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Bu Ay
1991 senesinde 

Diamant Boart 
Craelius şirketinin ana 

distribütörü
olarak kurulmuş 

olan DBC Makina, 
günümüzde

“Tüm Karotlu Sondaj 
Teknolojisini“ kendi 

imalatı olarak
sunabilen dünyadaki 

az sayıda firmadan 
biridir.

Madencilik Türkiye Dergisi’nde yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına; reklam ve 
ilanların sorumluluğu da reklam ve ilan sahiplerine aittir. Dergide yayınlanan yazılar için 
yazarlara ücret ödenmez. Madencilik ile ilişkili tüm alanlarda (maden arama, işletme, 
jeoloji jeofizik, harita, çevre, sondaj, makine, ekipman, iş güvenliği ve işçi sağlığı, 
teknoloji, yazılım, donanım, danışmanlık, finans, sigorta vb.) yazılan yazılar dergide 
yayınlanabilir. Yazılar özgün veya derleme popüler bilim makalesi şeklinde olabilir. 
Ancak daha önce başka bir yayın organında (dergi, kitap, internet vs) yayınlanan 
yazılar Madencilik Türkiye’de yayınlanmaz. Dergide yayınlanan yazılar, Madencilik 
Türkiye Dergisi’nden yazılı izin alınmak şartıyla, kaynak gösterilerek kullanılabilir. İzinsiz 
kullanılan yazılar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Yazılar word formatında, ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir şekilde, yüksek 
çözünürlükte (minimum 300 dpi) jpg, bmp, tiff resim formatlarında gönderilecektir. 
Yazılar e-posta aracılığı ile info@madencilik-turkiye.com adresine veya CD ile yayın 
idare merkezi adresine gönderilebilir. Gerekli görüldüğü takdirde yazılarda düzeltme 
istenebilir. Bu durumda yazar ile iletişime geçilecektir. Posta ile gönderilen yazılar 
dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın yazarına iade edilmez.
 
Dergimiz Basın ve Meslek İlkelerine uymayı taahhüt eder.
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Türkiye, son üç yıldır düşük kabul edilen büyüme oranlarına sahip. 2014’te %2,9, 2013’te %4,1 ve 
2012’de ise %2,1 büyüme göstererek, 2011 ve 2010 yıllarındaki krizden çıkış rakamlarını (sırasıyla 
%8,5 ve %9,2) mumla arar oldu. 2015’in ilk çeyreğinde de 2014’ün aynı dönemine göre %2,3 
büyüme sergileyerek vasat performansı sürdürmeye devam ediyoruz. Ekonomistlere göre 2015 
yılının ikinci çeyreğindeki büyüme rakamları da yavaş büyüme bandında yani %2 ila 4 arasında 
seyrediyor. Yılın ikinci yarısında bir atılım yaşanmazsa bu yıl toplam büyümemiz yine %2-3’lerde 
kalacak gibi gözüküyor. 

Haziran başında gerçekleştirilen genel seçimin ardından tek partili yönetimin şimdilik sona ermiş 
olmasının ardından, erken seçime gidilmezse kurulacak koalisyon hükümetinin ekonomiyi nasıl 
yönlendireceği kestirilemezken beklentim, ister tek partili isterse koalisyon olsun, kurulacak yeni 
hükümetin büyük atılımlar yaparak ülke ekonomisini daha ilerilere taşıması şeklinde.

Ülke ekonomisinin daha ilerilere taşınması için önemli bir seçenek de madencilik sektörünün 
desteklenmesi olacaktır. Yeni hükümetle birlikte kamunun başı çekerek özel sektör madenciliği-
nin önünün açılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi, üretimin teşvik edilmesi, hukukun üstünlü-
ğünün sağlanması, tüm yatırımcıların eşit şartlarda rekabet edebilmesine olanak sağlanması şart. 
Bunların olabilmesi için de aslında sektörün önündeki bir takım engellerin kaldırılması yeterli. 

Her yıl, ‘Dünya Adalet Projesi’ adı altında ortaya konulan ve 2015 rakamlarının Haziran ayı 
başlarında açıklandığı ’Hukukun Üstünlüğü Endeksi’ne göre geçtiğimiz yıl 59'uncu sırada olan 
Türkiye, bu yıl 21 sıra birden aşağı düşerek 102 ülke arasında 80'inci sıraya geriledi. Bu durum 
ülkemizde ciddi şekilde hukuki endişeler bulunduğunu ortaya koyuyor. 

Günümüzde ekonomide rekabet, adaletli ve yasalara uygun şekilde sürdürüldüğü zaman bera-
berinde büyümeyi getiriyor. Bu durum gelecekte daha da artarak devam edecektir. Hukukun 
üstünlüğü sağlandığında yatırımcı daha özgür ve verimli hareket edebiliyor. Yerli sermayenin 
yanı sıra yabancı sermaye de hukukun üstün olduğu ülkelerde uzun soluklu yatırımlar yapmayı 
tercih ediyor. 

Yapılan araştırmalara göre bir ülkede hukukun üstünlüğü arttıkça, o ülkedeki kişi başı milli gelir 
de önemli oranda artıyor. Tersi durumda da hukukun üstünlüğü zarar görürse, o ülkenin vatan-
daşları ve ekonomi kaybediyor. 

Madencilik sektörüne geri dönersek, 2015’in ilk çeyreğinde gelen madencilik ve taş ocakçılığı 
büyüme rakamları maalesef eksiye dönmüş durumda (%-8,1). 2015’in vasat gidişatında bu 
rakamların pozitife dönmesi için kurulacak yeni hükümetin madencilik sektörüne özel olarak 
eğilmesi ve son üç yılın ölü toprağını sektörün üzerinden kaldırması gerekiyor. Yeni hükümetin 
ilk etapta madencilik sektörünü, hukukun üstünlüğü ilkesiyle de bağdaştırmakta zorlandığımız-
Başbakanlık Genelgesi’nden muaf tutması ve madencilik faaliyetleri için gerekli izinlerin eskiden 
olduğu gibi ilgili bakanlıklar tarafından verilmesini sağlaması gerekmektedir. 

Aslında sadece Genelge’nin kaldırılması bile sektörde çok hızlı bir toparlanma süreci başlatacak-
tır. Daha sonra da mevcut diğer sorunların çözüme kavuşturulması ile madencilik sektörü hak 
ettiği noktaya doğru hızlıca ilerleyecek, ülke ekonomisine olan katkısını kat be kat arttıracaktır. 

Topraklarımızdaki potansiyel büyük. Bilgi ve teknolojiye hakimiz veya istediğimizde kolaylıkla 
ulaşabiliyoruz. Ülke olarak mali anlamda da güçlüyüz. O halde bırakalım da madencilik sektörü 
bu ülkeyi kalkındırsın! 
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Maden İhracatçılarından Bakan Yıldız’a “Vefa”  Yemeği 
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu, iki dönem 
bakanlık görevinde bulunan ve Ak Parti’nin üç dönem kuralına takı-
lan T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a vefa yemeği 
düzenledi. Sektör temsilcilerinin katıldığı yemekte konuşan İMİB 
Başkanı Ali Kahyaoğlu, Bakan Yıldız’a görevde bulunduğu dönemde 
sektörün gelişmesine yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür etti. 
Enerji Bakanı Taner Yıldız da yaptığı konuşmada, madenciliğin 
dünyanın her yerinde zor ve riskli bir iş kolu olduğuna dikkat çeke-
rek; “Son dönemlerde sıkıntılı anlar yaşadık. Kömür madenlerinde 
yaşanan üzücü kazalar nedeniyle kayıplarımız oldu. Bunların bir 
daha yaşanmaması için devlet olarak gerekli düzenlemeleri hayata 

geçirdik. Beni de eleştirenler oldu. Daha önce de söyledim. Bir 
işçimizin hayatı benim için bakanlıktan daha önemlidir. İnşallah bir 
daha böyle kazalar yaşamayız. Madencilerin de bu konuda hassas 
olduğunu biliyorum. Daha fazla hassasiyet göstererek, işçi sağlığı 
ve iş güvenliğine daha fazla önem vererek, sektörü daha iyi yerlere 
getirmek için hep birlikte çalışmalıyız” şeklinde konuştu. 
Bakan Yıldız kömür madenlerinde yaşanan kazaların tüm madencilik 
sektörünü zan altında bıraktığını ve sektörün genelini sıkıntıya soktu-
ğunu belirterek, bunu önlemek için çok çalıştıklarını da sözlerine ekledi. 
Konuşmaların ardından İMİB Başkanı Ali Kahyaoğlu, Bakan Taner 
Yıldız’a mermerden yapılmış kendi portresini hediye etti. 

Mayıs 2015

Verusa Holding, Maden Arama  Faaliyetine Başladı
Verusa Holding AŞ, yüzde yüz oranında iştirakte bulunduğu 
Standard Enerji Üretim AŞ aracılığıyla maden arama ve 
geliştirme faaliyetlerine başladı. Holding tarafından yapı-
lan duyuruda, iştiraki Standart Enerji Üretim AŞ ile Çesan 
Madencilik arasında 25/05/2015 tarihinde 5 ayrı maden 
sahasında arama yapmak ve arama sonuçlarına göre işletme 

yatırımına karar vermek amacıyla, maden arama ruhsat-
larının devir alınmasına yönelik "Ruhsat Devir Sözleşmesi" 
imzalandığı açıklandı.
Verusa Holding’in hâlihazırda enerji üretim, elektrik toptan satışı, 
teknoloji, yazılım, telekomünikasyon, taşımacılık gibi alanlarda 
yatırımları bulunuyor. 

Mayıs 2015

Yeniköy - Yatağan Maden Sahası İhalesi Sonuçlandı
Global Yatırım Holding iştiraki Straton Maden Yatırımları ve 
İşletmeciliği AŞ, Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim'in sahip olduğu 
maden sahasının özelleştirme ihalesini kazandığını duyurdu. 
Global Yatırım Holding’in konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 
Holding’in %75 hissedarı olduğu Straton Maden Yatırımları ve 
İşletmeciliği AŞ’nin, Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin 

sahibi olduğu 11081 No’lu maden ruhsat sahasının "İşletme Hakkının 
Verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik düzenlenen ihaleyi 
kazandığı aktarıldı. 
Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre de 02.06.2015 
tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 5.300.000 
Amerikan Doları ile Straton Maden Yatırımları AŞ tarafından verildi. 

Haziran 2015

Maden Atık Yönetmeliği İle İlgili Talepler Bakanlıkla Görüşüldü
Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği Yönetim Kurulu, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü 
ziyaret ederek Maden Atık Yönetmeliği Taslağı üzerinde görüş 
alışverişinde bulunduğunu bildirdi.
Başkanlar Konseyi Birliği tarafından Madencilik Türkiye dergisine 
verilen bilgilere göre Atık Yönetimi Daire Başkanı Ahmet Varır ve 
Şube Müdürü Ayhan Şeref ile yapılan görüşmede; Maden Atık 
Yönetmeliği’nin her maden atığının bulunduğu yöreye ait Kaynak-
Taşınım ve Alıcı zincirine göre yönetilmesine imkan verecek şekilde 
düzenlenmesi gerektiği ifade edildi.
Bu bağlamda yetkililere; yer altı su seviyesi 200 metre derinlikte 
olan bir yer ile 50 metre olan bir yer için aynı şartların istenmemesi 
gerektiği, alıcı ortamın çok uzak olduğu bir yer ile çok yakın olan 
bir yerde farklı önlemlerle atıkların yönetilebileceği, benzer şekilde 
zemini killi, marnlı bir saha ile zemini kumlu olan bir yerde geçirim-
sizlik şartlarının farklı olmasına imkan sağlamaya yönelik esneklik-
lerin olmasını, bir başka ifade ile her madene özgü farklı çözüm ve 
uygulamalara imkan verecek bir yönetmelikle maden atıklarının 

yönetiminin başarılı bir şekilde yürütülebileceği aktarıldı.
Tüm maden atıkları için standart olarak; 50 cm sıkıştırılmış kil, 2 
mm kalınlıkta jeomembran, 10-9 m/sn geçirimsizlik istenmesi-
nin sektörü sıkıntıya sokacağı yetkililerle paylaşıldı.
Görüşmede Maden Atık Yönetmeliği Taslağı’nın tanımlar kısmında 
yer alan “Tehlikeli, Tehlikeli Olmayan Maden Atığı” yerine, içerik aynı 
kalmak kaydı ile isimlerinin Sınıf 1 ve Sınıf 2 şeklinde değiştirilmesi-
nin, kamuoyu algısının yönetimi bakımından önemli olduğuna da 
vurgu yapıldı.
Maden atıkları tehlikeli olarak isimlendirildiğinde İZAYDAŞ gibi 
tesislerde yakılarak bertaraf edilen “tehlikeli atıklarla” karıştırıla-
cağı için, yerel halkın yöresinde maden tesisi kurulmasını iste-
meyeceği ve madencilik yatırımlarına karşı çıkılacağı endişesini 
taşıyan Birlik yönetimi, Müdürlük yetkililerine maden atıklarının 
özel atıklar olduğunu hatırlatarak “tehlikeli atık” olarak sınıflan-
dırmanın çok kolay bir şekilde madencinin aleyhine kullanıla-
cağını ve madencilikte yatırım yapmanın daha da zorlaşacağını 
ifade etti. 

Haziran 2015
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Limak’tan Mozambik’e 150 milyon Dolarlık Tesis 
Geçen yıl Afrika’daki ilk yatırımını Fildişi Sahili’ne yapan 
Limak, Mozambik’e açılıyor. 150 milyon dolara mal ola-
cak çimento tesisi, 500 kişiye iş imkanı sağlayacak. 
Sabah’ta yer alan habere göre Afrika’daki ilk yatırımını 
Fildişi ile atan Limak Holding, şimdi rotasını kıtanın doğu 
kesimine çevirdi. Limak Holding, Doğu Afrika’nın en hızlı 
büyüyen ülkelerinden Mozambik’e çimento fabrikası 
kurmak için düğmeye bastı. 150 milyon dolara mal ola-
cak Mozambik’teki tesis, başkent Mapotu’daki liman böl-
gesinde kurulacak. Yılda 2 milyon ton kapasiteye sahip 
olacak tesis için Mozambik Endüstri ve Ticaret Bakanı 
Max Tonela ile ilk görüşme yapıldı. 
Enerji sektörüyle de ilgilenen Limak Holding’in bu tesisin 
ardından liman, demiryolu ve turizm alanında da yatırım 
yapabileceği konuşuluyor. Mozambik medyasının da yer 
verdiği haberde Maputo’da kurulacak çimento fabrika-
sında ilk etapta 500 kişi istihdam edileceği kaydedilir-
ken, ikinci fazda ise bu sayı daha da artırılacak. 
Geçen yıl ağustos ayında kıtadaki ilk yatırımına imza 
atan Holdinge ait Limak Çimento, Fildişi Sahili’nde kura-
cağı yeni tesis için ortağı Afrikbat ile birlikte ilk etapta 
50 milyon dolarlık yatırım için anlaşmıştı. ’Limak Afrika 
SA’ şirketinin kuruluşu nedeniyle Ankara’da düzenlenen 

imza törenine Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Nihat Özdemir, Afrikbat S.A. CEO’su Edoh Jean-Claude 
Ayanou ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nden kalabalık bir 
heyet katılmıştı. 
Ülkenin başkenti Abidjan’da kurulacak 50 milyon dolar-
lık Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi ile Limak, diğer 
Afrika ülkelerine de ihracat yapacak. Yılda 1 milyon 
ton çimento öğütüp, 1 milyon metreküp hazır beton 
üretecek tesis 120 bin metrekarelik bir alanda kurula-
cak. Tesisin 2015 yılı Ekim ayında da üretime başlaması 
öngörülüyor. 
Türkiye’nin en büyük 3’üncü çimento üretim kapasi-
tesine sahip firması olan Limak Holding, 2000’de Siirt 
Kurtalan Çimento Fabrikası’nı satın alarak pazara girdi. 
2006’da Ergani ve Gaziantep çimento fabrikalarını varlık 
satışı yoluyla TMSF’den, 2007 yılında ise Urfa Çimento 
Fabrikası’nı hisse satışı yoluyla Türkerler Grubu’ndan 
alarak Limak Çimento Grubu’na kattı. 2008’de Bitlis ve 
2009’da Mardin-Derik Çimento yatırımlarını tamamlayan 
Limak Çimento Grubu, 2011 ’de de Set-ltalcement’den 
Ankara, Balıkesir, Trakya ve Ambarlı’da bulunan dört 
çimento fabrikasını ve 12 hazır beton tesisini bünyesine 
katarak büyümesini sürdürdü. 

