elle ayrıştırma yöntemini kullanan 
mineral işleme tesisleri bulunmaktadır. Ancak 
insan gözünün kapasitesi sınırlı ve düşüktür. 
Optik zenginleştirme makineleri 20. yüzyılın ilk 
yarısından beri kullanılmaktadır. Günümüzün 
algılayıcı tabanlı elektronik ekipmanları, renk, 
parlaklık ve transmisyona göre yapılan bir ayırma 
işlemine olanak tanımaktadır. 

Sensör tabanlı zenginleştirme tekniği, 
mevcut geleneksel işleme 
metodlarıyla karşılaştırıldığında 
birçok avantaja sahiptir. Bu 
teknik ile düşük maliyetli 
ayrıştırma ve farklı materyal 
üretimi mümkündür. 
Örneğin, endüstrileşmiş 
batı ülkelerinde 
saydam kuvarsın (süt kuvars) 
zenginleştirilmesi, alkali metaller ve zararlı 
gazların kontaminasyonu sebebiyle mümkün 
değildir.  Bu noktada, optik zenginleştirme 
üreticilere verimli bir ayırma imkanı 
sunmaktadır.

Zenginleştirme Makinesi 
Optik ayrıştırıcı Combisense® yedi farklı ana 

parçadan oluşur: Taşıma bandı, metal sensör, 
kamera, ışık, hava valfleri, konsantre ve atık 
bölmeleri. Zenginleştirme makinasının ana 
bileşenleri şekil 1’de verilmiştir. Bahsedilen 
atık bölmesi farklı uygulamalarda konsantre 
ya da bir sonraki zenginleştirme aşamasının 
beslemesi olarak da kullanılmaktadır.

Şekil 1: Optik zenginleştirme makinesini oluşturan ana parçalar

Taşıma bandı 1200 mm genişliğindedir 
ve 3 m/s hızla çalışabilmektedir. Sisteme 
madde girişini sağlamaktadır. Metal sensör 
vasıtasıyla metal parçaları tanımlanır ve ayrılır. 
Bu sensör, bandın altında yer alır ve yüksekliği 
ayarlanabilir. 

Optik zenginleştirmenin en önemli 
bileşeni yüksek çözünürlüklü kameradır. Bu 
renk ışını kamerası (colour line camera) ile 
materyallerdeki parçacıkların büyüklüğü, 
pozisyonu ve şekli belirlenebilir. Bu kameranın 
bir örneği şekil 2’de gösterilmektedir.

Optik zenginleştirmenin diğer bir önemli 
unsuru aydınlatmadır. Aydınlatma yeterli 
güçte ve sürekli olmalıdır. Çalışma sırasında 
aydınlatmada oluşan değişiklikler, kameranın 
düzensiz bir görüntü bilgisi elde etmesine 
neden olur. Aydınlatma cihazının temizliği 
eşit zaman aralıklarıyla otomatik olarak 
gerçekleştirilir. 

Ayrıştırma işlemi hava valfleri tarafından 
kontrol edilir. Materyal yüzeyindeki renk 
kompozisyonuna bağlı olarak parçaların basınçlı 
havayla içeriden geçmesi ya da üflenmesi 
sağlanır. Renk ve parlaklık bilgisi kamera 
tarafından toplanır, itme gücü meydana getiren 
ve hava deliklerini yönlendiren özel elektronik 
sisteme transfer edilir. 

Optik zenginleştirme genel olarak talk, 
manyezit, refrakter killer, değerli taşlar, demir 
cevheri, kuvars, tuz ve elmas ayrıştırması 
işlemlerinde kullanılmaktadır. Bunlardan farklı 
olarak cam, plastik, çöp ve sebzecilikde de 
geniş uygulama alanı bulmuştur.  Bu yazıda 
Almanya Aachen Teknik Üniversitesinde 
gerçekleştirilen bir kuvars zenginleştirmesi 
uygulaması özetlenmiştir.

Cemil Çelik
MSc, Mineral Processing Eng.
Outotec Ltd.
Frankurt - Germany
cemil.celik@gmail.com

Barış G. Yıldırım
MSc. Mineral Processing 
Eng. and Geologist
Teck Ltd.
Ankara - Türkiye
baris.yildirim@teck.com

Günümüzün 
algılayıcı tabanlı 

elektronik 
ekipmanları, 

renk, parlaklık 
ve transmisyona 

göre yapılan 
bir ayırma 

işlemine olanak 
tanımaktadır. 
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Kuvars Zenginleştirmesi
Deneyler için kullanılan çakmaktaşı karışımı farklı 

renkte ve parlaklıkta taneler içermektedir. Tane büyüklüğü 
16-32 mm arasında değişkenlik gösteren besleme, 
15 kilograma bölünerek deney için gereken materyal 
hazırlanmıştır. Her örnek için beyaz (ayrılması hedeflenen; 
konsantre), yeşil, kırmızı, sarı ve ara renklerde kuvars 
taneler karıştırılmıştır. Beslemede kullanılan farklı 
renklerdeki kuvars şekil 3’te verilmiştir. Zenginleştirmede 
kullanılacak malzemenin yüzeyi temiz olmalı ve üzerinde 
toz bulunmamalıdır. Böylelikle kamera tanelerin renklerini 
kolaylıkla belirleyebilir. Bu durum, uygulamalarda daha 
yüksek kalitede ve verimde ürün elde edilmesini sağlar.

Optik zenginleştirme makinesinin yazılımı 
kullanılarak her bir tanenin renkleri bilgisayar ortamında 
tanımlanır. Burada amaç kameranın, ayrılması istenilen 
taneleri belirlemesini sağlamaktır. Bunun aksi de 
düşünülebilmektedir. Yani bazı durumlarda istenilmeyen 
taneler zenginleştirilerek daha verimli bir ayrıştırma da 
sağlanabilir. Tanelerin tanımlanması için “renk skalası” 
kullanılır. Her bir renk için Ymin, Ymax, Umin, Umax, 
Vmin, Vmax veri setleri tanımlanmalıdır. Özel bir fotoğraf 
yapım programı vasıtasıyla, şekil 3’te gösterildiği gibi her 
materyal için 10 farklı fotoğraf oluşturulur. Böylece YUV 
görsel uzayında taneler renk skalasına göre tanımlanır. 