Stratex, Altıntepe'yi Ağustos'ta Tamamlamayı Hedefliyor
Stratex International, Bahar Madencilik ile ortak çalışma 
yürüttüğü ve %45 oranında sahip olduğu Altıntepe Altın 
Projesi’nin inşaat aşamasının 2015 yılının 3. çeyreği itibarı 
ile tamamlanacağını duyurdu. Üretim öncesi hazırlıkların 
finansmanının Bahar Madencilik tarafından karşılandığı 
projenin inşa aşamasının Ağustos 2015’te tamamlanması 
öngörülüyor. Bu aşamadan sonra operasyonel test aşa-
malarına başlanacağını duyuran Stratex, daha sonrasında 

nihai üretime başlanabileceğini aktardı.
Teknik personel ile gerçekleştirdikleri saha ziyareti son-
rasında yapım aşamasının ilerleyişinden duyduğu mem-
nuniyeti aktaran Stratex CEO’su Bob Foster, “Bu aşamada, 
yılın 3. çeyreğinin sonlarına doğru ilk üretime başlamayı 
umuyoruz.” derken, bunu izleyen aylarda yıllık 30.000 – 
40.000 ons üretim rakamlarına ulaşmayı hedeflediklerini 
belirtti. 

Haziran 2015

Votorantim Çimento’dan140 Milyon Euro'luk Yatırım
Ülkemizde 2012 yılından bu yana çimento, beton ve 
agrega sektörlerinde faaliyet gösteren Votorantim 
Cimentos, Sivas Çimento Fabrikası'nın üretim kapasite-
sini yıllık 600 bin tondan 1,8 milyon tona çıkarmak için 
140 milyon euroluk yatırım yapacak.
Ülkemizde toplam 3 milyon ton çimento üretim kapa-
sitesi bulunan Votorantim Cimentos'un, Sivas Çimento 
Fabrikası bu kapasiteden %19 pay alıyor. Yapılacak 140 
milyon euroluk yatırımın ardından bu rakam %42'ye yük-
selecek. Ayrıca bu yatırım şirketin, Amerika kıtası dışın-
daki en büyük yatırımı olacak.
Yatırımın inşa aşamasında 700 kişiye istihdam sağlanır-
ken tesiste üretimin 2017 yılında başlaması planlanıyor.
Konuyla ilgili olarak AA’ya açıklamalarda bulunan 
Votorantim Çimento Üst Yöneticisi Mustafa Şefik Tüzün, 

şirketlerinin Türkiye inşaat sektöründeki potansiyeli 
gördüğünü belirterek, "Bu yatırım, Türkiye pazarındaki 
varlığımızı güçlendirmek yönündeki kararlılığımızın 
en önemli göstergelerinden biridir. Sivas yatırımının 
Türkiye çimento sektörüne de büyük bir dinamizm ve 
rekabet getireceğine inanıyoruz" değerlendirmelerini 
yaptı.
1933 yılından itibaren yapı malzemeleri sektöründe faa-
liyet gösteren Votorantim Cimentos, yıllık 54,5 milyon 
ton çimento üretim kapasitesi ve 2014 yılında elde ettiği 
4,14 milyar euroluk satış geliriyle dünyada sektörün önde 
gelen şirketleri arasında gösteriliyor. 

Haziran 2015

Haziran 2015
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Akıllı çözüm sürdürülebilir olandır.
Tesisinizi Metso’nun yüksek enerji verimli teknolojileri ile geleceğe taşıyın.

Yüksek performanslı konik kırıcıları, gerek enerji gerek ise sarf malzemesi açısından düşük 
tüketime göre dizayn edilmiş VTM’leri (karıştırmalı dik değirmen) ve devrim niteliğindeki 
HRC™ teknolojisi ile, Metso prosesinizin her kademesi için yüksek enerji verimli teknolojiler 
sunuyor. Doğru Metso ekipmanı ile performansınızdan ödün vermeden sürdürülebilir 
ve minimum maliyetli operasyona ulaşacaksınız. Metso ekipmanları her zaman yüksek 
verimliliği, minimum bakım ihtiyacını ve standardın ötesinde güvenliği beraberinde getirir.

Metso Türkiye. Macun Mah. Anadolu Bulvarı 179 Sokak No: 4/A Y.Mahalle-Anakara
metso.com – email : sales.turkey@metso.com Telefon : 0312 387 36 00, Fax: 0312 387 36 05 
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yeniden 
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teknolojiler 
sunuyoruz.

TTK’nın İlk Dört Aylık Kömür Üretim Rakamları Açıklandı 

Royal Roads, Gömeç Projesi’ndeki 
Yeni Sondaj Programını Açıkladı

Prof. Dr. Reşat Ulusay, 
Uluslararası İki Ödüle Layık Görüldü

Kömür Madeninde Yangın Çıktı: 13 Madenci Dumandan Zehirlendi

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait 5 adet maden ocağından 
Ocak-Nisan döneminde üretilen kömür miktarı 382.513 ton oldu.
Kozlu, Armutçuk, Karadon, Amasra ve Üzülmez müessese 
müdürlüklerince işletilen maden ocaklarında bu yılın ilk dört 

ayında üretilen kömür miktarı, geçen yılın aynı dönemine 
%17 azalarak 382.513 ton olarak gerçekleşti. TTK tarafından 
Nisan ayında üretilen kömür ise geçen yılın aynı ayına göre 
%23,5 azalarak 88.452 ton oldu. 

Ülkemizde altın ve bakır odaklı arama çalışmaları yürüten 
Royal Road Minerals, Gömeç Projesi kapsamındaki yeni son-
daj çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Şirket 
tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre Gömeç 
Projesi’ne ait sondaj izinleri alındı ve sondaj programına aynı 
hafta içerisinde başlanması planlandı.
Şirket, önceki sondaj çalışmalarını genişletmek ve yeni arama-
lar yapmak amaçları ile oluşturduğu yeni program kapsamında 
yaklaşık 3000 metre sondaj yapmayı planlıyor.

Balıkesir sınırları içerisinde bulunan ve ağırlıklı olarak, düşük 
sülfidasyonlu epitermal altın mineralizasyonuna sahip olan 
Gömeç Projesi’nde, 2014 yılı sonlarında yapılan sondaj çalış-
maları sonucunda aşağıdaki veriler elde edilmişti; 
 • GRC-014 kuyusunda 76 metre boyunca 1,0 g/t Au (bu met-
raj içerisinde 24 metre boyunca 2.0g/t Au ve 18.7g/t Ag)

 • GRC-013 kuyusunda 56 metre boyunca 1,0 g/t Au (bu met-
raj içerisinde 22 metre boyunca 2.0g/t Au ve 15.6g/t Ag)

 • GRC-015 kuyusunda 40 metre boyunca 1,0 g/t Au 

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyelerinden ve aynı zamanda Mühendislik Jeolojisi Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Reşat Ulusay, Uluslararası 
Kaya Mekaniği Birliği (ISRM) tarafından iki ödüle layık görüldü.
Ulusay, "Lifetime ISRM Fellow (Yaşamboyu ISRM Üyesi)" ve 
“ISRM Outstanding Commission Award 2015" (ISRM Üstün 
Başarılı Komisyon Ödülü‐2015)” ödüllerinin sahibi olurken ödül-
ler, Montreal`de (Kanada) 10 - 13 Mayıs 2015 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen 13. Uluslararası Kaya Mekaniği Kongresi`nin gala 
yemeğinde ve kapanış oturumunda takdim edildi.
“Yaşamboyu ISRM Üyesi" ödülü, 2011 yılından itibaren, kaya 

mekaniği/kaya mühendisliği alanında kişisel üstün başarı 
göstererek, ISRM`nin üst düzeyde tanınırlığına ve saygınlığına 
önemli katkılar sağlayan üyelerine veriliyor.
ISRM tarafından ilk kez 2015 yılında ortaya çıkarılan ve 4 yılda 
bir verilmesi planlanan “ISRM Üstün Başarılı Komisyon Ödülü” 
ise ilk kez Reşat Ulusay`ın 2006’dan bu yana başkanlığını 
yaptığı ISRM Deney Yöntemleri Komisyonuna verildi. Ödül 
belgesi Komisyon adına Reşat Ulusay tarafından alınırken 
bu komisyonun üyeleri arasında ülkemiz bilim insanlarından 
Prof. Dr. Hasan Gerçek de (Bülent Ecevit Üniversitesi Maden 
Mühendisliği Bölümü) yer alıyor. 

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan beldesindeki özel bir şir-
kete ait kömür madeninde gece saatlerinde meydana gelen 
yangında 13 madenci dumandan zehirlendi. Yangının tavan 
desteklerini tutturmak için kullanılan köpük malzemenin 
alev alması sonucu çıktığı iddia ediliyor.
Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda ambulans 
sevk edilirken, madenciler ambulanslarla Beypazarı Devlet 

Hastanesi’ne götürüldü. Olay anında galeride bulunan 
madencilerin tamamının tahliye edildiği ve yaralılardan 
durumu ağır olan 2 kişinin ise Ankara’ya sevk edildiği öğre-
nildi. Beypazarı Devlet Hastanesi’nde müşahede altında 
tutulan diğer madencilerin durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Ocak içindeki yangın ise yapılan çalışmalardan bir süre sonra-
söndürüldü. 

Mayıs 2015

Haziran 2015

Haziran 2015

Haziran 2015

Aylar 2014 Kömür Üretimi (ton) 2015 Kömür Üretimi (ton)

Ocak 126.974 99.613

Şubat 103.712 95.754

Mart 116.867 98.694

Nisan 115.729 88.452

Toplam 463.282 382.513
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İlk Çeyrekte %2,3 Büyüdük

Anatolia Energy ile Uranium Resources Birleşme Kararı Aldı

Ariana, Kızıltepe’de İnşa Aşamasına Geçebileceklerini Duyurdu

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise 2015 ilk çeyrekte 
Türkiye ekonomisi %2,3 büyüme kaydetti. Açıklanan rakam-
lara göre büyüme oranı beklentilerin üzerinde gerçekleşirken 
beklentiler ortalama %1,6 seviyesindeydi. Bu büyüme oranıyla, 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) da ilk çeyrekte 30,89 milyar 
TL’ye ulaştı. İlk çeyrekte mevsimsellikten ve takvim etkisinden 
arındırılmış GYSH, ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre (2014 
yılı dördüncü çeyrek) %1,3 artış gösterdi.
2015 ilk çeyrekte, sanayi sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam 

katma değeri ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyat-
larla değişmezken, cari fiyatlarla %3’lük artışla 106 milyar TL oldu.
Türkiye’nin 2014 yılı büyüme oranı %2,9 olarak kayda geçerken 
ekonomistler 2015 yılsonu büyüme oranının %3 seviyelerinde 
olacağını tahmin ediyor.
Büyümenin yanı sıra takvim etkisinden arındırılmış sanayi 
üretiminde Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %3,8 
artış kaydedilirken maalesef madencilik ve taş ocakçılığı sektörü 
üretim endeksi geçen yıla göre %4,5 oranında azaldı. 

Türkiye’de üretim hedefiyle uranyum arama faaliyetleri yürüten 
Anatolia Energy, dünya çapında uranyum arama ve geliştirme 
faaliyetleri gösteren Uranium Resources ile birleşme kararı aldık-
larını duyurdu. Birleşme işlemlerinin tamamlanmasının ardın-
dan Uranium Resources, Temrezli Projesi’nin yanı sıra Anatolia 
Energy’nin Türkiye sınırları içerisinde bulunan diğer arama 
sahalarında faaliyette bulunma hakkını da elde etmiş olacak.
Temrezli Projesi’nin en hızlı şekilde hayata geçirilebilmesi 
açısından çok önemli bir karar aldıklarını ifade eden Anatolia 
Energy CEO’su Paul Cronin, Temrezli sahasında kurulması 
planlanan Rosita üretim tesisi ile ilgili olarak; “Tesis, bazı ek 

geliştirmeler ile birlikte yılda 800.000 lb (360 ton) ile 1.600.000 
lb (720 ton) arası U308 üretebilme kapasitesine sahip olacak.” 
şeklinde açıklama yaptı.
Anlaşma kapsamında olan Temrezli Projesi’ne ait önemli mine-
ral verileri Anatolia Energy tarafından şu şekilde duyurulmuştu;
 • 6,1M lb U3O8 için 2,008 M Ton @ 1378 ppm U3O8, (Ölçülmüş 
- Measured)

 • 5,2 M lb U3O8 için 2,178 M Ton @ 1080 ppm U3O8, (Göste-
rilmiş - Indicated)

 • 2,0 M lb U3O8 için 1,020 M Ton @ 888 ppm U3O8, (Çıkarsan-
mış - Infered) 

Ariana Resources, ülkemizin Batısında bulunan Red Rabbit 
projesinin Kızıltepe bölümü için artık inşaat aşamasına geçi-
lebileceklerini duyurdu. Ariana ile Proccea İnşaat ortaklığında 
kurulu olan Zenit Madencilik tarafından yürütülen projenin bir 
bölümü olan Kızıltepe madeni için beklenen orman izninin alın-
dığını açıklayan şirket, yılda 21.000 ons altın üretilecek madenin 
inşaasına yakın gelecekte başlayacaklarını bildirdi. Hâlihazırda 
Türkiye’de kurulu özel bir bankadan alınan 33 milyon dolarlık 
finansman ile inşaat aşaması yürütülecek olan proje hakkında 
Ariana Resorces Genel Müdürü Kerim Şener, bu önemli aşamayı 
geçtiklerinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Şirket ayrıca, Kızıltepe altın-gümüş madeni için Türk hüküme-
tinden stratejik yatırım statüsü de aldığını kamuoyu ile paylaştı. 
Stratejik Yatırım statüsü, sermaye yatırımının yarısı için kurumlar 
vergisinden yüzde 90'a varan oranda muafiyet içeriyor. Bu, şirketin 
kurumlar vergisinin yatırımın ilk yıllarında yüzde 20'den yüzde 2'ye 
inmesini sağlayacak.
Orman izinlerinin onaylanmasının akabinde Stratejik Yatırım 
statüsü de elde etmekten dolayı mutlu olduklarını belirten şir-
ket CEO’su Michael de Villiers, bu olumlu gelişmelerin Kızıltepe 
sahasındaki ekonomik iyileştirmeleri desteklediğini ve yeni arama 
çalışmalarının yapılmasını teşvik ettiğini ifade etti. 

Haziran 2015

Haziran 2015

Haziran 2015

Ciner Grup’tan Dev Yatırım
Park Holding (Ciner Grup), Konya Ilgın’da yapımına başlamayı 
planladığı termik santral projesi için 700 milyon dolarlık kredi 
anlaşması imzaladı. Ülkemizde Tekstilbank’ı satın alarak ban-
kacılık sektörüne giriş yapan Çinli dev ICBC Bankası ile kredi 
anlaşmasına imza atan Ciner Grup, 500 MW’lik bir termik santral 
inşası için 13 yıl vadeli ödeme gerçekleştirecek. Kredi paketinin 
toplam anapara tutarının 508 milyon dolar olduğu belirtildi. 
ICBC ve Ciner Grubu arasında yapılan bu anlaşmanın bir önemli 
özelliği de iki şirketin yaptığı üçüncü anlaşma paketi olması. ICBC son 
olarak Ciner Grubu’nun Ankara Kazan’daki 1,3 milyar dolarlık Soda 
Külü Üretim ve Doğalgaz Çevrim Santralı yatırımının 1 milyar dolarlık 

finansmanında da konsorsiyum lideri olarak önemli rol oynamıştı. 
Yapılan bu kredi anlaşması uluslararası ticaret finansmanı yayın grubu 
Trade and Forfating Review tarafından da ödüle layık görülmüştü. 
Minimum 2 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen projede 
yerli kömür kullanılırken, santralin çevreye duyarlı en son tek-
noloji ile inşa edilmesi planlanıyor. Termik santralın inşasına 
ise 2016 yılında başlaması beklenen termik santral inşasının 
2019 yılında tamamlanarak faaliyete geçmesi hedefleniyor. 
Termik santralda kullanılması planlanan yerli kömür için ise maden 
sahasında çalışmalara başlanıldığı öğrenildi. 

Mayıs 2015



doganakGKH2014.FH11 3/3/15 1:08 PM Page 5 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K



15 Temmuz 201514

Muzaffer Polat, Kömür Üreticilerinin Sıkıntılarını Dile Getirdi
Son yıllarda yaşanan iş kazaları sonrası, Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) Türkiye’yi 25 ülkenin yer aldığı “kısa liste”ye aldı. 
Türkiye, iş güvenliği konusunda ILO’ya gerekli açıklamaları 
yapamadığı takdirde, bu yıl ilk iş kazaları nedeniyle “utanç 
listesi” olarak belirtilen listede yer alabilecek.
Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre; ILO’nun 
Cenevre’de yapılan yıllık toplantılarında, Türkiye iş güvenliğinde 
ILO sözleşmelerini imzaladığı halde uygulamayan 25 ülke arasına 
girdi. 10 Haziran’da da Türkiye’nin durumu yapılacak toplantıda 
tüm ILO üyeleri tarafından değerlendirilecek. Değerlendirmenin 
ardından Türkiye’nin hemen hemen her yıl işçi haklarına yönelik 
eksik uygulamaları nedeniyle girdiği, ILO koşullarına uymayan 
ülkeler listesine yine dâhil olma riskiyle karşı karşıya.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan ILO, her yıl 
Cenevre’de toplanan Uluslararası Çalışma Konferansı’nda 
uluslararası asgari çalışma standartlarını ve ILO’nun genişle-
tilmiş politikalarını masaya yatırıyor. Ayrıca ILO sözleşmelerini 
imzalayan ülkelerin durumunu mercek altına alıyor ve ILO 
koşullarına uymadığı belirlenen 25 ülkeyi “kısa listeye” (Short 
list) alıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde çalışmalarına 
başlayan konferansta, Türkiye’nin de kısa listeye girmesine 
karar verildi. Maden faciaları ve arka arkaya yaşanan iş kaza-
larının söz konusu kararın en önemli nedeni olduğuna vurgu 
yapılırken; Türkiye’nin listeye 155 sayılı iş güvenliği sözleşme-
sine uymadığı için giren tek ülke niteliğinde olduğu belirtiliyor.
Türkiye’nin kısa listenin ardından ILO’dan uyarı veya kınama 
alma ihtimali bulunuyor. İlk olarak 10 Haziran’da Türkiye’deki 
iş güvenliği uygulamaları ve sorunları ILO’da tartışılacak. 
Yetkililer daha sonraki aşamaları ise, “Bu konunun konferansta 
görüşülmesi, bu alanda hükümetin önlem almasına yönelik 

tavsiyeleri içeren bir dizi kararın benimsenmesi ile neticelene-
cektir. Hükümet ise konuyla ilgili çalışmalarını raporlayacak. Bu 
raporun son teslim tarihi 1 Eylül 2015. Uzmanlar Komitesi, 
bu raporu bu yılın kasım-aralık ayında inceleyecek” şeklinde 
açıklıyor.
Haberde yer alan bilgilere göre bir yetkili ,Türkiye’nin ILO tarafından 
kısa listeye alınmasının “prestij kaybına” yol açacağını belirtti. Yetkili 
şu bilgileri verdi: “Uluslararası Çalışma Konferansı sırasında bir ülke-
nin Sözleşmelerin Uygulanması Komitesi tarafından kısa listeye 
alınarak görüşülmesi, o ülkede ILO Sözleşmelerinin uygulanmasıyla 
ilgili bir takım sıkıntıların olduğunu tüm dünyaya göstermekte, bu 
da görüşülen ülke açısında bir prestij kaybına sebep olmaktadır. 
Dolayısıyla burada cezai bir yaptırım söz konusu olmayıp, daha çok 
caydırıcılık faktörü ön plandadır.”
ILO’nun 1981 yılında kabul ettiği 155 sayılı sözleşme, iş güven-
liğinde üye ülkelerin izleyecekleri ana politikaları belirliyor. 
Sözleşmeye göre, üye ülkeler işle bağlantılı olan veya işin 
yürütmesi sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanmaları, çalışma 
ortamında bulunan tehlike nedenlerini mümkün olduğu ölçüde 
asgariye indirerek önlemekle yükümlü olurken; yapılması gereken 
bazı düzenlemeler de şöyle sıralanıyor: “İş sağlığı ve güvenliği ve 
çalışma ortamı ile ilgili durum; sorunların tespiti, bunların çözümü 
için etkin metotların geliştirilmesi, öncelikler ve sonuçların değer-
lendirilmesi amacıyla, ya top yekun, ya da belirli alanlar itibariyle 
belirli aralıklarla gözden geçirilecektir. İş sağlığı ve güvenliği ve 
çalışma ortamına ilişkin ilgili mevzuatın uygulanması uygun ve 
yeterli bir denetim sistemi ile güvence altına alınacaktır. Yürütme 
sistemi, mevzuat ihlallerine karşı yeterli cezalar öngörecektir. 
Yasal yükümlülüklere uymalarına yardım amacıyla, işverenler ve 
işçiler için yol gösterici tedbirler alınacaktır.” 

Haziran 2015

Başkanlar Konseyi, Maden İzinlerinin Genelge 
Kapsamından Çıkarılması için Siyasi Partilerle Görüştü 
Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği Yönetim Kurulu, 
19-24 Haziran 2015 tarihleri arasında AKP, CHP ve MHP’yi 
ziyaret ederek; madencilik faaliyetleri için zorunlu olan orman 
izinleri, hazine arazilerinde çalışma izinleri, mera tahsis deği-
şikliği, maden ruhsatları, temdit ve devir işlemleri gibi izinlerin 
alınmasının 16 Haziran 2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 
kapsamından çıkarılması için yardım talebinde bulundu. 
Konsey tarafından Madencilik Türkiye dergisine yapılan açıkla-
maya göre yapılan ziyaretlerde Genelge yüzünden izinleri ciddi 
şekilde geciken ya da başvurularına olumsuz cevap alan birçok 
yerli ve yabancı sermayeli madencilik firmasının bulunduğu 
hatırlatılarak Genelge’nin uygulamada kanun ve yönetmelikle-
rin üstüne çıktığı, yapılan uygulama ile madencilik sektöründe 
öngörülebilirliğin ve şeffaflığın ortadan kalktığı , firmaların 
yeni yatırım yapmaya cesaret edemediği, yatırım ve üretimde 
ciddi düşüşler yaşandığı, arama faaliyetlerinin durma noktasına 
geldiği, üretimin %12, ihracatın %8 oranında düştüğü, pek 
çok firmanın ayakta kalabilmek için eleman çıkarmak zorunda 

kaldığı, dolayısı ile madencilik izinlerinin bir an önce Genelge 
kapsamından çıkarılması gerektiği anlatıldı ve konunun çözümü 
için yardım talebinde bulunuldu. 
Konuyla ilgili olarak Konsey adına görüş bildiren Yönetim 
Kurulu Başkanı Ümit Akdur; “Genelgenin çıktığı andan itibaren 
madencilik sektörü, madencilik ile ilgili izinlerinin Genelge kap-
samından çıkarılması için yoğun çaba harcamış ancak başarılı 
olunamamıştır. Sektör temsilcilerinin tüm çabalarına rağmen bu 
konuda sektörün konuya ilişkin görüş ve önerilerini, bu konuda 
karar verici makam düzeyinde ifade etmesine imkan bulunama-
mıştır. Yıllardır büyük çabalarla oluşturulan madencilikte yatırım 
yapılabilir ülke olma imajımız zedelenmeye devam etmektedir. 
Bu durum milyarlarca dolar tutarındaki maden ithalatımızın da 
hızla artmasına neden olmaktadır. Madencilik sektörünün her 
geçen gün daha da daralmasına ve yatırım yapılabilir bir alan 
olmaktan çıkmasına neden olan uygulamaya son verilmesi için 
TBMM’de Grubu bulunan tüm partilerle bir netice alınıncaya 
kadar görüşmelerimiz devam edecektir.” şeklinde konuştu. 

Mayıs 2015
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Türkiye, ILO Tarafından İncelenen Tek Ülke Oldu
Son yıllarda yaşanan iş kazaları sonrası, Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) Türkiye’yi 25 ülkenin yer aldığı “kısa liste”ye aldı. 
Türkiye, iş güvenliği konusunda ILO’ya gerekli açıklamaları 
yapamadığı takdirde, bu yıl ilk iş kazaları nedeniyle “utanç 
listesi” olarak belirtilen listeye girebilecek.
Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre; ILO’nun 
Cenevre’de yapılan yıllık toplantılarında, Türkiye iş güvenli-
ğinde ILO sözleşmelerini imzaladığı halde uygulamayan 25 
ülke arasına girdi. 10 Haziran’da da Türkiye’nin durumu yapı-
lacak toplantıda tüm ILO üyeleri tarafından değerlendirilecek. 
Değerlendirmenin ardından Türkiye’nin hemen hemen her yıl 
işçi haklarına yönelik eksik uygulamaları nedeniyle girdiği, ILO 
koşullarına uymayan ülkeler listesine yine dâhil olma riskiyle 
karşı karşıya.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan ILO, her yıl 
Cenevre’de toplanan Uluslararası Çalışma Konferansı’nda 
uluslararası asgari çalışma standartlarını ve ILO’nun genişle-
tilmiş politikalarını masaya yatırıyor. Ayrıca ILO sözleşmelerini 
imzalayan ülkelerin durumunu mercek altına alıyor ve ILO 
koşullarına uymadığı belirlenen 25 ülkeyi “kısa listeye” (Short 
list) alıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde çalışmalarına 
başlayan konferansta, Türkiye’nin de kısa listeye girmesine 
karar verildi. Maden faciaları ve arka arkaya yaşanan iş kaza-
larının söz konusu kararın en önemli nedeni olduğuna vurgu 
yapılırken; Türkiye’nin listeye 155 sayılı iş güvenliği sözleşme-
sine uymadığı için giren tek ülke niteliğinde olduğu belirtiliyor.
Türkiye’nin kısa listenin ardından ILO’dan uyarı veya kınama 
alma ihtimali bulunuyor. İlk olarak 10 Haziran’da Türkiye’deki 
iş güvenliği uygulamaları ve sorunları ILO’da tartışılacak. 
Yetkililer daha sonraki aşamaları ise, “Bu konunun konferansta 
görüşülmesi, bu alanda hükümetin önlem almasına yönelik 
tavsiyeleri içeren bir dizi kararın benimsenmesi ile neticelene-
cektir. Hükümet ise konuyla ilgili çalışmalarını raporlayacak. Bu 
raporun son teslim tarihi 1 Eylül 2015. Uzmanlar Komitesi, bu 

raporu bu yılın kasım-aralık ayında inceleyecek” olarak açıklıyor.
Boyacıoğlu’nun haberinde yer alan bilgilere göre; bir yetkili 
Türkiye’nin ILO tarafından kısa listeye alınmasının “prestij kay-
bına” yol açacağını belirtti. Yetkili şu bilgileri verdi: “Uluslararası 
Çalışma Konferansı sırasında bir ülkenin Sözleşmelerin 
Uygulanması Komitesi tarafından kısa listeye alınarak görü-
şülmesi, o ülkede ILO Sözleşmelerinin uygulanmasıyla ilgili bir 
takım sıkıntıların olduğunu tüm dünyaya göstermekte, bu da 
görüşülen ülke açısında bir prestij kaybına sebep olmaktadır. 
Dolayısıyla burada cezai bir yaptırım söz konusu olmayıp, daha 
çok caydırıcılık faktörü ön plandadır.”
İŞÇİ Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’ne göre, 2014 yılında 
Türkiye’de bin 886 çalışan hayatını kaybetti. 301 kişinin can 
verdiği Soma’nın yanı sıra, Torunlar ve Ermenek’teki facialar son-
rasında iş güvenliği alanındaki sıkıntılar kamuoyunda uzun bir 
süre tartışıldı. İSİG’in verilerine göre bu yıl da ocak ayında en az 
128, şubat ayında en az 85, mart ayında en az 139, nisan ayında 
ise en az 130 işçi olmak üzere toplam 482 işçi hayatını kaybetti.
ILO’nun 1981 yılında kabul ettiği 155 sayılı sözleşme, iş güven-
liğinde üye ülkelerin izleyecekleri ana politikaları belirliyor. 
Sözleşmeye göre, üye ülkeler işle bağlantılı olan veya işin 
yürütümü sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanmaları, çalışma 
ortamında bulunan tehlike nedenlerini mümkün olduğu ölçüde 
asgariye indirerek önlemekle yükümlü olurken; yapılması gereken 
bazı düzenlemeler de şöyle sıralanıyor: “İş sağlığı ve güvenliği ve 
çalışma ortamı ile ilgili durum; sorunların tespiti, bunların çözümü 
için etkin metotların geliştirilmesi, öncelikler ve sonuçların değer-
lendirilmesi amacıyla, ya top yekun, ya da belirli alanlar itibariyle 
belirli aralıklarla gözden geçirilecektir. İş sağlığı ve güvenliği ve 
çalışma ortamına ilişkin ilgili mevzuatın uygulanması uygun ve 
yeterli bir denetim sistemi ile güvence altına alınacaktır. Yürütme 
sistemi, mevzuat ihlallerine karşı yeterli cezalar öngörecektir. 
Yasal yükümlülüklere uymalarına yardım amacıyla, işverenler ve 
işçiler için yol gösterici tedbirler alınacaktır.” 

Haziran 2015

Madencilik Sektörü İhracat Şampiyonları Belli Oldu
Her yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen, en 
fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 ihracatçı ile 26 sektörün ilk 3’üne 
ödül verildiği “İhracat Şampiyonları” ödüllerinin, "2014 İhracatın 
Şampiyonları Ödül Töreni" 21 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşti-
rildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçek-
leştirilen törende 2014 yılının madencilik sektörü ihracat şampiyonu 
Eti Maden İşletmeleri olurken ikinci sırada Çayeli Bakır İşletmeleri ve 
üçüncü sırada Ekom Eczacıbaşı yer aldı. Ödül töreninde konuşan 

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2023 hedefleri yolunda Türkiye'nin 
her yıl en az %5 nispetinde büyümesinin şart olduğunun altını 
çizerken "Şimdi ülkemizi uyum ve esenlik içinde geleceğe taşıyacak 
güçlü bir hükümete ihtiyacımız var. Müstakbel hükümetimizden 
makro ekonomik kazanımları korumanın yanı sıra, mikro ekonomik 
konularda kalıcı başarılar hedeflemesini istiyoruz” diye konuştu. 
Büyükekşi, bunun için de yeni bir paradigma, yeni bir büyüme 
modeli ve yepyeni bir bakış açısı gerektiğini vurguladı. 

Haziran 2015

TPAO ve TKİ’de Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yeni Atamalar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık tarafından Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Genel Müdürlüğünde (TKİ) açık bulunan yönetim kuru-
luğu üyeliklerine atamalar gerçekleştirildi.

6 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan atama 
kararlarına göre; TPAO Genel Müdürlüğünde açık bulunan 
Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı 
Serdal Azarsız, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel 

Haziran 2015





15 Temmuz 201518

Pilot Gold, TV Tower’da 20.000 
metrelik Sondaj Programına Başladı 
Pilot Gold, %60 oranında sahip olduğu ve ülkemizin kuzeybatı-
sında bulunan TV Tower Projesi’nde 20.000 metre sondaj prog-
ramına 13 Haziran itibarı ile başladıklarını duyurdu. Bakır-altın 
porfiri sistemi üzerine yapılan karotlu sondaj operasyonu için 
şirket 6 milyon dolar bütçe ayrıldığını açıkladı.
Proje kapsamındaki Valley ve Columbaz porfirilerinin keşfi ve 
Hilltop porfiri mineralizasyonundaki büyüme sayesinde 2014 
yılında önemli başarılar elde ettiklerini belirten Pilot Gold 
CEO’su ve Başkanı Matt Lennox King, “İnanıyoruz ki bu keşifler 

sadece TV Tower’daki ilk porfirilerdir. Hızla genişlemekte olan 
bu mineral kuşağında ek keşifler yapmak üzere odağımızı koru-
yacağız.” şeklinde açıklamada bulundu.
Şirketin 2015 yılı programı ise Valley bölgesindeki minerali-
zasyon izlerinin bulunduğu bölgede keşifler yapmak üzerine 
kuru. Valley porfirisine ait materyallerin ön metalürjik testle-
rini yakın zamanda tamamlayan Pilot Gold, çevresel durumun 
araştırılmasına ve kapsamlı kurumsal sosyal sorumluluk prog-
ramlarına devam edecek. 