Şekil 3: Zenginleştirilmek için hazırlanan beslemede kullanılan farklı renklerdeki kuvars taneleri 

Şekil 4: YUV görsel renk uzayı 

YUV görsel uzayının bir örneği şekil 4’te verilmiştir.
Bu renk skalası sayesinde zenginleştirilmesi hedeflenen 

beyaz taneler ve atıkta görülmek istenen farklı renkteki 
taneler tanımlanmış ve sayısal hale getirilmiştir. Belirlenen 
renk alanında bulunan ve belli renklere sahip taneler, 
kamera ve basınçlı hava valflerinin birlikte çalışmasıyla 
atık ya da konsantre bölmesine gönderilirler. YUV 
modeli, bilgisayar grafiklerinde kullanılan RGB (kırmızı, 
yeşil, mavi) modelinden farklı bir görsel renk uzayıyla 
tanımlanır.  Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere, 
Y parlaklığı gösterir ve griden beyaza doğru değişiklik 
arz eder. U ve V renk bileşenlerini gösterir, yeşilden 
maviye ya da kırmızıya doğru değişir. Nötr alan tüm 
renklerin çakıştığı beyaz alanla gösterilir. Bu çalışmada 
beyaz taneler konsantre olarak tanımlanmıştır. Şekil 
5’te, nötr (beyaz) alanda ve çevresinde bulunan kuvars 
renk bulutu görülebilir. Bu durum, ürünün farklı 
parlaklık derecelerine sahip olduğunu ve beyazdan 
griye değişkenlik gösterdiğini belirtir. Buna bağlı olarak, 
deneylerde Ymax sabitken sadece Ymin değeri değişir. 
Bu sayede, konsantre elde edilecek ürün tanımlanmış 
olmaktadır. Konsantre, endüstrinin ihtiyacına göre bir 
sonraki zenginleştirme aşaması ile oluşturulmaktadır. Bu 
aşamada beyazdan açık griye kadar değişen renklerde 
konsantre alınması hedeflenmiştir.  Zenginleştirilmek 
istenen parametreler değiştirilerek, optik ayırıcı yeniden 
programlanabilmektedir.

Şekil 5: Konsantrede görülmek istenen tanelerin renk skalası görsel renk skalasında belirlenmiştir.
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Madde girişi, titreşimli besleyici 
yoluyla sağlanır ve besleyiciyi taşıyıcı 
bant takip eder. En önemli nokta,  
sabit materyal akışının sürekliliğini 
sağlamaktır. Giriş yeterince yavaş 
olmalıdır ki materyal bant üzerinde 
tek katmanlı bir yatak oluşturabilsin. 
Böylece her bir parçacık kamera 
tarafından görülebilir ve ürün 
kaybı önlenebilir. Eğer bir parçacık 
çok hızlı ilerlerse ya da kameranın 
görüş alanının kenarından geçerse, 
tanımlanması çok güç hale gelir.  
CombiSense®, saniyede 10.000 
parçacık (>5mm) tespit edebilir. 
Kapasite, parçacık büyüklüğüne 
bağlıdır ve 15 t/h’e kadar değişkenlik 
gösterebilir. Şekil 6 ve 7 materyal 
girişini ve ayrıştırma makinesinin 
diğer parçalarını göstermektedir. 

Şekil 6: Malzemenin konveyor bantla beslenmesi

Şekil 7: A) Titreşimli besleyici B) Aydınlatma ünitesi

A B

ABONELİK
BAŞLADI !!!

Abonelik Bilgileri :

1- a) Yayın İdare Merkezi ile: abonelik@madencilik-turkiye.
com e-posta adresine mail yoluyla veya merkeze telefon yoluyla 

ulaşarak; hesaba havale ile, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, 
Antalya, Konya, Eskişehir, Mersin, Denizli, Kayseri illeri ve merkez 

ilçeleri için yıllık (8 sayı) 40TL (KDV ve Gönderi Ücreti Dahil).

     b-) Üniversiteler için toplu abonelik (Akademisyenler ve Öğrenciler):  
yıllık (8 sayı) 32TL (KDV ve Gönderi Ücreti Dahil). Toplu gönderim en az 5 adet 

abonelik için geçerlidir.

2- ABONET ile: www.abonet.net adresinden havaleyle, kredi kartıyla ve kapıda 
teslimat sırasında ödeme seçenekleriyle, tüm Türkiye için yıllık (8 sayı) 48TL (KDV ve birim 

dergi başına 1 TL gönderi ücreti dahil).
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Optimizasyon Aşaması
Zengileştirmenin en uygun ve verimli şekilde 

gerçekleştirilmesi için gerekli hava basıncı, hava akışı 
süresi ve gecikme süresi değerlerini belirlemek amacıyla 
bir takım ön hazırlık testleri yapılmıştır. 

Hava basıncı: Düşük basınçlarla kayda değer bir efor elde  »
edebilmek mümkün değildir. Hava, materyalin uçuş güzergahını 
değiştirebilecek kadar güçlü olmalıdır. Bu çalışma 6 bar hava 
basıncıyla gerçekleştirilmiştir. 

Hava akış süresi:  Tam olarak hava deliklerinden havanın  »
boşaltım süresidir ve parçacık büyüklüğüne bağlıdır. Sıkıştırılmış 
havanın ekonomik kullanımı amacıyla, 
hafif parçacıklar için düşük miktarda 
hava ayarlanabilir. 

Gecikme süresi: Parçacığın kamera  »
tarafından tamamen tanımlanması 
ile hava valflerinin harekete geçişi 
arasında geçen zamandır. Bu da 
parçacık büyüklüğüne bağlı olarak 
değişiklik gösterebilir. Daha uzun ya da 
daha kısa gecikme sürelerinde materyal 
hava tarafından ittirilemez. Bu nedenle 
makinede zenginleştirme için gerekli 
materyal büyüklüğü belli bir oranda 
olmalıdır. (Şekil 8.) 

SONUÇ
Ürünün ve en uygun ayarların 

tanımlanmasından sonra bu 
materyal için en iyi Y değerini 
bulmak amacıyla, deneyler farklı 
parlaklık veri setleri ile gerçekleş-
tirilmiştir. Elde edilen ürünler 
elle ayrıştırılmıştır ve her testin 
verimliliğini ölçebilmek için 
tartılmıştır. 

Zenginleştirme sırasında çok hızlı 
materyal girişi gibi farklı hatalar 
ya da aydınlatma titreşimi gibi 
sistematik hatalar gerçekleşebilir. 
Bu tür hataları önleyebilmek için her 
test üç kez tekrarlanmıştır. Şekil 9’da, 
zenginleştirme sonrası konsantre ve 
diğer farklı renkteki kuvars malzeme 
atık bölmesinde görülmektedir.

Şekil 10’dan da görüleceği üzere, 
%100 ürün saflığı çok yüksek Ymin 
değeriyle elde edilebilmektedir. 
Fakat aynı zamanda ürün kaybı daha 
yüksek olacaktır. Konsantrede olması 
gereken bazı tanelerin atığa gitmesi 
söz konusu olacaktır. Optik zenginleştirmede amaç, tesislerde 
insanlar tarafından elle ayıklama şeklinde yapılan, tavuklama 
metodunu makineleştirmek ve bunu sürekli çalışan, sistemli 
bir tabana oturtmaktadır. Verilen kuvars örneğinden de 
görüleceği üzere, oldukça küçük taneler üstün bir verimle 
ayrılabilmektedir. Tahmin edileceği gibi bu şekilde bir 
zenginleştirmeyi insan eliyle yapmak oldukça güçtür.