Haziran 2015

Sektörün Sorunları, Denizli Madencilik Çalıştayı’nda Görüşüldü
Türkiye ekonomisine yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracat katkısı 
yapan madencilik sektörü yüksek potansiyeline rağmen 2015 
yılında kan kaybı yaşıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri 
ise sektörün sürdürülebilirliğini ve ihracatını olumsuz etkileyen 
‘Başbakanlık Genelgesi”… Yıla sektörün gelişimini engelleyen 
maddelerden arındırılan yeni Maden Kanunu ile girilerek 
umutlu bir başlangıç yapılmıştı. Ancak maden izinlerinin halen 
Genelge’ye bağlı olması sektörü durma noktasına getirdi.
Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından Denizli’de gerçekleşti-
rilen ‘Madencilik Çalıştayı’nda bir araya gelen sektör temsilcileri 
ilgili makam yetkilileriyle sektörün sorunlarını ve çözüm öne-
rilerini tartıştı. 30 Mayıs 2015 tarihinde Denizli Doğa Thermal 
Otel’de düzenlenen ‘Madencilik Çalıştayı’ Denizli Madenciler 
ve Mermerciler Derneği Başkanı Mehmet Hikmet Çelikkol, 
Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Atılgan Sökmen, Ege 
Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Maden İşleri 
Genel Müdür Vekili Sadi Civelekoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nevzat Kavaklı’nın açılış 
konuşmaları ile başladı. Çalıştay iki oturum olarak devam etti. 
6831 sayılı Orman Kanunu uygulamalarına yönelik gerçekleştiri-
len sabah oturumu EMİB Başkanı Mevlüt Kaya ile birlikte Orman 
Genel Müdürlüğü; İzin İrtifak Daire Başkanı İzzettin Yurtoğlu, 
İzin İrtifak Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Çelik, İzin Sahaları 
Denetleme ve Kontrol Şube Müdürü Ergün Çetin’in sektörden 
gelen soruları yanıtlaması ile tamamlandı. Oturumun ana gün-
demini orman alanlarının kullanımı ile ilgili izinler konusu oluş-
turdu. Ayrıca madencilik sektörünün kullandıkları yeşil alanları 
rehabilite ederek yeniden çevreye kazandırmasının kamuoyuna 
duyurulması gerekliliği vurgulandı. Böylece sektöre yönelik 
olumsuz algıların ortadan kaldırılabileceği belirtildi.
3213 sayılı Maden Kanunu uygulamalarının masaya yatırıldığı 
ikinci oturum ise yine EMİB Başkanı Mevlüt Kaya ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nevzat Kavaklı, Maden 
İşleri Genel Müdür Vekili Sadi Civelekoğlu ile Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü 2A 2B İşletme Ruhsatları Koordinatörü Murat Dikmen’in 
katılımıyla gerçekleştirildi. Yeni hazırlanan ‘Maden Kanunu İhale 
Yönetmeliği’ hakkında sektör temsilcilerinin görüşleri alındı ve 
yönetmeliğin bu doğrultuda şekillendirileceği ifade edildi.
Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya ‘Madencilik 

Çalıştayı’ ile ilgili yaptığı açıklamaya öncelikle sektör temsilcilerine 
gösterdikleri ilgi ve katılımlarından dolayı teşekkür ederek başladı. 
Mevlüt Kaya sözlerinin devamında “Sektörümüz beni öteleyerek bizi 
öncelemeyi hareket noktası olarak belirledi. Madencilik sektörünün 
sorunları aslında herkesin sorunu. Sektör paydaşlarımızın yanına 
bürokrat ve karar vericileri eklediğimizde gerçek ‘biz’ kavramına 
ulaşabiliriz. Çalıştayımız bu anlamda atılmış önemli bir adım” dedi.
Mevlüt Kaya “Çalıştayın iki gündem maddesini yeni madencilik 
kanunu ve orman izinleri oluşturdu. Orman ruhsat izin bedelle-
rindeki yüzde 50 oranında indirim bizi oldukça sevindirdi. Ayrıca 
sektörün gelişimini engelleyen maddelerden arındırılan yeni 
madencilik kanunu da olumlu bir gelişme. Ancak sektörümüzün 
önemli bir sorunu var ve maalesef bu konuda olumlu adımlar 
atılmıyor. Türk madencilik sektörü kriz dönemlerinde bile yüzde 
3-4 oranında bir büyüme gerçekleştirdi. Oysaki şu an kriz bitti 
ama ihracatımız her ay yüzde 22-23 oranında geriliyor. Bunun en 
önemli sebeplerinden biri ‘Başbakanlık Genelgesi’ne bağlı maden 
izin ruhsatlarının süratle alınamaması. Sırf bu nedenle uzun vadeli 
yaptığımız ihracat bağlantılarını kaybediyoruz. Sorun bununla 
da bitmiyor aslında bu bağlantıları yaptığımız ülkeler nezdinde 
‘Türkiye’ imajı olumsuz etkileniyor ve bu pazarları da kaybediyo-
ruz. Uzun emekler sonucunda kazanılan bir pazarın kaybı ülke 
ekonomisine çok büyük zararlar veriyor” diye belirtti.
Madencilik sektörünün önündeki en büyük engellerden birinin 
de kamuoyu nezdindeki olumsuz algı olduğunu ifade eden 
Mevlüt Kaya “Bu sorunu çözebilmek için tüm paydaşlarımızla 
çalışmalar yürütüyoruz. Bizler sanayiciyiz ama işlettiğimiz 
madenler bize ait değil, ülkemizin malı. Çalışıyoruz ve yine 
ülkemize kazandırıyoruz. Sahip olduğumuz potansiyel ile dün-
yanın bir numaralı sektörü olabiliriz. Bu nedenle olumsuz algılar 
yerine herkesin bu sektörü sahiplenmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Kendimizi anlatabilmek için çok yakında sesimizi bir ‘kamu 
spotu’ ile duyurmaya hazırlanıyoruz” diyerek sözlerine son verdi.
Çalıştay, tüm katılımcıların bir araya geldiği gala yemeği ile devam 
ederken gecenin sonunda 2014 yılında Ege Maden İhracatçıları 
Birliği üyesi olarak Denizli’den en çok maden ihracatı gerçekleş-
tiren sektör temsilcileri ödüllendirildi. Ödül alanlar; Selahattin 
Çınar, Ege Beyaz Mermer Ltd., Stone Bazaar Madencilik Ltd. ve 
Burakhan Mermer Madencilik Ltd. Şti. olarak sıralandı. 

Mayıs 2015
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2014’ün En Büyük 500 Sanayi 
Kuruluşu Arasında Madencilik Sektörü…
Her yıl İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından oluşturulan en büyük 
500 Sanayi Kuruluşu Listesi açıklandı. Açıklanan verilere göre sana-
yinin zirvesinde, 37 milyar 502 milyon liralık üretimden satışı ile 
yine Tüpraş yer aldı. Türkiye’nin 500 büyük kuruluşunun net satış-
ları ise 2013 yılına göre %9,1 azalarak 413 milyar 316 milyon lira 
olarak gerçekleşti. En büyük şirketlerin ağırlıklı olarak petrokimya, 
otomotiv ve demir-çelik sektörlerinden yer aldığı araştırmada, 
madencilik sektörüne doğrudan bağlı birçok firma (Metal maden 
üretimi, çimento üretimi, beton üretimi, cam ve seramik sanayi) 
her sene olduğu gibi listede yerini alırken özellikle maden üretici-
lerinin sıralamada geçen yıla göre geriye düşmesi dikkat çekti. 
2014 Yılı 500 Sanayi Şirketi listesinin maden ve madencilikle ilişkili 
şirketler sıralamasında bir numarada yine Eti Maden İşletmeleri 
yer aldı. Her yıl üst sıralarda kendisine yer bulan Türkiye Kömür 
İşletmeleri (TKİ), bu sene İSO 500’de yer almadı. TKİ’nin İSO 500’de 
ismini saklı tutan kuruluşlar arasında yer aldığı tahmin ediliyor. 
Eti Maden’in 2013 yılına göre satışlarının 2014 yılında arttığı görü-
lürken bu artış %32,7 oranında gerçekleşti. Eti Maden bu artışla İSO 
500’de 2013 yılında bulunduğu 42. sıradan, 41. sıraya yükseldi. 
2014 yılında kendisine 67. sıradan yer bulan bir diğer firma Soda 
Sanayi AŞ oldu. Soda Sanayi bir önceki yıla göre listede 5 sıra bir-
den yükselerek 2013 yılına göre %13,1’lik artış gerçekleştirdi.

İlk 500’e giren bir diğer maden üreticisi Tüprag oldu. Tüprag, bir 
önceki yıla göre 8 basamak düşerek 71. sırada yer alırken şirket, 1 
milyar 150 milyon liralık net satış gerçekleştirdi. 
2013 yılında İSO 500 listesinde 82. sırada yer alan Koza Altın , 2014 
yılında 17 sıra birden düşerek 99. sıraya geriledi. Şirketin 2014 yılı 
net satış rakamında, 2013 yılına göre %4,8’lik düşüş meydana 
geldi. Türkiye’nin önemli maden üreticilerinden Eti Bakır AŞ, 2014 
listesinde 113. sırada yer alırken, satış rakamlarını %2,4 arttırdı. Bir 
diğer önemli şirket olan Eti Alüminyum AŞ ise 2014 yılı listesinde 
220. sırada yer alırken satışlarını %8,3 arttırdı.
Krom üreticilerinden Eti Krom AŞ, 2014 yılında 225. sıradan 259. 
sıraya gerilerken şirkete ait net satış rakamı bir önceki yıla göre %3,3 
azaldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu, Esan Eczacıbaşı, Çayeli Bakır 
İşletmeleri, Eti Soda, Erdemir Madencilik, Park Termik, Park Elektrik, 
Eti Gümüş, İmbat Madencilik ve Kümaş Manyezit gibi Türkiye’nin 
önemli maden üretici firmaları geçmiş yıllarda olduğu gibi İSO 
500’de yer aldılar ancak bu şirketlerin sıralamalarındaki düşüş dik-
kat çekici oldu. Önemli maden şirketlerinden Demir Export ise 2013 
yılında yer almadığı listeye 2014 yılında 365. sıradan girdi.  
Maden üreticileri ve madencilik sektörüne doğrudan bağlı birçok 
firmanın net satış rakamlarına ve ilk 500’deki sıralamalarına aşağı-
daki tablodan ulaşabilirsiniz: 
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2014 2013 Net Satışlar (TL)

Eti Maden İşl.Genel Müdürlüğü 41 42 1.974.517.342

Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. 62 61 1.359.866.652

Soda Sanayii A.Ş. 67 72 1.220.702.677

Tüprag Metal Mad. San. ve Tic. A.Ş. 71 63 1.149.928.635

Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. 84 87 983.140.322

Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. 92 88 934.030.846

Trakya Cam Sanayii A.Ş. 93 97 926.987.458

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. 99 82 887.176.125

Eti Bakır A.Ş. 113 103 784.076.621

Kaleseramik A.Ş. 114 117 783.424.688

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 151 145 614.318.966

Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş. 154 163 609.446.134

Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. 164 146 582.538.903

Eti Soda A.Ş. 180 212 534.763.313

Çimko Çimento A.Ş. 182 171 526.146.630

Esan Eczacıbaşı A.Ş. 190 173 512.141.828

As Çimento San. ve Tic. A.Ş. 191 202 511.401.375

Limak Batı Çimento A.Ş. 197 189 494.313.194

Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. 210 181 461.539.415

Eti Alüminyum A.Ş. 220 217 443.111.493

Erdemir Madencilik A.Ş. 221 216 440.625.796

Votorantim Çimento A.Ş. 226 227 438.010.323

Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. 228 231 430.922.218

İmbat Madencilik A.Ş. 235 252 419.706.155

Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş. 237 256 417.295.284

2014 2013 Net Satışlar (TL)

Anadolu Cam Yenişehir A.Ş. 242 194 410.713.243

KÇS Kahramanmaraş Çimento A.Ş. 253 399 401.013.728

Çimentaş İzmir Çimento A.Ş. 256 278 396.521.258

Eti Krom A.Ş. 259 225 383.914.424

Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş. 260 370 382.132.542

Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. 261 254 381.374.461

BATIÇİM Çimento Sanayii A.Ş. 264 281 379.685.228

Konya Çimento Sanayii A.Ş. 312 331 328.668.261

Bolu Çimento Sanayii A.Ş. 321 379 320.220.543

Nuh Beton A.Ş. 337 267 302.964.165

Göltaş Göller Bölgesi Çimento A.Ş. 349 388 297.511.853

Demir Export A.Ş. 365 287.743.708

Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. 376 333 282.784.595

Türkiye Taşkömürü Kurumu G. M. 379 364 279.316.348

Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. 392 437 268.512.018

Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş. 400 445 264.456.735

Seranit Granit Seramik A.Ş. 432 380 247.509.926

Adoçim Çimento A.Ş. 437 408 246.447.572

Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. 443 458 239.752.967

Aslan Çimento A.Ş. 447 236.524.417

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 448 425 236.417.722

Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş. 454 428 234.730.065

Eti Gümüş A.Ş. 467 381 229.572.452

Park Elektrik Üretim Madencilik A.Ş. 477 311 224.769.187

KİBSAŞ Karadeniz İnş. ve Beton A.Ş. 481 222.503.957
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2014 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi

Türkiye Geneli İlk 100’e Giren Madencilik ve Madencilikle İlişkili Firmalar

Sıra No Ünvanı Tahakkuk Tutarı (TL)

16 Eti Maden İşletmeleri Genel Müd. 199.780.882,29

18 Ereğli Demir ve Çelik 163.963.684,27

25 Koza Altın İşletmeleri 113.576.212,80

43 Akçansa Çimento 57.611.257,72

45 Çayeli Bakır İşletmeleri 54.169.154,51

49 Soda Sanayi Anonim Şirketi 51.298.767,88

52 Çimsa Çimento 48.131.602,67

53 Nuh Çimento 47.970.737,92

92 Adana Çimento 27.670.323,82

99 Erdemir Madencilik 27.049.972,78

2014 Yılı Kurumlar Vergisi Rekortmenleri
Türkiye’nin 2014 yılı kurumlar vergisi şampiyonları belli oldu. Gelir 
İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, 2014 vergilendirme döne-
minde Türkiye genelinde en yüksek kurumlar vergisi beyan eden 
ilk 100 firma, 2013 yılındaki listeyle karşılaştırıldığında, madencilik 
ve madencilikle ilişkili firmaların sayısında küçük de olsa bir düşüş 
yaşandı. 2013 yılında ilk 100 listesine 12 şirket girerken 2014’te 
maden üreten ve üretimlerinde kullanılan ana hammaddesi 
madenler olan 10 şirket bu yıl ilk 100 arasında yer aldı.
Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine Eti Maden 
İşletmeleri, vergi rekortmeni maden şirketleri arasında ilk 
sırada yer alırken, tahakkuk tutarında yaklaşık %23’lük artış 
sağladı. Tahakkuk tutarında yaşanan bu artışa rağmen 16. 
sıradaki yeri değişmedi. Kurum, geçtiğimiz yıl da 16. sıra-
daydı. Maden ve madencilikle ilişkili şirketler arasında bu 
yılın ikincisi olan Ereğli Demir Çelik İşletmeleri, bu yılda 
yerini korumayı başardı. Tahakkuk oranındaki yaklaşık  
%3,8’lik artış ile 163 milyon 963 bin TL vergi ödeyerek ilk 100 
şirket içinde 18. sırada yer alan şirket, 2013 yılında yine 18. sıra-
daydı. Maden ve madencilikle ilişkili şirketler arasında bu yılın 
üçüncüsü ise Koza Altın İşletmeleri oldu. Şirket, 2013’e göre 
2014 yılında tahakkuk tutarında %373 artış yaşadı. İlk 100 içinde 
2013’de 80. sırada yer alan Koza, 2014’te 25. sıraya yükseldi. 

2013 yılının üçüncüsü olan Çayeli Bakır İşletmeleri’nin vergi 
oranı ise geçen yıla göre %21,1 azalışla 54 milyon 169 bin lira 
seviyesine düştü. Şirket, ilk 100 içinde 2013’de 32. sırada yer 
alırken 2014’te 45. sıraya geriledi.
Akçansa Çimento, Çimsa Çimento, Nuh Çimento ve Adana 
Çimento şirketleri 2014 yılında kurumlar vergisi rekortmeni 
sıralamasında ilk 100’de yer alan çimento üreticileri oldu. 
Akçansa, Nuh ve Adana Çimento şirketleri 2014 yılı sırala-
masında önemli bir artış sağlarken Çimsa Çimento ufak bir 
artış gösterdi. Akçansa 2013 yılında 64. sırada yer alırken 
2014 yılında 43. sırada kendisine yer buldu. Kurumlar vergi 
rekortmenleri listesinde Çimsa Çimento 2013 yılında 54. 
sırada yer alırken 2014 yılında 52. Sırada, Nuh Çimento 2013 
yılında 77. sırada yer alırken 2014 yılında 53. sırada, Adana 
Çimento ise 2013 yılında listede yer almazken 2014 yılında 
92. sırada kendilerine yer buldular.
Kurumlar vergisi rekortmenleri sıralamasında 2013 yılında ilk 
100’de 68. sırada kendisine yer bulan Soda Sanayi AŞ, 2014 
yılında vergi oranında %44,2’lik önemli bir artışla 49. sırada yer 
aldı.
2013 yılında ilk 100’de 71. sırada kendisine yer bulan Erdemir 
Madencilik ise 2014 yılında vergi oranında %19,2’lik düşüşle 99. 
sırada kendisine yer buldu. 
Kurumlar vergisi ilk 100 şirket arasında ismini ve tahak-
kuk tutarını bildiren tüm firmaların ödediği toplam vergi 
miktarı 15 milyar 313 milyon lira olarak kayıtlara geçerken 
madencilik ve madencilikle ilişkili şirketlerin ödedikleri 
vergi miktarı, toplamın %5,1’ini oluşturdu. Tablolara bak-
tığımızda 2014 vergilendirme döneminde, madencilikle 
ilişkili şirketler devlete 791 milyon 222 bin lira vergi ödedi. 
Bu rakam 2013’de 718 milyon 781 bin lira idi. Listede yer 
alan şirket sayısının 2013 yılına göre azalmasına rağmen 
toplam ödenen vergide bir miktar artış olması ise dikkat 
çekiyor. 
Not: Bu yıl ilk 100 vergi rekortmeni arasında unvan ve mükel-
lef bilgilerinin açıklanmasını istemeyen 17 firma bulunmakta-
dır. Geçen yıl listede olup da bu yıl listede yer almayan bazı 
firmaların isminin açıklanmasını istemeyen firmalar arasında 
olabileceği düşünülmektedir. 

2013 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi

Türkiye Geneli İlk 100’e Giren Madencilik ve Madencilikle İlişkili Firmalar

Sıra No Ünvanı Tahakkuk Tutarı (TL)

16 Eti Maden İşletmeleri Genel Müd. 162.333.133,11

18 Ereğli Demir ve Çelik 157.884.897,34

32 Çayeli Bakır İşletmeleri 68.733.511,51

47 Tki Kurumu Ege Lin. Müess. 48.192.696,23

54 Çimsa Çimento 44.272.831,54

61 Eti Bakır Aş 39.518.123,40

64 Akçansa Çimento 37.455.980,80

68 Soda Sanayi Anonim Şirketi 35.571.019,15

71 Erdemir Madencilik 33.489.558,31

77 Nuh Çimento 31.375.044,79

80 Koza Altın İşletmeleri 30.447.735,63

82 Kardemir Karabük Demir Çelik 29.507.025,65
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Mariana, Hot Projesinde Yüksek Tenörlü 
Sonuçlar Elde Etmeye Devam Ediyor
Mariana Resources ve Lidya Madenciliğin 
ortak girişimi ile yürütülen Hot Maden proje-
sinin 2. aşama sondaj programı kapsamında, 
ilk 4 kuyudan elde edilen numunelerin analiz 
sonuçlarını açıkladı. Nisan ayında açıklanan 
sonuçlarını teyit etme ve yeni noktalardan 
sonuç elde etme mahiyetinde yapılan yeni 
sondajların sonuçlarına göre;
 • HTD - 8 kuyusunda: 9,5 metreden iti-
baren 90,9 metre boyunca %0,8 Zn 
ve 129,5 metreden itibaren 7,2 metre 
boyunca 2,1 g/t Au ve %1,6 Cu,

 • HTD - 9: 40. metreden itibaren 22 metre 
boyunca 3,1 g/t Au, %0,3 Cu, ve %1 Zn,

 • HTD - 10: 81,8. metreden itibaren 66,1 
metre boyunca breşleşmiş andezit/
stokvörk yapısı oluşumu + jasperoid 
ve güçlü bir kalkopirit pirit minerali-
zasyonu ve 147,9 metreden itibaren 
80,2 metre boyunca sülfit taşıyan 
andezitler ile 10 metreye kadar ulaşan 
masif kalkopirit – pirit oluşumu (analiz 
sonuçları henüz beklemede),

 • HTD - 11: 255,3. Metreden itibaren 
125 metre boyunca breşleşmiş ande-
zit/stokvörk ile birlikte güçlü kalkopi-
rit - pirit mineralizasyonu + jasperoid 
oluşumu  (analiz sonuçları henüz 
beklemede) elde edildiği belirtiliyor.

8 ve 9 numaralı sondajlar sayesinde mine-
ralizasyonun güneye dalımının kuzey ucu 
hakkında daha kapsamlı sonuçlar elde 
edebildiklerini açıklayan Mariana Resources 
CEO’su Glen Parsons, 10 ve 11 numaralı 
sondajlar sayesinde bu iki nokta arasında 
devamlılık olduğu ve güneye doğru devam-
lılığın sürdüğünü belirlediklerini ifade etti. 
Parsons ayrıca, mineralizasyon alanındaki 

uzantıların umut verici olduğunu belirtti.
Şirket proje kapsamında devam eden son-
daj çalışmaları ile ilgili olarak, 23 Haziran 
tarihinde yeni bir rapor yayınladı. Açıklanan 
sonuçların özeti ise şu şekilde oldu;
 • HTD-13 kuyusunda: 259,1’nci metreden 
itibaren, 109,9 metre boyunca 11,9 g/t 
Au ve %1,13 Cu, bu metrajlar içerisinde;

 •  259,1’nci metreden itibaren 12,9 
metre boyunca, bonanza zonu ola-
rak, 89,6 g/t Au ve %1,7 Cu,

 •  211 - 223 metreleri arasında ise %3,6 Zn 
ve 233 - 236 metreleri arasında %7,4 Zn.

 • HTD-12 kuyusunda: 227’nci metreden 
itibaren, 38 metre boyunca 3,0 g/t Au 
ve %1,74 Cu, bu metrajlar içerisinde;

 •   235 - 240 metreleri arasında 7,5 g/t 
Au ve %2,1 Cu ve 253 - 255 metreleri 
arasında 17,5 g/t Au ve %5,2 Cu,

 •  148,8 - 175,6 metreleri arasında ise %1,6 
Zn ve 191 - 195 metreleri arasında %1,3 Zn.

 • HTD-14 kuyusunda: 37 - 45 metreleri 
arasında 2,2 g/t Au ve %0,23 Cu, 88 - 70,7 
metreleri arasında 1,05 g/t Au ve 0,31 Cu, 
104 - 114 metreleri arasında 1,29 g/t Au ile 
%0,85 Cu ve 116 - 119,5 metreleri arasında 
1,96 g/t Au ve %0,74 Cu değerleri elde edildi.

Hedef bölgesindeki yüksek tenörlü Au-Cu 
mineralizasyonunun devam ettiğini ve çok 
yüksek tenörlü Au-Cu karotunun devamlılığı 
işaret ettiğini ifade eden CEO Glen Parsons, 
”Yapılacak sondajlar sayesinde, başta yüzeye 
yakın olan bölgelerde, aynı zamanda derin-
lerde ve güneye doğru olmak üzere Au-Cu 
mineralizasyonunun limitlerini belirleyece-
ğiz.” şeklinde açıklamada bulundu. Parsons 
ayrıca sondajların hâlâ devam etmekte 
olduğunu açıkladı. 
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Ermenek Faciasının İlk 
Duruşması Tamamlandı
Karaman’ın Ermenek ilçesinde özel işle-
tilen bir kömür ocağında 18 madencinin 
yaşamını yitirdiği facia ile ilgili davanın ilk 
duruşması tamamlandı. Üç gün süren ve 
3'ü tutuklu 16 sanığın yargılandığı davanın 
ilk duruşmasında verilen karar neticesinde, 
tutuksuz yargılanan daimi nezaretçi maden 
mühendisi Yavuz Özsoy'un tutuklanmasına, 

maden ocağının sahibi Saffet Uyar, maden 
sahasının ruhsat sahibi Abdullah Özbey ve 
teknik nezaretçi Ali Kurt'un da tutukluluk 
halinin devamına karar verilirken yine 
tutuksuz yargılanan Naci Özsoy'un da zorla 
mahkemeye getirileceği belirtildi.
Açıklanan kararın ardından duruşma, 7 
Temmuz 2015 tarihine ertelendi. 

Haziran 2015
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Kanada’dan Tarihi Karar

Bilim Adamları Nükleer Atık Temizleyen Bakteri Keşfettiler 

Uranyum Madenciliğinde Yeni Yöntem Geliştirildi 

Ukrayna’da Yer Altında 
Mahsur Kalan 379 Madenci Kurtarıldı

Kanada federal hükümeti, ülkenin uranyum madenciliğinde yaşa-
dığı kötü gidişata dur diyebilecek önemli bir hamlede bulundu. 
Ülke, tarihinde ilk defa yabancı bir şirkete, üretim yapılacak olan bir 
uranyum madenin çoğunluk hissesini elde etme imkânı sunacak.
Kanada’nın federal kanunlarına göre herhangi bir ortak bulu-
namadığı sürece bir uranyum projesinin en az %51’lik hissesinin 
Kanada merkezli bir şirkete ait olması gerekiyor. Ancak Federal Tabii 
Kaynaklar Bakanı Greg Rickford, Avustralyalı Paladin Energy’nin 

Michelin Uranyum Madeni’nin çoğunluk hissesine sahip olmasına 
izin verdiklerini açıkladı.
Hükümet tarafından yapılan açıklamalara göre; Michelin Projesi 
ile ilgilenen hiçbir Kanadalı şirket çıkmadığından, projenin 
geliştirme çalışmalarının tamamı Paladin Energy tarafından 
yapılacak. Kanada için örnek niteliği taşıyacak olan bu karar ile 
birlikte büyük çaplı yabancı girişimcilerin gözünü Kanada’ya 
çevireceği tahmin ediliyor. 

Rutgers Üniversitesi’nde görev alan bilim adamları, uranyum 
cevherinin işlendiği bölgelerde yaşanan su kirliliğini temizle-
mesi muhtemel bir mikroorganizma keşfettiler.
Public Library of Science’da yayımlanan rapora göre, keşfedilen 
bu bakteriler, yaşamak için ihtiyaç duydukları enerjiyi gerek 
oksijenden gerekse de uranyumdan karşılayabiliyorlar. Bugüne 
kadar çeşitli bakteriler potansiyel nükleer atık temizleyici olarak 
denenmişlerdi ancak ilk kez uranyumu enerji kaynağı olarak 
kullanabilen bir bakteri türü keşfedilmiş oldu.

Oksijenli solunum yapmadığı hâlde çeşitli metal bazlı bileşik-
leri enerji kaynağı olarak kullanan bakteriler bu zamana kadar 
biliniyordu. Özellikle demir bazlı bileşikleri tüketen bakterile-
rin, su içerisindeki çözünmüş uranyumun konsantrasyonunu 
düşürdüğü gözlemlenmişti ancak bu bakterilerin direkt olarak 
uranyum tükettiğine dair bir kanıt yoktu.
Uranyumun aktifliğini gidermeye yarayan bu bakteriler sayesinde 
su içerisinde çözünmüş hâlde bulunan uranyumun önüne geçilerek, 
içme sularına karışma tehlikesinin bertaraf edilmesi hedefleniyor. 

Perth Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar sonucunda 
yeni bir uranyum çıkarma yöntemi geliştirildi. Branerit kul-
lanarak uranyum çıkarmayı sağlayan bu yöntem ile birlikte 
Avustralya, yılda 108 milyon Avustralya Doları değerinde daha 
fazla uranyum üretip ihraç edebilecek.
Geliştirilen yeni yöntem sayesinde yüksek asit konsantrasyonuna 

ve yüksek ısı kaynağına gerek duyulmadan, ılımlı koşullarda kim-
yasal reaksiyonlar gerçekleştirilerek uranyum elde edilebilecek.
Science Direct Journal’da yayımlanan araştırma raporu şimdi-
den Çin, Rusya ve Kanada gibi endüstri lideri ülkelerin dikkatle-
rini üzerinde toplamayı başardı. 

Ukrayna’nın doğusunda, ayrılıkçıların kontrolü altında bulu-
nan Donbass’ta, topçu ateşinin elektrik kesintisine yol açması 
sonucu yer altında mahsur kalan 379 madencinin kurtarıldığı 
açıklandı.
Ayrılıkçıların kurduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Savunma 
Bakanlığı sözcüsü Eduard Basurin’in olay günü sabah saatle-

rinde Interfax Ajansı’na verdiği bilgiye göre, 3 Haziran gecesi 
bölgede yaşanan çatışmalar sebebiyle elektriklerin kesildiği ve 
bu kesinti nedeniyle 379 madencinin yer altında, ocak içinde 
mahsur kaldığını belirtti. Akşam saatlerinde RIA tarafından veri-
len bilgiye göre ise Skochinsky Madeni’nde yer altında mahsur 
kalan madencilerin kurtarıldığı açıklandı. 
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Zor Durumdaki Arjantin Ekonomisi İçin Çözüm: Madencilik
Ekonomik çıkmaz içerisine girmeye başlayan Arjantin, ülke eko-
nomisini canlandıracak formülü madencilik endüstrisinde buldu. 
Ülke, madencilik endüstrisini yeniden canlandırarak 5 yıl içeri-
sinde 14 milyar dolar ihracat geliri elde etmeyi planlıyor.
Paydirt 2015 Latin America Down Under Konferansında konuşma 
yapan Arjantin merkezli Quevedo Hukuk Bürosu Başkanı Ignacio 
Celorrio, önümüzdeki yıllarda hayata geçecek olan 16 büyük proje 

ile gerçekleştirilecek üretim sayesinde ülkenin önemli miktarda 
ihracat geliri sağlayacağını öne sürdü.
Kasım ayında gerçekleştirilecek olan genel seçim öncesi hareket-
lenme beklenen Arjantin’in maden endüstrisi hakkında Celorrio; 
“Ulusal idareler tarafından sağlanacak olan destek ile birlikte, 
Arjantin madencilik endüstrisinde önemli rol üstlenecek yeni 
isimler ortaya çıkacak.” şeklindeki görüşlerini bildirdi. 

Mayıs 2015



Romanya İlk Defa, Yabancı Bir 
Şirkete Kapılarını Tamamen Açtı
Romanya, tarihinde ilk defa yabancı bir 
madencilik şirketine, herhangi bir devlet 
kurumu ile ortaklık kurma şartı getirme-
den maden ruhsatı verdi. Kanadalı arama 
şirketi Carpathian Gold, Rovina Valley altın 
ve bakır projesi kapsamındaki maden 
ruhsatını, 20 yıl süreliğine, Romanya Ulusal 

Mineral Kaynaklar Ajansı’ndan aldı.
Golden Quadrilateral olarak da bilinen ve 
Metalliferi Dağları’nın güney kısmındaki 
Apuseni Dağları içerisinde bulunan lisans 
bölgesi, Avrupa’nın en verimli madencilik 
bölgelerinden biri olma konumunu son 
2000 yıldır elinde bulunduruyor. 

Haziran 2015

Mayıs 2015Çin’den 16 Milyar Dolar 
Değerinde Altın Yatırım Fonu

Barrick, Cowal Madeni'ni 550 
Milyon Dolar Karşılığında Sattı

Çin, değerli metal madenciliği ile ilgili iş kol-
larına yönelik 16 milyar dolar değerinde ek 
bütçe planlaması hazırlıyor. İpek Yolu olarak 
adlandırılan projenin parçası olacak şekilde 
yaratılan bu fon, altın üreticileri ve finans 
kuruluşları tarafından kurulacak olan yeni bir 
şirkete ayrılacak. Ülkenin en önemli iki altın 
üreticisi olan Shandong Gold ve Shaanxi 
Gold, ayırılan fonun sırası ile %35 ve %25’ini 
operasyonlarında kullanabilecek. Oluşturulan 

bu bütçe içerisinde ayrıca altın borsa yatırım 
fonu için de belirli bir pay bulunacak.
Altın ve diğer değerli metallere yönelik bu 
önemli fonu yaratan Çin için 2015 yılı, ekono-
mik bağlamda olumsuz başlamıştı. Ekonomik 
büyümedeki yavaşlamanın tüketiciye 
yansıması sonucunda, dünyanın en büyük 
değerli metal üreticisi ve tüketicisi olan Çin’in 
mücevher talebinde, 2015 birinci çeyrekde 
%10 düşüş yaşandığı açıklanmıştı. 

Dünyanın en büyük değerli metal üreticisi 
Barrick Gold, Avustralya’da bulunan Cowal 
Madeni’ni 550 milyon dolar karşılığında 
Evolution Mining’e satma işlemine başladı. 
Bu dev anlaşma sonucunda Evalution 
Mining, Avustralya’nın 2. en büyük altın üre-
ticisi konumuna yükselmiş olacak.
Barrick, Cowal Madeni’nin yanı sıra Papua 

Yeni Gine’deki Porgera Madeni’ni de satışa 
sunarak, şirketin 3 milyar dolar olan borcunu 
yılsonuna kadar kapatmayı planlıyor. 
Ayrıca Şili’de bulunan Zaldivar Bakır 
Madeni için de ortak arayışı içine giren 
Barrick’in, bir nikel projesi satışı ile ilgili 
olarak Glencore ile temas içerisinde bulun-
duğu da edinilen duyumlar arasında. 

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Küresel Altın, Bakır ve 
Demir Üretiminde Önemli Düşüş
SNL Metals & Mining tarafından açıklanan 
rapora göre, yılın ilk çeyreğinde küresel altın, 
bakır ve demir cevheri üretiminde, bir önceki 
çeyreğe göre önemli miktarda düşüş yaşandı.
Düşüşten en çok etkilenen metal, %10 ile 
altın olurken; bunun önemli bir kısmının, 
dünyanın en önemli altın üreticilerinden 
Anglogold Ashanti, Sibanye Gold ve 
Goldcorp şirketlerinden kaynaklı olması 

göze çarpıyor. Bu üç şirket bir önceki çey-
reğe göre, toplamda 476.000 ons daha az 
altın üretimi gerçekleştirdi.
Ancak tam tersine, bu yılın ilk çeyreği için 
açıklanan üretim rakamları, aynı metalle-
rin 2014 yılı 1. çeyreği üretim rakamlarına 
göre artış gösteriyor. Örneğin bu artış, 
demir cevheri için %12 oranına kadar 
ulaşmış gözüküyor. 