Yararlanılan Kaynaklar
Julius, J., Riedel, F., 2004. Combisense - Automatisce Klaubung wie von Giesterhand, Air Mail 
(Aachener Institute für Rohstofftechnik) Nr.12, RWTH 
Tako, P.R., 2004. Dry separation of mixed construction and demolition waste, Recycling 
International, Delft University of Technology 
Dehler, M., 2003. Optoelektronische Sortierung von Mineralischen Rohstoffen, 
Aufbereitungstechnik Heft 10, Mogensen GmbH Wedel 
Dehler, M., 2003. Optische Sortierung von Keramischen Rohstoffen, Keramische Zeitschrifft 55, 
Mogensen GmbH Wedel

Şekil 9: Zenginleştirme sonrası konsantre ve atıl bölmesinde alınan ürünler görülmektedir.

Şekil 10: Grafiğe göre saflık, parlaklık değeriyle değişmektedir.

Şekil 8: Gecikme Zamanı



Muharrem Bağlan adlı okurumuz;
Köylerinde krom işletmeciliği yapıldığı, 

geçmişte değerlendirilmeyen ne kadar 
pasa varsa beş senedir bunların toplandığı, 
öğütülüp yıkanarak hazırlandığı, ormanların 
tahrip edildiği, alelacele çalışmalar 
yapıldığı, bu işlemler yapılırken çıkan 

tozun ilçeyi kapladığı, halk 
arasında durumdan şikayetçi 
olanlardan imza toplandığı, 
konunun madencilere iletilip 
uyarıldıklarında ise madenin 
ancak bu şekilde çıkarıldığını 
ifade ettiklerini belirtilerek bu 
konuda mevzuat dahilinde 
yardımcı olunması istenmiştir.

Av. cemal YEŞİLYURT: 
1974 yılında MTA Enstitüsü 
Genel Müdürlüğünde çalışma 
hayatına başladı. 1980 
yılında o zamanki adıyla 
Maden Dairesi Başkanlığına 
geçti. 1992-1998 yılları 
arasında bu kurumda Harita 
Şube Müdürlüğü, 2000-2003 
yılları arasında da Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliğinde 
Hukuk Müşaviri olarak 
çalıştı. 2003 yılında emekli 
oldu. Emekli olduktan 
sonra serbest avukatlık 
yapmakta ve genelde maden 
uyuşmazlıkları konusunda 
dava almaktadır. 

Maden Hukuku

Madenler bulundukları 
yerde üretilmesi gereken tabii 
servetlerdir. Bu itibarla yer seçimi 
konusunda madencinin bir 
şansı yoktur. Bazı madenlerin 
ise dönemsel olarak fiyatlarında 
büyük farklılıklar meydana 
gelmekte ve bu dönemsel 
fiyat yükselmesinin yaşandığı 
zamanlarda o maden 
hızlı bir şekilde üretilmek 
istenmektedir. Günümüzde krom 
madenciliğinde yaşanan durum 
da budur.

3213 sayılı Yasa yürürlüğe girdiğinde yasa 
içerisinde çevre ile ilgili hükümler, bugünkü kadar, 
yoktu. 5177 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesi ile 
birlikte çevrenin korunması, Çevre Yasası yanında, 
Maden Yasası’na konan kurallarla da ön plana 
çıkmıştır. 2004 yılına kadar umumun istifadesine 
sunulmuş yerlerde yapılacak madencilik 
faaliyetleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
iznine tabi iken, 5177 sayılı Yasa’nın yürürlüğe 
girmesi ile bu hüküm yanında, çevre ve insan 
sağlığına zarar verdiği tespit edilen madencilik 
faaliyetlerinin gerekli önlemler alınıncaya kadar 
durdurulacağı da kural altına alınmıştır.

Çalışma yapılırken çevrenin korunması 
yanında, madencilik faaliyetinin sona 
ermesinde de faaliyet sonrası işletme 
alanının çevre ile uyumlu hale getirilmesi 
madenciden istenmekte, işletme projesini 
buna göre hazırlamayan madenciye, işletme 
ruhsatı ve izni verilmemektedir. Herhangi bir 
nedenle maden ruhsatının sona ermesinden 

itibaren en geç altı ay içinde ruhsat sahibi 
projesi doğrultusunda faaliyette bulunduğu 
alanı çevreyle uyumlu hale getirecektir. Mücbir 
sebeplerle bu süre üç ay daha uzatılabilir. Tanınan 
bu sürede de gerekli tedbirlerin alınmaması 
durumunda, valilik tarafından alınacak tedbirlerin 
masrafları ruhsat teminatından karşılanacak, 
teminatın yetersiz kalması halinde ise yapılacak 
masraflar 6183 sayılı Yasa’ya göre ruhsat 
sahibinden tahsil edilecektir.

Önemli ve bilinmesi gereken bir konu 
da, “çevreyle uyumlu hale getirmek” ile 
“eski hale getirmek” ifadelerinin birbirine 
karıştırılmamasıdır. Maden Yasası’nda, özenle 
“çevreyle uyumlu hale getirmek” ibaresi 
kullanılmıştır. İki kavram arasında detaya girip 
konuyu genişletmek istememekle birlikte, 
madencilik faaliyetleri sonucu bozulan 
topografyanın eski haline değil de “çevreyle 
uyumlu hale getirilmesi”nin yeterli olacağını 
söyleyelim.

Madencilik faaliyeti kural olarak kesintiye 
uğramaması gereken bir çalışmadır. Nitekim 
bu konuda Maden Yasası’nın 40 ve 41’inci 
maddelerinde; madenin işletilmesinde gerekli 
olan kuyu, ocak, galeriler ile makineler, binalar, 
yer altında ve yer üstünde kullanılan her 
türlü nakil vasıtaları, madenin çıkarılması, 
temizlenmesi, eritilmesi, kıymetlendirilmesine 
yarayan alet ve tesisler ile bir senelik işletme 
malzemesinin üzerine münferiden haciz veya 
ihtiyati tedbir konulamayacağı gibi faaliyetin de 
durdurulamayacağı, dahası faaliyete müdahale 
dahi edilemeyeceği hükümleri yer almıştır.

Somut olayda yapılacak işleme gelince; 3213 
sayılı Maden Yasası’nın 11’inci maddesinde; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, maden 
hakları ile ilgili bütün faaliyetlerin yürütülmesi ve 
yükümlülüklerin yerine getirilmesinin kontrol ve 
denetimini yapmak ve yönlendirmek konusunda 
yetkili olduğu öngörülmüştür. 