Mayıs 2015
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ABD’den Asteroid 
Madenciliğine Yönelik Kanun Tasarısı
ABD hükümeti, dünya dışındaki varlıkların kullanım hakkını 
belirleyecek olan ticari uzay fiyatlandırması kanun maddesini 
çıkarmak üzere yasa tasarısı hazırlayarak önemli bir adım attı. 
Günümüze kadar, dünya dışarısında yapılacak olan ticari ope-
rasyonlara dair herhangi bir kanun bulunmazken, bu tasarı ile 
birlikte asteroid madenciliği yapacak olan firmalar teşvik edile-
cek ve bu firmaların kişisel hakları korunmuş olacak.
Tasarıya göre; asteroid kaynaklı elde edilen tüm kaynaklar, Federal 
hükümlerle de tutarlı olacak şekilde, tamamen operasyonu üstle-

nen gerçek veya tüzel kişilere ait olacak. Asteroid madenciliğini ger-
çekleştirecek olan firma, çıkardığı tüm mineralleri kullanma hakkına 
sahip olmasına rağmen, operasyon yaptığı asteroid üzerinde her-
hangi bir hak iddia edemeyecek. Tasarı ayrıca, yapılması planlanan 
uzay turizminin de en az 2025 yılına kadar gecikmesine yol açacak.
Asteroid madenciliğinin gerçekleştirilmesi durumunda, dün-
yadan çok daha yüksek oranda demir, nikel ve diğer değerli 
metalleri içeren asteroidlerden değeri trilyon dolarları bulacak 
kazanım elde edilebilecek. 

Mayıs 2015

Eldorado, Tocantinzinho
Projesinin Fizibilite Çalışmalarını Tamamladı
Eldorado Gold, Brezilya’nın kuzeyinde bulunan Tocantinzinho 
Altın Projesine ait fizibilite çalışmalarını tamamladı. Mevcut 
hesaplamalara göre 11 yıllık maden ömrü boyunca 1,7 milyon ons 
altın üretilmesi beklenen sahada geleneksel açık ocak madenci-
liği uygulanması planlanıyor. Projenin toplam maliyetinin 466 
milyon doları bulacağı hesaplanıyor. 
Tocantinzinho Projesi’nin hesaplanan mineral kaynağı şu 
şekilde gösteriliyor; 
 • 17,53 milyon ton 1,51 g/t tenörlü Au Ölçülmüş (Ölçülmüş),
 • 31,20 milyon ton 1,26 g/t tenörlü Au Gösterilmiş (Gösterilmiş) 

 • 2,39 milyon ton 0,90 g/t tenörlü Au Çıkarsanmış (Çıkar-
sanmış) 

 • Tocantinzinho Projesi’nin mineral rezervi ise şu şekilde gösteriliyor; 
 • 17,17 milyon ton 1,53 g/t tenörlü Au Görünür (Görünür) + 23,91 
milyon ton 1,35 g/t tenörlü Muhtemel (Muhtemel) olmak 
üzere toplam 41,09 milyon ton 1,43 g/t Au tenörlü Au rezervi.

1996 yılından beri Brezilya’da başarılı operasyonlar gerçekleştir-
diklerini ifade eden Eldorado Gold CEO’su Paul N. Wright, “Bundan 
sonra geliştirme planı yapmaya devam edeceğiz ve yapım süreci-
nin izin aşamalarını tamamlayacağız.” şeklinde açıklama yaptı. 

Haziran 2015

BHP Billiton’a 25 Milyon Dolar Rüşvet Cezası
ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Sermaye Piyasası Kurumu (SEC) 
tarafından sürdürülen soruşturma sonucunda dünyanın en 
büyük madencilik şirketi olan BHP Billiton, rüşvet verme suçu 
işlediği gerekçesiyle 25 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
Uzun süredir devam eden soruşturmanın sonuçlandırılması 
ile BHP’nin birçok yabancı hükümet yetkilisini 2008 Pekin 
Olimpiyatlarına davet ederek onların tüm masraflarını karşıladığı 
sonucuna varıldı. SEC tarafından açıklanan sonuçlara göre; 176 

hükümet yetkilisi ve çalışanları olimpiyat oyunlarına davet edil-
diği ancak bunlardan 60’ı davete katıldığı rapor edilirken, bu har-
camaların tamamının şirket bütçesinden karşılandığı belirlendi.
SEC tarafından hazırlanan raporda sunulan iddiaların tamamını 
kabul eden BHP Billiton, yaptığı açıklamada SEC ile bu süreç 
içerisinde uyumlu bir şekilde programı uygulayacaklarını ve 
bu sonuç ile edindikleri tecrübe sayesinde bundan sonra daha 
sağlam adımlar atacaklarını belirtti. 

Haziran 2015

Kolombiya’da Gerillalar Tarafından 
İşletilen Altın Madenine Operasyon
Kolombiya’da, Amazon ormanları içerisinde bulunan ve FARC 
gibi gerilla gruplar ile silahlı çetelerin kol gezdiği bir bölgede 
kaçak madencilik faaliyeti yürüten bir gruba operasyon 
düzenlendi. Savaş uçakları ve hücumbotların destek verdiği 
ve özel kuvvetlerden 600 kişinin katıldığı operasyonda, 700 
km2’lik alan ablukaya alınarak 59 kişi tutuklandı.
Aylık geliri 9 milyon doları geçen, ülkenin en eski ve en 
büyük gerilla grubu olan FARC’ı önemli ölçüde yıpratmayı 
sağlayacak olan bu operasyon ile birlikte altın, tungsten ve 

kobalt rezervlerine sahip bölgede yapılan kaçak madencilik 
engellenmiş oldu.
Tutuklanan kişiler ateşli silah bulundurma, korunan alanların 
ihlali, doğal kaynaklara zarar verme ve çevreye verilen zararın 
da dâhil olduğu suçlamalar ile yargılanacak.
Konuyla ilgili otoritelere göre Kolombiya’da yapılan bu 
operasyona rağmen, ülkedeki 14.000 altın madeninin yarısı 
hâlen yasadışı gruplar tarafından çalıştırılmaya devam edi-
liyor. 

Haziran 2015
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Kastamonu/Küre’de bakır üretim faaliyetlerini sürdüren Eti Bakır 
AŞ, bir yandan da gelecek üretimlerine kaynak oluşturabilmek 
adına arama çalışmalarına devam ediyor. Şirketin arama çalışma-
ları kapsamında gerçekleştirdiği ve Türkiye’nin en derin karotlu 
sondajı olan kuyu, 2.376 metre derinliğinde sonlandırıldı. 
Ülkemizin en derin sondajı olmasının yanı sıra, maden sahası 
hakkında önemli jeolojik bilgiler edinilmesini de sağlayan 
sondaj çalışmasında elde edilen veriler ışığında şirket, mevcut 
rezervini genişletebilmek adına değerlendirmeler yapılabilecek.
Böylesine derin bir sondajı risk almadan sorunsuz bir şekilde 
tamamlamak isteyen Eti Bakır, kuyunun başlangıcından biti-
mine kadar Baroid sondaj kimyasalları kullanmayı tercih etti. 
Baroid’in Quik-Gel bentoniti, Ez-Mud polimer grubu ve N-Seal/
Diamond-Seal kaçak önleyicileri ile operasyon hızla sorunsuz bir 
şekilde tamamlandı.
Quick-Gel, kolay karıştırılan, çok ince toz halinde (200 – mesh), 
yüksek verimli ve birinci kalite Wyoming (ABD) sodyum ben-
tonitidir. Tatlı su bazlı sondaj çamurlarında viskozite, su kaybı 
kontrolü ve jel özelliği kazandıran kaliteli bentonittir.
Ez-Mud kısmen hidrolize olmuş poliakrilamid / poliakrilit (PHPA) 
kopolimeri içeren sıvı polimer emülsiyonudur. Ez-Mud, kuyuda 
şeyl ve kil tabakalarının şişmesini ve dökülmesini önlemek ama-
cıyla sondaj çamuruna katılır. Düşük katı maddeli çamurların 
viskozitesini arttırmak amacıyla karıştırılır. Hava / köpük sondaj 

sisteminde sondaj sıvısının taşıma kapasitesini arttırmak ama-
cıyla kullanılır.
N-Seal ince boyutlu özel bir mineral fiberi olup sondaj sıvılarında 
kaçak kontrolü için kullanılır. Zayıf asitle teması halinde, bağları 
kolayca koparak çözünür.
Ülke madenciliğimiz için oldukça önemli olan derin sondajlarda 
kullanılan Baroid ürünleri ile ilgili detay bilgilere, Baroid’in Türkiye 

Distribütörü Kayen Sondaj’ın web sitesinden ulaşılabilir:  
www.kayensondaj.com

Sürdürülebilir verimlilik çözümlerinin lider tedarikçisi Atlas 
Copco, ürünlerinden ve operasyonlarından karbondioksit salı-
nımını azaltma hedeflerinden dolayı Birleşmiş Milletler (BM) ’in  
iklim değişikliği konusunda düzenlediği büyük konferansta, 
aynı kurum tarafından kabul gördü.
BM tarafından, Fransa’nın başkenti Paris’te, iş dünyası ve hükümet 
liderlerinin iklim değişikliği konusunda yenilikçi ve iddialı strateji-
lerini sundukları İş ve İklim Zirvesi , 2015 Aralık ayında toplanacak 
BM İklim Değişikliği Konferansı’ndan önce önemli bir rol oynuyor 
çünkü burada etkin bir değişim için küresel etkide bulunmaya 
aday çözümlerle ileriye dönük stratejiler belirleniyor. Atlas 
Copco’nun yenilikçi, enerji-verimli ürünlerle emisyonlar üzerinde 
etkili olmak ve aynı zamanda operasyonlarının karbon ayak izini 
azaltmak hedefleri BM tarafından kabul görerek onurlandırıldı. 
Atlas Copco Kurumsal Sorumluluk Başkan Yardımcısı Mala 
Chakraborti konuyla ilgili görüşlerini “Küçük karbon ayak izi 
büyük bir yeniliğin işaretidir ve oluşturabileceğimiz en büyük 
etki de enerji-verimli ürünler yaratmaktan geçer. BM’nin şirke-
timize itici güç sağlayan, operasyonel mükemmellik yaratan 
ve çevre üzerinde etkiyi azaltan çevresel hedeflerimizi vurgu-
lamasından onur duyuyoruz” şeklinde ifade etti.
Atlas Copco’nun yenilikçi, enerji-verimli ürünleri arasında, Grubun 

1994 yılında geliştirdiği bir teknoloji 
ürünü olan ve kompresörlerin 
sadece gerekli hızda çalışmasını 
sağlayarak enerji tüketimini azaltan, 
değişken devirli kompresörler 
bulunmakta. 2013 yılında Atlas 
Copco, geleneksel kompresörler ile 
karşılaştırıldığında enerji tüketimini 
yarı yarıya azaltan, patentli VSD+ 
teknolojisini piyasaya sürmüştü. 
Diğer bir örnek olarak da, Grubun 
yol yapım ekipmanları arasında 
bulunan ve belirli bir noktada 
sadece gerekli gücün kullanılmasını sağlayarak yakıt tüketimini ve 
CO2 emisyonunu azaltan silindirler gösterilebilir.
Bu yılın başında Atlas Copco, yıllık Global 100 listesinde, dünyada 
sürdürülebilirliğe en fazla önem veren şirketlerden birisi seçilmişti. 
İsviçre Davos’ta toplanan Dünya Ekonomik Forumu’na sunulan 
liste, daha az kaynak kullanarak verimliliğini arttırdığı kanıtlanan şir-
ketleri sıralıyor. Geçen yıl 46. olan Atlas Copco bu yıl listede 23. sıraya 
yükselmiş, makine endüstrisinde ise birinci sırada yer almıştı. 

www.atlascopco.com

Türkiye’nin En Derin Maden Arama 
Sondajı Eti Bakır’da Tamamlandı

Atlas Copco’nun İklim Hedefleri, 
Birleşmiş Milletler Konferansı’nda Kabul Gördü

Şirket Haberleri
www.madencilik-turkiye.com
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Barkom Grup bünyesinde yapılan gelenekselleşmiş saha ziya-
retlerinin bir yenisi daha geçen hafta gerçekleştirildi. Barkom’un 
distribütörlüğünü yaptığı AMC firmasının Avrupa temsilcisi Sanja 
Prvulovic ‘in de katılımıyla gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde, sondaj 
kimyasallarının tanıtımı ile yapılan uygulamalar sonucunda kimyasal 
ürünlerin sondaj çalışmalarındaki öneminin pekiştirilmesi sağlandı.
Müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinen Barkom Grup, 
sahada karşılaşılan zorluklara karşı çözüm amaçlı yapmış 
olduğu bu ziyaretlerinde, müşterilerinin yanında olduğunu 
bir kez daha gösterdi. Bir hafta süren ziyaretlerde yaklaşık 
3.500km yol kat ederek 6 saha ziyareti gerçekleştiren şirket, 
karşılaşılan zorlukları gidermek, müşterilerin daha verimli 
sondaj yapabilmesini sağlamak amacıyla yerinde uygulama-
larda bulundu.
AMC firmasının yaklaşık 2 senedir Ar-Ge çalışmaları yürüt-
tüğü ve müşterilerden gelen geri dönüşlere göre geliştirdiği 
yeni ürünü COREWELL‘i satışa sunması üzerine, bu ürünü de 
bünyesine katan Barkom Grup, sahada bu ürünün tanıtımını 
da yapıp gerekli görülen yerlerde ürünün uygulamalarını ger-
çekleştirdi. Yedi kıtada yapılan denemeler sonucunda ürünün 
karot verimini %77 oranına kadar artırdığı gözlemlenirken, 
kırıklı, çatlaklı, zayıf, killi ve şeyli formasyonlarda karotu bir 
arada tutan ve dağılmasını engelleyen yapısı sayesinde karot 
veriminde önemli artışlar sağlanmaktadır. Barkom’un gerçek-
leştirdiği saha ziyaretlerinde yapılan uygulamalar sonucunda 
da karot verimlerindeki artış aynı şekilde gözlemlendi.

Corewell‘in sondajda sağladığı 
avantajları kısaca anlatmak 
gerekirse; Corewell karotu 
korumayı sağlar, kuyuda filtrasyon oluşturur, kuyuyu stabilize 
eder, sıvı kaybını kontrol eder, karot bütünlüğünü sağlar. Tüm 
bunların yanı sıra bir yağlayıcı etkisi bulunur ve tek başına bile 
çok fonksiyonlu bir çamur sitemi oluşturur.
Barkom Grup aynı zamanda AMC firmasının yeni üretime 
geçirmiş olduğu ve çok fonksiyonlu bir yağlama özelliğine 
sahip TORQUE-GUARD adlı kimyasal ürünü de bünyesine 
kattığını duyurdu. TORQUE-GUARD, sondaj çalışmalarında 
kullanılan takımı uzun süreli yağlamaya yaramaktadır. 
Yapılan denemeler sonucunda bu ürün, vibrasyonu ve torku 
azaltmasının yanı sıra emprenye matkap üzerinde bir film 
tabakası oluşturarak matkabın soğumasını ve yağlanmasını 
sağlamaktadır. Bu açıdan TORQUE-GUARD tek bir sondaj 
kimyasalı olmasına rağmen multi fonksiyonel özelliği saye-
sinde şirketin müşterilerine hem ekonomik hem de yararlı 
bir çözüm olanağı sunmaktadır.
AMC, bünyesine her geçen gün yeni ürünler katmaya 
devam ederken Barkom da bu ürünlerin Türkiye pazarında 
müşteriyle buluşmasını sağlamaktadır. Barkom, yenilikleri 
takibi ve profesyonel destek ekibi ile müşterilerini mem-
nun etmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam 
etmektedir. 

www.barkomltd.com

Barkom Saha Ziyaretlerine Hızla Devam Ediyor…

Corewell Kullanımı Öncesi Corewell Kullanımı Sonrası
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Corewell Kullanımı Öncesi Corewell Kullanımı Sonrası

Barkom Grup’tan Yeni Bir Distribütörlük Daha…
Yeraltı madenlerinde solunabilir hava sağlamak büyük önem 
taşımaktadır…
Geniş ürün yelpazesini dünyanın en güçlü üreticileriyle destekle-
meye devam eden Barkom Grup, RANA Respiratory Care Grup ile 
Nisan 2015‘te distribütörlük anlaşması imzaladı. RANA ile varılan 
iş birliği sonucunda Tommyknocker yaşam odaları, Barkom Grup 
önderliğinde müşterileriyle buluşacak. Firma yetkililerinden 
Hemant Shah, Mayıs ayında İzmir’de gerçekleşen MINEX 2015 
Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı’nda ziyaretçi-
lerle buluşarak ürün hakkında detaylı bilgi verdi. 
Dünyada birçok madende zorunlu olan yaşam odaları, son 
zamanlarda ülkemizde sık sık yaşanan maden kazaları sonu-
cunda önemli bir yer edinmiştir. İş sağlığı ve güvenliğini ön 
planda tutan firmalar kazalardaki kayıpları azaltmak için hayati 
önem taşıyan bu yaşam odaları konusunda hassas davran-
makta ve gelişmeleri yakından takip etmektedirler. 
RANA, “The Tommyknocker” seyyar maden yaşam odasını Yer Altı 
“Sert Kaya” maden endüstrisi için tasarlar, inşa eder, tedarik eder 
ve hizmet sağlar. Yer altı maden uygulamalarında hareket etmesi 
ve yerini değiştirmesi kolaydır. Genel anlamda RANA, Refuge 
One Hava Merkez’ini içerir ve bununla birlikte tam bir maden 
yaşam odası oluşturur. Modüler ve sağlam, yangına dayanıklı 
çelik yapısı; çeşitli müşteri ihtiyaçlarına uyması için isteğe göre 
tasarlanabilir. Seyyar; dört adet gömme lazer kesim kaldırma 

seti kaldırmaya ve çıkarmaya olanak sağlar, kolay yer değiştirme 
(itme ve sürükleme) ve fork-lift nakli için kayar şekilde monte 
edilmiştir. Bağımsız çalışır, acil durumlarda pil yedeğini kullanır. İki 
adet nefes almaya elverişli hava kaynağı; madenin basınçlı hava 
kaynağını (seçenekli) veya fonksiyondan bağımsız olarak Refuge 
One Hava Merkezini kullanabilir. Müstakil; pil yedeği ile sağlanan 
Refuge One Hava Merkezini kullanır. Işıklandırma; madende dahili 
LED ışıkları veya pil gücü iş görür; harici olarak monte edilmiş yol 
gösterme ışığı, haznenin yerini saptamak için kullanılır; harici 
uyarı ışıkları elektrik şarj sistemiyle ilgili bir sorun olup olmadığını 
belirtir. Yansıtıcı yön işaretleri; harici olarak monte edilmiş ve 
düşük seviyeli ışık durumlarında kolayca okunabilmesi için tasar-
lanmıştır. Giriş Hava Hücresi odası iki adet tamamen kapanabilir 
kapıdan oluşur. Sızdırmazlığı test edilmiş & basıncı ayarlanmıştır; 
zehirli gazları odanın dışında tutmak ve nefes almaya elverişli 
havanın içerde kalmasından emin olmak içindir. Oturma ve bank 
deposu: Açılır kapanır, keçe ile kaplanmış banklar rahat oturma ve 
depolama alanı sağlar. Duvara monte edilmiş depo dolabı içilebi-
lir su sebili, ilk yardım çantası, yangın söndürücü ve ekstra depo 
içerir. Mevcut seçenekler: Sıkıştırılmış hava çıkış istasyonu, karbon 
monoksit temizleyici, portatif gaz ekranı, havalandırma sistemidir.
RANA, yaşam odaları hakkında daha detaylı bilgi almak için 
lütfen satış ekibimizle irtibata geçiniz. 

www.barkomltd.com 
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Atlas Copco SmartROC yerüstü hidrolik kaya delicileri %50’ye 
varan yakıt tasarrufu sağlayarak, kullanıcılarının birim maliyet-
lerini düşürürken aynı zamanda İzmir’in doğasını da korumak 
isteyen işletmelere önemli oranda katkıda bulunuyor.
2013 yılı başında Türkiye pazarına sunulan Atlas Copco 
SmartROC serisi makineler, kısa sürede İzmir’deki çeşitli 
taş ocaklarında yer almaya başlamıştı. Eşsiz bir iklim ve 
doğaya sahip İzmir’de kaya kazısı faaliyetlerini çevreye 
duyarlı bir şekilde yürütmek isteyen Atlas Copco müşte-
rileri, tercihlerini düşük yakıt sarfiyatlı ve düşük karbon 
emülsiyon değerleri olan bu çevreci makinelerden yana 
kullanmışlardı. 
İzmir’de faaliyet gösteren üç ayrı taş ocağı işletmecisi olan 
“Erkoç Kırmataş, Dere Madencilik, Z A Madencilik”, Torbalı 
ilçesindeki taş ocaklarında delme-patlatma hizmeti veren 
ve aynı zamanda kendisi de taş ocağı işletmecisi olan 
“Egedeltaş Madencilik” firmalarında toplam 5 adet Atlas 
Copco SmartROC T40/T35 deliciler, kaya delme işlemine son 
hızla devam etmektedir.
Bölgedeki makinelerin ekonomik ömrünü tamamladığı bir 
dönemde piyasaya sürülen SmartROC serisi deliciler; taş 
ocaklarında maliyetlerin iyileştirilmesi noktasında kullanıcılara 
alternatif bir çözüm olmuş, düşük yakıt sarfiyatı, tamir-bakım 
kolaylıkları, verimli delme performanslarıyla beklentileri karşıla-
yarak hak ettiği beğeniyi kazanmış ve Atlas Copco markasının 
kalite ve yenilikçiliğini bir kez daha ispatlamıştır.
Atlas Copco SmartROC serisi yerüstü delicilerin işletmelere vaat 
ettiği sadece %50’ye varan yakıt tasarrufu değil, kendinden önceki 

seriye göre 
%50 daha az 
sayıda hortum 
gereksinimi, 
%65 daha az 
bağlantı nok-
tası ve %65 
oranında daha 
küçük hidrolik 
tankıyla (100 
lt) bakım-onarım sırasında sağladığı büyük kolaylıklardır. 
SmartROC serisi makinelerin üzerinde bulunan bilgisayar sistemi, 
olası arıza tespit işlemlerini hızlandırırken, birim delme-patlatma 
maliyetlerinin düşürülmesi için yardım sağlayan HNS Delik 
Kılavuz Sistemi için de alt yapı oluşturmaktadır. İsteğe bağlı 
olarak sunulan otomatik rod ekleme sistemi ve tek bir kumanda 
ekranında tüm verilere kolayca ulaşılabilmesi kullanıcıya önemli 
faydalar sağlamaktadır. Ayrıca makine gelişmiş bir delgi kontrol 
sistemine sahip olması sebebiyle kullanım hatalarını ortadan 
kaldırmakta, delici takım ömrünü arttırmakta, birim delme 
maliyetlerini de düşürmektedir. 
Eğer siz de faaliyetlerinizin çevreye olan negatif etkisini 
minimize etmeyi ve işletmenizin birim maliyetlerini düşür-
meyi önemsiyorsanız, SmartROC serisi makinalarla ilgili Atlas 
Copco’nun size en yakın temsilcisiyle iletişim kurabilir veya 
www.atlascopco.com.tr adresinden daha fazla bilgi edinebi-
lirsiniz. 

www.atlascopco.com

Atlas Copco’nun SmartROC 
Serisi İzmir’in Gözdesi Oldu

Sektörün en çok tercih edilen son-
daj ekipmanlarının üreticisi Atlas 
Copco, rockbit ürün grubunun tüm 
satış yetkisini, distribütörü olan 
Kayen Sondaj’a verdi. İki şirket ara-
sında yapılan anlaşma sonrasında 
artık Türkiye’de Atlas Copco rock-
bitlerinin tek yetkili distribütörü 
Kayen Sondaj oldu. 
Şirket yetkilileri tarafından 
Madencilik Türkiye dergisine veri-
len bilgilere göre Kayen Sondaj, 

sektörün ihtiyacına cevap verebilmek adına yüklü miktarda ürün 
stoku bulunduracaklarını ve müşteri taleplerini 7/24 istisnasız 
olarak karşılayacaklar. 
Kayen Sondaj Hakkında 
Kayen Sondaj, sondaj operasyonlarında aktif olarak sahada rol 
almış ve bu çalışmalar sırasında edindiği tecrübeleri yıllardır 

ekipman tedariki alanında 
değerlendirmiş genç bir ekip 
tarafından kurulmuştur. Şirket, 
çeşitli sondaj operasyonları ve 
farklı formasyonlarda karşıla-
şılan ihtiyaçlar ve sorunlar için 
çözümler ve ürünler önerebile-
cek tecrübeli ekibiyle yalnızca 
ekipman tedarikinde değil, saha 
uygulamalarında da müşteri-
lerini yalnız bırakmıyor. Şirket 
çalışanları sondaj dünyasındaki 
yenilikleri ve gelişmeleri yakın-
dan takip ediyor, yurtiçi ve yurtdışında aldıkları eğitimlerden 
ve lider firmalarla çalışmanın getirdiği vizyondan müşterileri-
nin doğrudan faydalanmasına olanak sağlıyor. 

 www.kayensondaj.com

Atlas Copco Rockbit Ürünleri, 
Artık Kayen Sondaj ile Hizmetinizde
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1991 senesinde Diamant Boart Craelius şirketinin ana dist-
ribütörü olarak kurulmuş olan DBC Makina, günümüzde 
“Tüm Karotlu Sondaj Teknolojisini“ kendi imalatı ola-
rak sunabilen dünyadaki az sayıda firmadan biridir. 

Şirket 2014 senesinde Dilovası’ndaki 7000 m2 kapalı alana sahip 
kendi fabrikasına taşınmıştır. Tüm tasarım çalışmaları CAD- 
bilgisayar destekli olarak gerçekleştirilmektedir. Üretimde 
CNC torna ve işleme merkezleri kullanılmakta ve çok gelişmiş 
CAM-bilgisayar destekli üretim yazılımları ile imalat gerçekleş-
tirilmektedir. Toplam çalışan sayısı 28 kişi olup, 6 mühendis 
personeli mevcuttur. Şu anda üretilmekte olan sondaj makina-
larının tamamına yakını yurt dışına ihraç edilmektedir. 

DBC Makina bünyesinde yer alan malzeme laboratuarında 
her türlü malzemenin kimyasal ve mekanik testleri yapı-
labilmekte ve hassas ölçüm cihazları ile boyutsal kontrol 
gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca hidrolik komponentlerin testlerini yapabilmek için 
gerekli olan test ekipmanı, şirket bünyesinde yer almaktadır. 

Sondaj matkapları konusunda üretilen ürünler FASTDRILL 
markası altında pazarlanmaktadır. FASTDRILL serisi matkaplar 
Türkiye’deki en önemli sondaj ve madencilik firmaları tarafın-
dan kullanılmaktadır. Mevcut üretim programı, Türkiye’deki 
kullanıcılar ile yapılan ortak arazi çalışmaları sonucunda 
şekillenmiştir. Yurt dışında ise FASTDRILL ürünleri yaklaşık 30 
ülkede başarıyla kullanılmaktadır.

Üretim, dünyadaki en saygın elmas matkap üreticilerine 
benzer veya daha üstün teknoloji ile gerçekleştirilmektedir. 
Tüm proses; nümerik kontrollü pres, fırın ve CNC tornalar ile 
yapılmaktadır. Gerekli olan ham madde dünyadaki en önemli 

elmas, metal tozu, lehim vb üreticilerinden sağlanmaktadır. 
Oluşturulmuş olan kalite sistemi ile her matkabın geriye doğru 
takibi yapılabilmektedir.

Standart matkaplar ile birlikte müşterilerin isteğine uygun özel 
matkaplar da üretilebilmektedir. Mevcut arazi şartlarına en 
uygun delme hızını ve matkap ömrünü sağlayacak özellikteki 
matkap, müşteriler ile birlikte geliştirebilmektedir.

Mevcut stok düzeyi ile her türlü matkap ihtiyacı aynı gün kar-
şılanabilmektadır. Oluşturulmuş olan geniş imalat kapasitesi ile 
büyük miktadaki siparişler veya özel matkap istekleri en fazla 
1 hafta içinde sağlanabilmektedir. Böylece en uzun matkap 
ömrünü en uygun delme hızı ile sağlayarak, kullanıcıların delme 
ve stok maliyetlerini en aza indirerek ve gerektiğinde sondaj şart-
larına en uygun özel matkap en kısa sürede üretilebilmektedir.

Amaç, DBC Makina çatısı altında FASTDRILL matkaplarını 
Türkiye’de üretilen ürünler olarak yurt içinde ve yurt dışında 
en üst noktaya çıkarmaktır. 

DBC Makina tarafından ayrıca sondaj piyasasındaki en gelişmiş 
sondaj makinalarının üretimi gerçekleştirilmektedir. Makina 
tasarımlarında  kendi tecrübe birikimini, müşterilerden gelen 
talep ve istekleri kullanarak son derece gelişmiş, arazi şartla-
rına uygun, arıza çıkarmayan, ergonomik, gerekli emniyet 
önlemlerini fazlasıyla karşılayan ve gerektiğinde kolaylıkla 
bakımı yapılabilen sondaj makina modelleri geliştirmektedir.

DBC Makina, 
Dünya Markası 
Olma Yolunda İlerliyor

Kapak Konusu
www.madencilik-turkiye.com
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Sondaj makinaları iki farklı tasarımda üretilmektedir.

Senkronize Sondaj Makinaları: Bu tip sondaj makinalarında 
tij freni ve morset çenelerinin arasında bir otomasyon sistemi 
oluşturulmuştur. Takım inme-çekme veya sondaj esnasında 
senkronizasyon sağlanmıştır ve 4-5 tij/dakikalık manevra 
hızına ulaşmak mümkün olmaktadır. Bu tür makinalar yüzey 
(dizel motorlu) ve yer altı sondaj (elektrik motorlu) uygulama-
ları için kullanılmaktadır.

Söz konusu makinalar dünya piyasasında en gelişmiş olarak 
bilinen modellere göre aşağıdaki belirtilen ilave özelliklere 
sahiptir:

 • 3,4 m uzunluğunda kızak besleme mesafesi
 • Gerektiğinde döndürme torkunu 3-4 kat arttırmak için 
özel dişli grupları

 • Kuyu ağzını açmak için patentli, rotasyon ünitesini yana 
kaydırma sistemi

 • Takım çekme veya ağırlık kaldırma için hidrolik ana sondaj 
vinci 

 •  Zincirsiz baskı kızakları. Yer altı uygulamaları için teles-
kopik baskı silindiri ve yerüstü uygulamaları için patentli 
teleskopik sondaj kule sistemi

Yüzey Sondajları İçin Tamamıyla Hidrolik Makinaları: Bu 
tip makinalarda senkronizasyon yoktur ancak tüm sondaj 
işlemleri hidrolik olarak gerçekleştirilmektedir. Özellikle derin 
sondajlar için kullanılmaktadır. Rotasyon ünitelerinde standart 
olarak bir dişli grubu vardır. 

Ayrıca tüm modellerimizde aşağıda ortak özellikler mevcuttur;

 • CE Belgesi. Sondaj makinalarında bulunması gereken emni-
yet şartları ile ilgili AB tarafından çeşitli standartlar yayınlan-
mış olup bu standartlar TSE tarafından da kabul edilmiştir. 
Gözlemlediğimiz kadarı ile Türkiye’de üretilen pek çok 
makinada ve ithal edilen bazı modellerde bu standartlara 
uyulmamaktadır. DBC Makina tarafından tüm tasarım ve 
üretim çalışmaları, sözkonusu emniyet standartlarını sağla-
mak üzere yapılmakta ve herhangi bir gereklilik olmamasına 
rağmen yetkili denetim firmalarının da onayı alınmaktadır.

 • Tüm üretilen modeller için gerekli kullanma bakım ve 
yedek parça kitapları, ilgili standartta belirtilen şartlardan 
çok daha kapsamlı olarak hazırlanmaktadır. 

 • DBC Makina tarafından maksimum çalışma basıncından 
en az %25 daha yüksek basınca dayanıklı hidrolik kompo-
nentler kullanılmaktadır. Bazı üreticilerin piyasada yaygın 
olan ve çok tanınan makinalarında komponent imalatçısı-
nın belirttiği maksimum emniyet değerinin çok üstünde 
basınçta hidrolik elemanların çalıştırıldığını görülmekte-
dir. Ayrıca gerekenden çok daha ufak dizel veya elektrik 
motoru kullanımları da çok yaygındır. 

 • İsteğe bağlı “Sayısal Delme Paketi”, net ilerleme hızı, kule 
açısı, makinayı dengelemek için su terazisi, dönüş hız, 
çamur pompası debi, dizel motora ait tüm bilgiler, vs için 
göstergeler içerir.

 • Yüzey makinaları için özel patentli “Tij Dengeleme Sistemi”.
 • Taşıyıcı palet grubu (istenirse uzaktan kumandalı),
 • Hidrolik tahrikli FMC çamur pompası,
 • Paslanmaz çelikten üretilmiş hidrolik yağ tankı,
 • Üstün kaliteli dikişsiz çelik profil kullanımı,
 • Hidrolik motorlu ve istendiğinde otomatik halat sarmalı 
wireline vinçleri,

 • Tüm modellerde yüke duyarlı hidrolik sistem,
 • Hidrolik motorlu Braden sondaj vinçleri.
 • Türkiye'de Maden Arama ve Sondaj

Maden arama çok zahmetli, uzun süreli ve maliyetli bir iştir. Bu 
işi dünyada en başarılı olarak daha girişken ve risk almaya istekli 
olan, Junior tabir edilen şirketler yapmaktadır. Daha sonra bu tür 
şirketler geliştirdikleri sahaları daha büyük maden şirketlerine 
üretim için devretmektedirler.

Maden arama konusunda dünya genelinde bir kriz yaşanmaktadır. 
2012 senesinde 22 milyar dolar düzeyinde olan toplam arama har-
camalarının gitgide azalarak 2015 senesinde 10 milyar dolara inmesi 
beklenmektedir. Maden arama konusunda en aktif olan Junior şir-
ketler finansman temininde büyük sıkıntılar çekerken, daha büyük 
ölçekli ve deneyimli Senior tabir edilen şirketler ise masrafları kısmak 
için ilk önce arama bütçelerini azaltmaktadır. Sektöre makina ve 
malzeme temin eden uluslararası şirketlerin de  
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bu durumda  mali sıkıntı içine girdikleri ve bir bölümünün fabrika 
kapatıp eleman çıkardıkları bilinmektedir.