Okurumuz, tespit ettiği olumsuzlukları tüm 
açıklığıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Maden İşleri Genel Müdürlüğüne aktaracak ve 
Maden Yasası uyarınca konuya vaziyet edilmesini 
isteyecektir. Anılan Genel Müdürlük, uzman 
teknik elemanlardan oluşan Mahallinde Tetkik 
Heyeti ile şikayeti yerinde inceleyecek, eğer 
yapılan madencilik faaliyeti insan sağlığına ya da 
çevreye zarar veriyorsa faaliyet gerekli önlemler 
alınıncaya kadar durdurulacaktır.
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İnsan Sağlığına ve Çevreye 
Zarar Veren Madencilik 
Faaliyetlerinin Durdurulması 

     Maden hukuku uzmanı Avukat Sayın Cemal YEŞİLYURT, 
madencilik sektörüyle ilişkili olarak karşılaştığınız hukuksal 
sorunların çözümüne yol göstermek amacıyla bu sayfadan 
sorularınıza cevap verecektir. Lütfen ilgili sorularınızı 
hukuk@madencilik-turkiye.com adresine gönderiniz.

Hukuk Soru - Cevap Köşesi
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21 - 24 Ocak IME 2010  TBC, Kolkata, Hindistan.  Organizasyon: Expomedia Events Limited E-posta: oleg.netchaev@eme-uk.com URL: www.indianmining.com
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Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir, Türkiye. Tel: 0 (232) 463 06 89  E-posta: izmir@jmo.org.tr mermer2010@gmail.com  URL:   http://www.mermer.jmo.org.tr/

4 - 5 Şubat
Endüstriyel Minerallerde Cevher Zenginleştirme ‘10 (Processing of Industrial Minerals ‘10)
The President Hotel, İstanbul, Türkiye. Organizasyon: MEI E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com/pim10/

11 - 13 Şubat Küresel Çelik 2010 (Global Steel 2010) Intercontinental The Lalit Resorts, Goa, Hindistan.  E-posta: contact@globalsteel.in URL: www.globalsteel.in

1 - 2 Mart
Global Madencilik Teknolojileri (Global Mining Technology)  Emirates Towers, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.  Organizasyon: Fleming Gulf
E-posta: abner.francis@jacobfleming.com URL: www.jacobfleming.com

7 - 10 Mart
PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada)  Toronto, Kanada.  Organizasyon: Prospectors & Developers Association of Canada
E-posta: convention@pdac.ca  URL: www.pdac.ca

22 - 26 Mart 
Asya Madencilik Kongresi 2010 (Asia Mining Congress 2010)
Raffles City Convention Centre, Singapur, Singapur. Organizasyon: Terrapinn E-posta: winnie.koh@terrapinn.com URL: www.terrapinn.com/2010/asiamining/
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5 - 9 Nisan
63. Türkiye Jeoloji Kurultayı 2010 - MTA Kültür Merkezi, Ankara, Türkiye.  Organizasyon: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
E-posta: kurultay@jmo.org.tr  URL: http://www.jmo.org.tr

6 - 8 Nisan 9. Dünya Bakır Konferansı (9th World Copper Conference)  Santiago , Şili.  URL: crugroup.com/Events/CRUEvents/worldcopper/Pages/cruworldcopperconference.aspx

12 - 16 Nisan EXPOMIN 2010   Santiago, Şili.   URL: www.expomin.cl

13 - 16 Nisan Kırma - Öğütme ‘10 (Comminution ‘10)  The Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika. Organizasyon: MEI E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com

13 - 14 Nisan JeoSondaj 2010 (GeoDrilling 2010)  exec centre Peterborough, East of England Showgrou, Peterborough, Birleşik Krallık. URL: www.geodrillingshow.com

14 - 16 Nisan Madencilik Dünyası Rusya 2010 (Mining World Russia 2010)  Crocus-Expo IEC, Krasnogorsk-4, Moskova, Rusya.   URL: www.eventseye.com/fairs

14 - 16 Nisan 6. Güney Doğu Avrupa EE&RES Kongresi ve Fuarı  Inter Expo Center / IEC, Sofya, Bulgaristan  Organizasyon: Via Expo Ltd.  E-posta: Office@viaexpo.com  URL: www.viaexpo.com

19 - 25 Nisan Bauma 2010  New Munich Trade Fair Centre, Münih, Almanya.  Organizasyon: Messe München GmbH URL: www.bauma.de

20 - 22 Nisan
İkinci Uluslararası Blok ve Ara Katlı Göçertme Sempozyumu (Second International Symposium on Block and Sublevel Caving)
Novotel Langley Hotel, Perth, WA, Avusturalya. E-posta: acginfo@acg.uwa.edu.au URL: www.caving2010.com

21 - 23 Nisan VIII. Uluslararası Madencilik Konferansı (VIII Conferencia Internacional de Mineria-Chihuahua 2010)   Chihuahua, Meksika. E-posta: lrasconlopez@hotmail.com

26 - 28 Nisan Uluslararası Minör Metaller Konferansı (International Minor Metals Conference 2010)   Londra, İngiltere.   URL: www.mmta.co.uk

9 - 12 Mayıs
Kanada Madencilik, Metalurji ve Petrol Enstitüsü 2010 Konferansı ve Sergisi (The Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum’s 2010 Conference & Exhibition)
Vancouver Kongre & Sergi Merkezi, Vancouver, British Columbia, Kanada.  E-posta: cim@cim.org  URL: www.cim.org/vancouver2010

24 - 26 Mayıs
12. Uluslararası Enerji ve Mineral Üretiminde Çevresel Koşullar ve Atık Yönetimi (12th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and 
Mineral Production)   Prag, Çek Cumhuriyeti.   URL: www.swemp2010.czu.cz

24 - 29 Mayıs Alta Nikel-Kobalt-Bakır, Uranyum & Altın Konferansı (Alta Nickel-Cobalt-Copper, Uranium & Gold Conference)   Perth, Avustralya.   URL: www.altamet.com.au

26 - 28 Mayıs IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu   Elazığ   Organizasyon: Fırat Üniversitesi   E-posta: jeokimya@firat.edu.tr    URL: web.firat.edu.tr/jeokimya

26 - 27 Mayıs
AIMS 2010 – Üçüncü Uluslar arası “Mineral Kaynakları ve Maden Geliştirme” Sempozyumu (AIMS 2010 - Third International Symposium “Mineral Resources and Mine Dev.”)
Kármán Auditorium of the RWTH Aachen Üniversitesi, Aachen, Kuzey Rhine-Westphalia, Almanya.  E-posta: aims@bbk1.rwth-aachen.de  URL: www.aims.rwth-aachen.de

1 - 3 Haziran Dünya Madencilik Yatırımları Kongresi 2010 (World Mining Investment Congress 2010)   Londra, Birleşik Krallık.   URL: www.terrapinn.com/2010/mining

2 - 4 Haziran
Türkiye 17. Kömür Kongresi  Zonguldak  Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi
E-posta: komurkongresi2010@gmail.com  URL: www. maden.org.tr

3 - 5 Haziran 6. Çin Uluslararası Kömür Ekipmanları ve Maden Teknik Ekipmanları Sergisi 2010 (CICEME 2010)   Bejing, Çin.   URL: www.ciceme.com/en/index.asp

8 - 10 Haziran Euro Mine Fuarı 2010   Skelleftea, İsveç   www.eurominexpo.com

15 - 16 Haziran Değerli Metaller ‘10 (Precious Metals ‘10) Falmouth Beach Resort Hotel, Cornwall, Birleşik Krallık.  E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com/preciousmetals10/

17 - 18 Haziran Nikel Zenginleştirme ‘10 (Nickel Processing ‘10)  Falmouth Beach Resort Hotel, Cornwall, Birleşik Krallık.  E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com

21 - 23 Haziran Orta Asya Madencilik Kongresi 2010   Almaata, Kazakistan.  URL: www.terrapinn.com
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15 - 18 Ağustos Uranyum 2010 – 3. Uluslararası Uranyum Konferansı (3rd International Conference on Uranium)   Saskatoon, Kanada.   URL: www.cim.org

11 - 16 Eylül 22. Dünya Madencilik Kongresi   İstanbul, Türkiye.   Org.: TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Dünya Madencilik Kongresi Organizasyon Komitesi   URL: wmc-expo2011.com

15 - 17 Eylül
MiningWorld Orta Asya – 16. Uluslararası Madencilik ve Metallerin ve Minerallerin Prosesi Sergisi (MiningWorld Central Asia – 16th International Exhibition fort he Mining and 
Processing of Metals and Minerals)   Almaata, Kazakistan.   URL: www.ite-exhibitions.com, www.mining.uz

27 Eylül
İlk Uluslararası Cevher ve Maden Atıkları Yönetiminde Riskin Azaltılması Semineri (First International Seminar on the Reduction of Risk in the Management of Tailings and Mine 
Waste)   Perth, Avustralya.  URL: www.minewaste2010.com

6 - 8 Ekim
XII. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu   Nevşehir, Türkiye.   Organizasyon: Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı; Hacettepe Üniversitesi   
E-posta: soykan@dekon.com.tr   URL: www.imps2010.org

14 - 15 Ekim
MERSEM VIII Türkiye Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi   Afyonkarahisar, Türkiye.   Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası; Afyon Kocatepe Üniversitesi
E-posta: mersem7@gmail.com   URL: www.mersem.org

24 - 27 Ekim Bakım Mühendisliği & Maden İşletmecileri Konferansı 2010 (MEMO 2010)   Sudbury, Kanada.  URL: www.cim.org

26 - 28 Ekim Goldfields Madencilik Fuarı (Goldfields Mining Expo)   Kalgoorlie, Avustralya.   URL: www.reedminingevents.com.au
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4 - 5 Kasım
VI. Delme - Patlatma Sempozyumu  Ankara, Türkiye.  Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası
E-posta : delpat@maden.org.tr  URL: http://www.maden.org.tr/etkinlikler/delpat/index.php?etkinlikkod=103

4 - 5 Kasım II. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu  Ankara, Türkiye.   Organizasyon: MTA   E-posta : jeouzal@mta.gov.tr  URL: www.jeouzal.org
8 - 9 Kasım Çinko Zenginleştirme ‘10  (Zinc Processing ‘10)  Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika. E-posta: bwills@min-eng.com  URL: www.min-eng.com

10 - 12 Kasım Proses Mineralojisi ‘10  (Process Mineralogy ‘10)  Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika.  E-posta: bwills@min-eng.com  URL: www.min-eng.com
11 - 14 Kasım Maden Türkiye 2010 Fuarı - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi E - 5 Karayolu, Gürpınar Kavşağı 34522   Büyükçekmece – İSTANBUL  URL: www.tuyap.com.tr

13 - 14 Kasım Biyo ve Hidrometalurji 2010  (Bio and Hydrometallurgy 2010)  Vineyard H., Cape Town, G. Afrika.  URL: www.min-eng.com/biohydromet10/
16 - 18 Kasım Çin Madencilik 2010 (China Mining 2010)   Kolkata, Hindistan.   E-posta: s.bose@cii.in  



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

TARİH METAL SON FİYAT % DEĞİŞİM YIL SONU FİYATI 
(31.12.2009) BİRİM

 New
 York

M
ercantile Exc.

06.01.2010 Altın 1118,20 1,92 1097,10 USD / tr. oz
06.01.2010 Gümüş 17,79 5,58 16,85 USD / tr. oz
06.01.2010 Platinyum 1533,00 4,07 1473,00 USD / tr. oz
06.01.2010 Rodyum 2850,00 7,14 2660,00 USD / tr. oz
06.01.2010 Palladyum 424,00 3,67 409,00 USD / tr. oz

TARİH METAL SON FİYAT % DEĞİŞİM YIL SONU FİYATI 
(31.12.2009) BİRİM

London M
etal

Exchange06.01.2010 Aluminyum 1940,00 -0,51 1950,00 USD / ton
06.01.2010 Bakır 7435,00 1,93 7294,00 USD / ton
06.01.2010 Çinko 2526,00 -0,82 2547,00 USD / ton
06.01.2010 Kalay 17400,00 3,94 16740,00 USD / ton
06.01.2010 Kurşun 2435,00 1,63 2396,00 USD / ton
06.01.2010 Nikel 18610,00 -1,27 18850,00 USD / ton

TARİH METAL SON FİYAT % DEĞİŞİM YIL SONU FİYATI 
(31.12.2009) BİRİM

NorthernM
iner

04.01.2010 Antimuan 5750,00 0,00 5750,00 USD / ton
04.01.2010 Bizmut 7,75 0,00 7,75 USD / lb.
04.01.2010 Civa 550,00 0,00 550,00 USD / şişe
04.01.2010 İridyum 410,00 0,00 410,00 USD / tr. oz
04.01.2010 Kadmiyum 1,70 0,00 1,70 USD / lb.
04.01.2010 Kobalt 20,00 0,00 20,00 USD / lb.
04.01.2010 Magnezyum 2750,00 0,00 2750,00 USD / ton
04.01.2010 Manganez 2650,00 0,00 2650,00 USD / ton
04.01.2010 Molibden 11,10 0,00 11,10 USD / lb.
04.01.2010 Rutenyum 162,50 0,00 162,50 USD / tr. oz
04.01.2010 Selenyum 28,00 0,00 28,00 USD / lb.
04.01.2010 Tantal 39,50 0,00 39,50 USD / lb.
04.01.2010 Tungsten 14685,00 0,00 14685,00 USD / ton
04.01.2010 Uranyum 45,00 0,00 45,00 USD / lb.
04.01.2010 Vanadyum 6,50 0,00 6,50 USD / lb.

TARİH METAL YER SON FİYAT BİRİM

ferroAlloyNet.com

04.01.2010 Krom cevheri 46 - 48% Konsantre Türkiye 275-295 USD / DMT
04.01.2010 Krom cevheri 40% - 42% parça Türkiye 280-300 USD / DMT
04.01.2010 Krom cevheri 38% - 40% parça Türkiye 240-255 USD / DMT
04.01.2010 Manganez 40% parça Türkiye 5,7-5,8 USD / DMTU
04.01.2010 Manganez 43% - 44% parça Türkiye 5,9-6,1 USD / DMTU

Temel Maden fiyatları

HİSSE
KAPANIŞ % 

DEĞİŞİM
ŞİRKET ADI

31.12.09 05.01.10
ADANA 3,01 5,05 67,77 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ADBGR 1,76 3,02 71,59 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ADNAC 0,31 0,52 67,74 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
AFYON 1685,00 1695,00 0,59 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
AKCNS 6,65 6,55 -1,50 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
ALKIM 6,65 6,85 3,01 ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.
ANACM 1,88 1,93 2,66 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
ASLAN 82,00 81,50 -0,61 LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
BOLUC 1,60 1,61 0,63 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
BSOKE 1,23 1,28 4,07 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
BTCIM 6,10 6,05 -0,82 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİM. SAN. A.Ş.
BUCIM 4,80 4,86 1,25 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
CIMSA 7,55 7,65 1,32 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
CMBTN 19,10 20,10 5,24 ÇİMBETON HZRB.PRE.Y.ELEM.SAN.TİC.A.Ş.
CMENT 12,00 11,60 -3,33 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FAB. T.A.Ş.
DENCM 3,42 3,64 6,43 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
EGSER 1,00 1,20 20,00 EGE SERAMİK A.Ş.
EREGL 4,50 4,54 0,89 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş.

İMKB’de işlem gören madencilikle ilişkili şirketler
HİSSE

KAPANIŞ % 
DEĞİŞİM

ŞİRKET ADI
31.12.09 05.01.10

GOLTS 40,50 42,50 4,94 GÖLTAŞ GÖLLER BÖL.ÇİM.SAN.TİC. A.Ş.
HZNDR 2,94 2,96 0,68 HAZNEDAR ATEŞ TUĞLA SANAYİİ A.Ş.
IZMDC 2,26 2,41 6,64 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
IZOCM 23,20 23,40 0,86 İZOCAM A.Ş.
KONYA 73,00 72,00 -1,37 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
KOZAA 4,82 5,00 3,73 KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.
KRDMA 0,81 0,83 2,47 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KRDMB 0,82 0,83 1,22 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KRDMD 0,64 0,65 1,56 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KUTPO 3,54 3,58 1,13 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.
MRDIN 6,60 6,70 1,52 MARDİN ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.
NUHCM 11,00 10,80 -1,82 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
PRKTE 2,84 2,90 2,11 PARK ELK. MAD. TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
SARKY 2,72 2,84 4,41 SARKUYSAN ELEK. BAKIR SAN. TİC. A.Ş.

SISE 1,87 1,96 4,81 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
TRKCM 1,86 1,93 3,76 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.
UNYEC 3,40 3,42 0,59 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
USAK 1,20 1,29 7,50 UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.
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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
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2009 ve 2010 Yıllarında 
Kurşun & Çinkonun Genel Görünümü

Dünya Rafine Kurşun & Çinko Üretimi ve Kullanımı (bin ton)

2006 2007 2008 Ağustos 
2008

Ağustos 
2009 % Değişim

Kurşun Cevher Üretimi 3.525 3.623 3.910 2.578 2.533 - 1,75
Kurşun Metal Üretimi 7.924 8.117 8.676 5.692 5.784 1,62
Kurşun Metal Kullanımı 8.063 8.182 8.665 5.721 5.727 0,10
Çinko Cevher Üretimi 10.447 11.129 11.702 7.738 7.246 - 6,36
Çinko Metal Üretimi 10.656 11.360 11.655 7.780 7.239 - 6,95
Çinko Metal Kullanımı 11.016 11.307 11.438 7.724 6.912 - 10,51

Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Kurultayı, 08 - 09 Ekim 2009 tarihleri arasında, Portekiz’in Lizbon şehrinde 54. kez 
toplanmıştır. Toplantıda 2009 yılının geri kalan kısmı ve 2010 yılı için tahminler açıklanmıştır.

2009 ve 2010 Yıllarında Kurşunun Genel Görünümü
Rafine kurşunun küresel kullanımının 2009 yılında %3 

yükselerek 8,91 milyon tona ve 2010 yılında %7,2‘lik bir 
yükselişle 9,55 milyon tona ulaşması tahmin edilmektedir. 
Avrupa’da talebin %15,6 oranında düşerek son 50 yılın en 
düşük seviyesine ulaşması ve sonrasında 2010 yılında %8,8 
oranında bir tekrar toparlanma yaşaması beklenmektedir. 
Birleşik Devletler’de 2009 yılındaki %4,9’luk daralmayı takiben 
2010’da %2,5 oranında bir artış yaşanması öngörülmektedir. 
Çin’in 2009 yılında %25 oranındaki görünür talebinin, araç 
satış ve üretimindeki artıştan etkilenerek yükselmesi tahmin 
edilmektedir. Çin’de 2010 yılındaki kullanımın %7,8 artacağı 
düşünülmektedir. Bu noktada ülkenin talebi, dünya talebinin 
toplamda yaklaşık %45’ini kapsayacaktır. 

Küresel kurşun cevheri üretiminin bu sene itibariyle, 
Çin’deki üretim artışlarının yanında Avustralya, Kanada ve 
Peru gibi ülkelerin ekonomik darboğaza girmesi sebebiyle 
gerçekleştirilen kesintilerin yaratacağı düşüşe rağmen %1,3 
oranında artarak 3,94 milyon tona ulaşacağı beklenmektedir. 
2010 yılında bu rakamın, Çin’deki üretim artışlarının sürmesiyle 
beraber, Avustralya, Rusya Federasyonu ve Meksika’nın da 
katkısıyla %5,8 artışla 4,17 milyon tona ulaşacağı tahmin 
edilmektedir.

2009 yılındaki küresel rafine kurşun metali üretiminin, Çin 
üretimindeki %20 artışın ekonomik darboğaz kesintileri yaşayan 
ülkelerin etkisini fazlasıyla dengelemesiyle, %3,4 artışla 8,9 
milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir. 2010 yılında ise Brezilya 
ve Hindistan’da yeni tesislerin faaliyete geçmesi ile birlikte Çin, 
Almanya, İtalya, Japonya ve ABD‘ de devam eden üretim artışları 
sayesinde %7,4 oranında artış yaşanacağı tahmin edilmektedir.

Dünya Rafine Kurşun Metali Dengesi
Üye ülkelerden ulaşan son bilgileri de hesaba katan 

Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu, dünya rafine 
kurşun metali piyasasında 2009 yılı içerisinde 80.000 tonluk 
ve 2010 yılında 100.000 tonun biraz üzerinde üretim artışı 
gerçekleşeceğini öngörmektedir.

2009 ve 2010 Yıllarında Çinkonun Genel Görünümü
Rafine çinko metaline 2009 yılındaki küresel talebin, başlıca 

ekonomik krizin bir sonucu olarak 1975 yılından bu yana 
yaşanan en büyük düşüşü gösterek,  %5,6 oranında gerileme 
ile 10,76 milyon tona düşmesi beklenmektedir. Yükselmenin 
beklendiği ülkeler ise Çin (%16,8) ve Hindistan (%6,2)‘dır. 

2010 yılında çoğu ülkelerde talebin artacağı öngörülmesine 
rağmen, büyük bir çoğunluğunun 2008 yılında elde edilen 
değerlerin altında olacağı tahmin edilmektedir. Bu artışların 
devamı ile birlikte Çin (%7,6) ve Hindistan’da (%10,6) 
gerçekleşmesi tahmin edilen büyümenin sonucu olarak 
dünya genelindeki kullanım %11,9 artarak 12,04 milyon tona 
ulaşacaktır.

Bu sene sonunda tahmin edilen %5,4 oranında bir düşüş 
ile üretimin 11,08 milyon tona gerilemesinin nedeni olarak 
geçtiğimiz senenin sonunda yaşanan birçok kesinti ve 
kapatmalar gösterilebilir.

2010 yılında çinko maden üretiminin %8,1 artışla 11,97 
milyon tona ulaşması beklenmektedir. Meksika’da gözlenecek 
artışın sebebi Goldcorp firmasına ait 190.000 ton/yıl kapasiteli 
Pensaquito Madeni’nin açılmasıdır. Üretimin Avustralya, Çin, 
Finlandiya, Hindistan, İran ve Rusya Federasyonu gibi ülkelerde 
de daha yüksek olması beklenmektedir.

Küresel rafine çinko metal üretimi, 2009 yılında üretime 
kapanan rafinerilerin etkisinin de hesaba katılmasıyla, %4,7 
oranında bir düşüşle 11,4 milyon tona gerileyecektir. 2010 
yılında tahmin edilen %10,1 oranındaki artışla 12,26 milyon tona 
ulaşacak üretimin kaynağının, esas olarak kesintilerin yapıldığı 
tesislerdeki üretim artışı olması beklenmektedir. 

Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu, dünya rafine 
çinko metaline olan talebin 2009 yılında 380.000 tona ve 2010 
yılında 227.000 tona ulaşacağını öngörmektedir.

Kaynak: Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu www.ilzsg.org

Çeviri: Mehmet YILDIRIM HALLAÇ
mehmet@madencilik-turkiye.com 



Reklam İndeksi

Seri ilanlar bölümümüzde maden sahası, 
cevher, makine ve ekipman alım / satım 
ilanları ile sektörel kariyer ilanları yayın-
lanacaktır. Bu sayfadan hedef kitlenize 
ulaşmak  isterseniz 
reklam@madencilik-turkiye.com 
adresinden bizimle iletişime geçiniz.

Ebatlar: 
1x1 İlan : 85mm x 42mm 
2x1 İlan : 174mm x 42mm 
1x2 İlan : 85mm x 88mm 
2x2 İlan : 174mm x 88mm

Seri İlanlar

Reklam Rezervasyon

Madencilik Türkiye Dergisi
Cevizlidere Mah 1226. Sok. (Eski 14. Sok.) 
Çankaya Apt. 11/2 Çankaya / Ankara 
Tel: 0 (312) 472 62 16
Faks: 0 (312) 472 62 17
reklam@madencilik-turkiye.com

Merkez O�s     
Koza Sokak 59 GOP 06700 Ankara TÜRKİYE             
Tel: +90 312 443 00 70 Faks: +90 312 443 00 69
 
Ankara Servis
İvedik Organize Sanayi Bölgesi  648. Sokak 6 06370 Ankara TÜRKİYE
Tel: +90 312 394 62 64  Faks: +90 312 394 62 67

İstanbul O�s
Hekimata Caddesi 53 Emirgan Sarıyer 34467 İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 323 56 90 Faks: +90 212 323 68 57

İstanbul Servis
İSTOÇ 2.Ada 122 İkitelli 34552 İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 659 76 20 Faks: +90 212 659 76 30

Kayaları dize getiren 
teknolojiler...

 Havalandırma Fanları ve Aksesuarları

 Havalandırma Fan Tüp ve Aksesuarları

 Yeraltı Yükleyici Taşıyıcı 
Boşaltıcı Makineler (LHD)

 Maden ve Tünel Islak Şatkirit Makineleri

 Maden ve Tünel Kamyonları

 Maden ve Tünel Mikserleri

 Roadheader Tünel Makineleri

 Maden ve Tünel Destek Sistemleri

 Üstten Darbeli Sistemler için 
Kaya Delici Malzemeler

 Delik Dibi Sistemler için Kaya Delici Malzemeler

 Twinheader Kazıcı Ataçmanlar

 Konveyör Sistemleri

 Değirmen Bilyalari

 Jeoteknik Ölçüm ve İzleme Sistemleri

Vanalar arızalandı. Tesis tamamen durdu.
14 saatlik üretim kaybı var. Yedek parça mevcut
değil. Bu kadarı yeter! Bu tam EBRO ya göre
bir iş. Böylece dünyanın heryerinde acil yardım
ve sürekli sabit kalite alabileceğim.

PTFE contalı  vanalar

Kauçuk contalı aç-kapa
ve kontrol vanaları

Bıçaklı sürgülü vanalar

 

• (BOTA International Ltd.); Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt› Projesi Çevresel ‹zleme Çal›malar›
• (‹SKEN ‹skenderun Enerji Üretim ve Ticaret A..); Sugözü ve AYES Enerji Santrallar› Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (ENKA Enerji Üretim A..); Adapazar›, Gebze, ‹zmir ve Alia¤a Santrallar› Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (ENERJ‹SA Enerji Üretim A..); Hidroelektrik, Rüzgar ve Termik Santral Projeleri Sosyal-Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (SANKO Enerji Üretim San. Tic. A..); Hidroelektrik ve Rüzgar Santral› Projeleri Sosyal- Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (ÇALIK Enerji Da¤›t›m Sanayi ve Ticaret A..); Ceyhan Rafinerisi ve Petrokimya Tesisi Çevresel Dan›manl›k Hizmeti
• (ZORLU Enerji Elektrik Üretim A..); Bahçe Rüzgar Santral› Projesi Çevresel Dan›manl›k Hizmeti
• (GDF SUEZ - MIMAG-SAMKO Enerji Teknolojileri A..); Çevresel Dan›manl›k Hizmeti
• (GDF SUEZ – BAYM‹NA Enerji A..); Ankara Do¤al Gaz Kombine Çevrim Santral› Çevresel ‹zleme Çal›malar›
• (C‹NER Grubu); Çay›rhan ve Silopi Santrallar› Mühendislik, Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (AKKÖY Enerji A..); Akköy I ve II Hidroelektrik Santral› Projeleri Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (AKFEN Enerji Üretim ve Ticaret A..); Mersin Do¤algaz Kombine Çevrim Santral› Çevresel Dan›manl›k Hizmeti
• (GENEL ENERJ‹ A..); Taq Taq Petrol Sahas› ve Rafinerisi Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (PETOIL A..); Bina Bawi ve Shakal Petrol Sahalar› Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (PERENCO Middle East Ltd.); Sindi-Amedi Petrol Sahas› Çevresel Dan›manl›k Hizmeti
• (CONVEX Ltd.); Ad›yaman Termik Santral› Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (E.ON Kraftwerke GmbH); Yer Seçimi Çal›mas›
• (DELTA Environmental Consultants Inc.); Tuzla Grace Çimento Katk› Malzemesi Üretim Tesisi Çevresel Sorumluluk Maliyet Analizi
• (WSP Environmental Ltd.); Adidas Çorlu ve Aksaray Tesisleri Çevresel Sorumluluk Maliyet Analizi 
• (Dolphin Capital Partners); Çevresel Sorumluluk Maliyet Analizi
• (GDF SUEZ – STDE); Ula›m Altyap›s› Planlama ve GAP Bölgesi Tak›n Risk De¤erlendirme Çal›malar› (AB destekli)
• (EIB European Investment Bank); Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (CFCU Central Finance and Contracts Unit); Nevehir ve Tokat At›ksu Ar›tma Tesisi ‹hale De¤erlendirme (AB destekli) 
• (CFCU Central Finance and Contracts Unit); Meriç Deltas›  Ku ‹zleme Çal›malar› (AB destekli)
• (ILF Mühendislik Ltd. ti.); Kuzey Irak Boru Hatt› Güzergah Belirleme Çal›malar›
• (OSD Pty Ltd.); Kerkük Boru Hatt› Güzergah Belirleme Çal›malar›
• (MWH Montgomery Watson Harza); Dubai "Lost City" ve "International City" Projeleri Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (ERM Environmental Resources Management); SMAP-III Akdeniz K›sa-Orta Vadeli Çevre Eylem Program› Dan›manl›k Hizmetleri
• (YÜKSEL Proje Uluslararas› A..); Ankara-‹stanbul ve Ankara-Konya H›zl› Tren Projeleri Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (GSGM Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü); 2011 Erzurum Universiad Oyunlar› Çevresel Dan›manl›k Hizmeti
• (DLH ‹naat› Genel Müdürlü¤ü); ‹stanbul Bo¤az› Karayolu Bo¤az Tüp Geçit Projesi Çevresel Dan›manl›k Hizmeti
• (TOYOTA Otomotiv Sanayi T.A..); Bacagaz› Emisyon, Hava Kalitesi Modelleme ve Ölçüm Çal›malar›
• (GOODYEAR Lastikleri T.A..); ‹ç Ortam Gürültü, Gaz Ölçüm ve Ayl›k At›ksu Analizleri
• (KBB Körfez Belediyeler Birli¤i); Kat› At›k Projesi Mühendislik ve Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (Bakent Organize Sanayi Bölgesi); At›ksu Ar›tma Tesisi Mühendislik ve Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (T.C. Babakanl›k Proje Uygulama Birimi); Camili-1 Deprem Konutlar› Projesi (Dünya Bankas› Destekli)
• (Marmaris Liman›, Albatros Marina, Sun Marina); Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (Anadoluray ve Bursaray Hafif Rayl› Toplu Ta›ma Sistemleri); Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (Kayseri, Konya ve Artvin-Rize Kat› At›k Yönetim Projeleri); Mühendislik Hizmetleri (AB Destekli)

Öveçler 4. Cad. No: 140/A
06460 Dikmen / Ankara

Tel: (312) 475 71 31
Faks: (312) 475 71 30
www.dokay.info.tr

DOKAY, Çevre Mühendisli¤i konular›nda 
ulusal ve uluslararas› alanlarda faaliyet göstermektedir.

Engin saha deneyimi, son teknoloji cihazlara sahip laboratuvar› ve güçlü
akademik insan kayna¤› ile DOKAY 

“Inogen Environmental Alliance” kuruluunun
Türkiye’deki küresel a¤ orta¤›d›r.

120 ülkede proje yürüten Inogen, 90’dan fazla ofisinde 
3000’i ak›n uzman› ile faaliyet göstermektedir.

Ulusal ve uluslararas› önemli kurululara hizmet vermekte olan DOKAY:
• Çevre Yönetimi • Kamuoyu Bilgilendirme Çal›malar› • Sosyal Etki De¤erlendirme Çal›malar› • Yer Seçimi ve Güzergah Etütleri •
Planlama ve Fizibilite Çal›malar› • Co¤rafi Bilgi Sistemleri • ‹zin ve Lisans Alma Çal›malar› • Mevcut Çevresel Durum Tespitleri •
Karasal ve Denizsel Ekoloji • Çevresel Modelleme • Çevresel Ölçüm, ‹zleme ve Kontrolü • Çevresel Risk Analizleri • Çevresel
Sorumluluk Maliyet Analizleri • Çevresel Etki De¤erlendirmesi • Do¤aya Yeniden Kazand›rma Planlar› çal›malar› ile hizmet vermekte
olan uluslararas› kalite belgelerine sahip bir kurulutur.
Akredite DOKAY Çevre Laboratuvar:
• Numune Alma • Atksu Analizleri • Emisyon Ölçümleri • Hava Kalitesi • Gürültü Ölçümleri • Mikrobiyoloji Analizleri
konularnda geni bir yelpazede müterilerine analiz hizmeti sunmaktadr.
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Kisilere ve sirketlere özel web tasarımı
Google Analytics, Adwords, Adsense ve Arama
Motoru Optimizasyonu

Isteğe özel web tabanlı programlama
E-Dergi, Fotoğrafçılık, Multimedya - Tanıtım CDsi

Size Yeni Bir
Idea Lazım
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