Türkiye de küresel madencilik krizinden olumsuz olarak etki-
lenmektedir ve ilave olarak sondaj izinlerinin alınmasındaki 
gecikmeler sektörü daha da olumsuz etkilemektedir. 2012 
senesinde 2 milyon metreye ulaştığını tahmin ettiğimiz 
ülke genelindeki yıllık sondaj miktarının 2015 senesinde 
ancak 300-400 bin metre civarında gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir. İletişimde olduğumuz firmaların çoğunun 
ancak %20-25 kapasiteyle çalıştıkları belirtilmektedir. Maden 
araması yapan firmaların faaliyetleri de Ar-Ge kapsamında 
değerlendirildiğinde, aramacı firmaların düşük kapasitede 
çalışmaları Türkiye’nin kaybı olmaktadır.

Madencilikte ileri olan Kanada, Avustralya gibi ülkelerin arama 
faaliyetlerini desteklemek için ilave teşvikler sağladıkları görül-
mektedir. Ülkemizde de devletin, madencilik konusunda çok 
şeffaf ve daha organize olması, kuralların sürekli olarak değiş-
memesi ve en önemlisi bürokrasinin azaltılması gerekmektedir.

Maden şirketleri ise sondaj esnasında çevreye zarar vermemek 
için azami dikkati göstermekte ve iş emniyeti konusunda 
gerekli önlemleri almaya çalışmaktadırlar. Ancak bu konuda iş 
güvenliği uzmanlarının da bilgi eksikliği bulunmakta ve sondaj 
makinalarını diğer iş makinaları gibi değerlendirmektedirler. 
Aslında daha önce de belirtildiği gibi sondaj makinaları ile ilgili 
ayrıca emniyet standartları mevcuttur ve bu konu kullanıcı 
tarafından bilinmemektedir. 

DBC Makina Tüm Karotlu Sondaj Teknolojisini Sunuyor
DBC Makina tüm "Karotlu Sondaj Teknolojisini"  müşterilerimize 
sunabilmektedir. Böylece sadece sondaj matkabı, makinası veya 
herhangi bir malzeme tedarikçisi olmanın ötesinde müşterinin 
gerçekleştirmeyi planladığı delgi işinde performanstan da 
sorumlu iş ortağı olarak yer almaktadır. 

Ürünlerin kalitesinin en az dünyadaki büyük üreticilerin düze-
yindedir. Bu amaçla laboratuar ortamındaki testlere ilave olarak 
arazide bir çok test yapılmıştır ve sonuçlar doğrulanmıştır. 

Sondaj makinalarında operasyonu daha verimli ve emniyetli 
kılmak için DBC Makina tarafından bir çok yenilik yapılmıştır. 
Bunlar; İş emniyetini ve verimliliğini arttırmak için özel tij kal-
dırma sistemi, teleskopik kule, çok daha sessiz ve verimli çalışan 
yana hidrolik olarak kayabilen rotasyon üniteleri, hassas kule 
kaydırma sistemi, senkronize olarak çalışabilen sondaj makina-
ları, tij ekleme-sökme için robot kollar, vb’dir.

İmalatçı olarak DBC Makina'nın elinde çok geniş malzeme ve 
yedek parça stokları mevcuttur. Dolayısıyla müşterilerinin son-
daj işlerinin malzeme veya yedek parça eksikliğinden dolayı 
durmayacağını garanti edebilmektedir.

Tüm hassas ve kritik parçalar DBC Makina fabrikasında üretil-
mektedir.Dolayısıyla kalite üzerinde tam bir kontrol vardır. 

Maden arama ve geliştirme konusundaki en 
büyük organizasyon olan ve Kanada-Toronto’da 
düzenlenen PDAC fuarında, dünya genelinde katı-
lımcılar kendi projelerini tanıtıp uluslarası piyasa-
dan finansman temin etmeyi amaçlamaktadırlar. 
DBC Makina, senelerden beri bu fuaraziyaretçi 
olarak katılırken bu sene ilk kez kendi standını 
açarak ürünlerini sergileme imkanı bulmuştur.
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“Castrol’ün gelifltirdi¤i Spheerol HD gresi ile mevsim koflullar›ndan
etkilenmeden, tüm ekipmanlar›m›z›n ya¤lama periyodunu 6 kat uzatt›k.
Çok daha kaliteli bir ürün kullanmakla birlikte her bir ifl makinemize
yapt›¤›m›z harcamalardan y›lda yaklafl›k ¨30.000 tasarruf sa¤lad›k.
Daha yüksek kaliteyle daha kârl› olunabilece¤ini kan›tlad›¤› için
Castrol’e teflekkür ederim.”

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

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

6 KAT
DAHA UZUN
GRESLEME
ARALI⁄I
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ZORLU YERALTI ŞARTLARINDA YÜKSEK PERFORMANS

Teknima
Cleanair Technology

Madenlerin ağır ortam koşullarında işçi sağlığı, iş güvenliği ve işletme
verimliliği için Teknima Cleanair Technology havalandırma fanları ve
frekans ayarlı yol vericileri kaliteli temiz hava sağlamaya devam ediyor.
Teknima ile projenizin enerji maliyetlerini düşürüp, yüksek temiz hava
performansı ile başarınızı artırırsınız. www.teknima.com

ÖZKOYUNCU MADENCİLİK - Kayseri Karaçat Yeraltı Demir İşletmesi
TF-2200-250/1000 (2200mm 250kW) 2 Adet Ana Havalandırma Fanı

Tüm imalat CAD/CAM olarak gerçekleştirildiği için bütün parçaların 
aynı standart ve ölçüde olduğu garanti edilmektedir.

Ar-Ge
DBC Makina olarak tüm dünyada tanınan ve tercih edilen bir kuru-
luş olma hedeflenmektedir ve bu amaçla bir çok Ar-Ge projesi geliş-
tirmiştir. Bunlardan iki tanesi Tübitak tarafından da desteklenmiştir.
Projelerden birincisi “Tam otomatik ve senkronize çalışan bir 
sondaj makinasında tij ekleme-sökme için bir robot kolun gelişti-
rilmesi” projesiydi. Sondaj işleminde en fazla kaza tij ekleme-sökme 
esnasında meydana gelir ve büyük madencilik şirketleri makina 
üreticilerini bu işlemi el değmeden yapabilecek bir sistem geliştir-
meleri konusunda zorlamaktadır. Tüm önemli makina üreticileri bu 
konuda senelerden beri çalışmakta olup henüz ticari olarak piya-
saya sunulabilmiş bir ürün yoktur. DBC Makina tarafından geliştiril-
miş olan “robot kol” Maden 2014-istanbul ve PDAC 2015-Toronto 
fuarlarında tanıtılmış olup büyük ilgi görmüştür.

İkinci Tubitak projesi “2500 m kapasiteli senkronize çalışabilen 
sondaj makinası” olmuştur. Genelde bu kapasitedeki makinalarda 
senkronizasyon yoktur ve dünyada ilk defa DBC Makina tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir. 

Sondaj çalışmalarında çok önemli yer tutan tijler ile ilgili olarak bil-
gisayar kontrollü çalışan bir ısıl işlem sistemi geliştirilmiştir. Sondaj 
tijlerindeki diş kapmalarını önlemek üzere özel bir diş profili tasar-
lanmış ve ilave bir ısıl işlem prosesi ile son derece yüksek yüzey sert-
likleri elde edilerek diş ömrü önemli ölçüde arttırılmıştır. Elde edilen 
sonuçlar DBC Makina bünyesinde bulunan özel tij çekme ve burkma 
test cihazında doğrulanmıştır. Dünyada başarılı bir şekilde wireline 
sondaj tijlerinde ısıl işlem uygulayabilen 3-4 şirket vardır. Ayrıca erkek 
diş profili üzerinde ilave ısıl işlem uygulayarak çok ince bir tabakanın 
sertleştirilmesini sağlayabilen tek bir şirket vardır. DBC Makina bu 
konuda dünyada ikinci şirket olmaktadır. Aynı zamanda dişi diş üze-
rinde de aynı işlemi sağlayabilen dünyadaki yegane şirkettir. 

 

 
İlgilenilen diğer bir konu ise mermer 
kesmede kullanılan kollu kesicilerde 
PCD kullanımıdır. Yaklaşık 4 senede, 
bu proje kapsamında sayısız arazi 
deneyi yapılmış ve sonuçta kesme 
maliyetini en az yarıya düşüren 
ürünler geliştirilmiştir. 

Yapılan buluşlar ile ilgili olarak 8 adet 
patent başvurusu yapılmış ve birçok 
faydalı model alınmıştır. 

Sondaj konusunda ise hedef pazarını 
dünya pazarı olarak seçen ve altyapısını 
bu hedefe ulaşmak için hazırlayan bir 
şirket olarak, müşterilerine her türlü 
desteği en üst düzeyde verebileceğini 
ve başarılı sondaj projeleri için elinde 
her türlü imkanın bulunduğunu  belirt-
mektedir.   

www.dbcmakina.com
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Teknima
Cleanair Technology

Madenlerin ağır ortam koşullarında işçi sağlığı, iş güvenliği ve işletme
verimliliği için Teknima Cleanair Technology havalandırma fanları ve
frekans ayarlı yol vericileri kaliteli temiz hava sağlamaya devam ediyor.
Teknima ile projenizin enerji maliyetlerini düşürüp, yüksek temiz hava
performansı ile başarınızı artırırsınız. www.teknima.com

ÖZKOYUNCU MADENCİLİK - Kayseri Karaçat Yeraltı Demir İşletmesi
TF-2200-250/1000 (2200mm 250kW) 2 Adet Ana Havalandırma Fanı
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SPT Infrared Kurutma: 
Maden Kurutmada 
Yenilikçi Çözüm

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

SPT Makine 2009 yılında kurulan, maden ve doğaltaş sektöründe 
karşılaşılan genel ve spesifik üretim problemlerinin çözümüne 
yönelik patentli teknoloji ve tasarımlara sahip makinalar üret-
mekte olan bir şirkettir. 

SPT, doğaltaş ve maden sektöründe karşılaşılan teknik üretim 
problemlerini çözümü ile birlikte;

 • Verimliliği artırmak,
 • İşletme maliyetlerini düşürmek,
 • Üretim esnasında insan gücü kullanımını azaltarak, 
oluşabilecek iş kazaları ve insan kaynaklı hataları azaltmak 
amaçlarıyla, farklı kapasitelere sahip tesislerin ihtiyaçları 
doğrultusunda makinalar üretmektedir. 

Şirketin son dönemde öne çıkan ürünü ise dünyada ilk kez uygu-
lanan, patentli teknolojiye sahip, infrared (kızılötesi) teknolojisinin 
makinayla buluşması ile ortaya çıkarılan kurutma sistemidir.

Bu yeni infrared sistemli partikül ısıtma, kurutma ve nem alma fırınları özel 
olarak dizayn edilmiştir. Sistem, doğaltaşın veya herhangi bir madenin 
içerisinde bulunan nemin atılması için kullanılan en yeni, maliyeti düşük, 
verimliliği yüksek teknolojiye sahiptir. Zeolit, kömür, alçı ham maddesi, 
yapı taşları, bentonit, krom, kalsit, gübre, çimento ham maddesi olan kum, 
moloz, ufak çakıl kum gibi ülkemizde üretimi yoğun olan madenlerin 
kurutma işlemlerinde yenilikçi bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

SPT Makine’nın ürettiği bu makinalarda kullanılan infrared lambalar, 
verilen elektrik enerjisinin %98’ini ısı enerjisi olarak geri dönüştürür. 
Makinanın çalıştırılmasıyla beraber 7 saniye içinde maksimum 
sıcaklığa (400 - 450 derece) ulaşılır. Çok kısa sürede maksimum 
sıcaklığa ulaşması, enerji tasarrufu sağlar, kapasiteyi ve makina 
verimliliğini arttırır. Sistemdeki infrared lambalar malzeme odaklı 
çalıştığından dolayı fırın içerisindeki havayı ısıtmak yerine yansıtılan 
alana bağlı olarak doğrudan malzemeyi ısıtır.  

SPT Infrared Kurutma Sistemi Genel Özellikleri
Sistem özel olarak dizayn edilmiş konveyör taşıma sistemine 
sahiptir. Malzemenin neminin daha çabuk ve hızlı atılabilmesi 
için ön ısıtma ve besleme bunkerleri vasıtasıyla ürünün devamlı 
olarak akışı sağlanmaktadır. Fırın içerisinde ısıyla beraber oluşan 
buhar normal olarak sistem dışına atılırken, SPT Makina Ar-Ge 
ekibi tarafından dizayn edilip geliştirilen buhar alma ve tekrar ısıya 
dönüştürme sistemi sayesinde enerji tasarrufu sağlanır. Bu sistem 
sayesinde atılacak olan sıcak buhar, ekstra hiçbir enerji kaynağına 
ihtiyaç duyulmadan bunkerde hava kanallarından geçirilerek 
malzemenin ön ısıtması gerçekleştirilir.  



Asıl cevherimiz çalışanlarımız

Madenden çıkan en 
değerli cevher insandır.
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Şirketin Infrared ısıtma-kurutma ve nem alma fırınları 1 ton/
saatten başlayarak 20 ton/saat kapasiteye kadar ulaşmaktadır. 
Fırınlar, müşteri isteğine ve kapasitesine göre yatay olarak, bir 
veya iki katlı olarak imal edilebilir. Dimmer mantığıyla çalışan 
daha profesyonel inverter (hız kontrol cihazı) ile infrared 
lambaların ısıları otomatik olarak ayarlanabilmektedir. Bu 
sayede elektrik tasarrufu sağlanmaktadır.

%100 yerli üretim ve Ar-Ge çalışması sonucu ortaya çıkarılan 
patentli infrared sistemin diğer makinalara göre avantajı ve 
farklılıkları ise şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Kullanılan infrared teknolojisi sayesinde minimum 
zamanda (7 sn) maksimum sıcaklığa ulaşılır (450 derece).

 • Ortamın ısıtılması yerine malzeme odaklı ısıtma 
gerçekleştirilir.

 • Ortaya çıkan toz miktarı en aza iner.
 • Çevre kirliliği en aza iner.
 • İşletme maliyeti en aza iner (doğalgazlı veya kömürle 
ısıtılan tesislere göre 1/2-1/3 oranında daha az enerji ve 
bakım maliyeti).

 • İnsan sağlığı açısından minimum gürültü oluşur.
 • Çalışma sürekliliği sağlanır.
 • Nemi alınacak veya kurutulacak malzemenin en az kayıpla 
geri dönüşümü sağlanır.

SPT Infrared Kurutma Teknolojisi ile ilgili daha fazla bilgi edin-
mek için şirketin web sitesini ziyaret edebilirsiniz: 

www.spt.tc  
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Türk madencilik ve inşaat şirketi Özdoğu İnşaat & Tica-
ret, Metso ile ilk temasa geçtiğinde sadece birincil 
kırıcı kurulumu istiyordu. Ardından gelişmeler birbirini 
takip etti ve çok zaman geçmeden Özdoğu, metalürjik 

kazanım kapasitesinin iki katına kadar çıkabileceğini fark etti.

Türkiye merkezli Özdoğu İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. 1960 yılında 
kurulan ve 1974’ten beri madencilik ve inşaat sektörleri üze-
rine faaliyetlerini sürdüren bir şirket. Özdoğu, hem kamu hem 
de özel sektöre hizmet vermekte ve geçen yıllar süresince 
çalıştıkları projelerde toplam 250.000.000 m3 dekapaj ve cev-
her kazısı yaptıkları biliniyor.

Özdoğu şu sıralar, iştiraki Kuzey Ege Bakır İşletmeleri Şirketi 
vasıtası ile bakır ve molibden konsantresi üretimi gerçekleş-
tiriyor. Kuzey Ege, günümüzde Türkiye’nin tek molibden kon-
santresi üretici konumunda bulunuyor. Şirket yılda 50.000 ton 
bakır konsantresi ve 1.800 ton molibden konsantresi üreterek 
dünyaya ihraç ediyor. 

Metso’ya Güvenebileceğimizi Biliyorduk!
10 yıl boyunca Özdoğu İnşaat ve Ticaret adına çalışan Maden 
Mühendisi Volkan Başkan, artık Kuzey Ege Bakır’ın operasyon 
müdürü olarak görevini sürdürüyor. Başkan; “Metso ile temasa 

geçtiğimiz zaman, onların teknolojilerine güvenebileceğimizi 
zaten biliyorduk. 2010 yılında bakır cevheri ve molibden 
konsantresi üretimi üzerine yaptığımız greenfield projesinde 
kullandığımız HP6’nın performansından gayet memnun kal-
mıştık. Böylelikle 2012 yılında operasyonlarımızı geliştirmek 
istediğimizde, doğal olarak Metso’ya dönüş yaparak bize yeni 
bir kırıcı kurmalarını talep ettik.” diyor.  

Metso ile Özdoğu arasında imzalanan anlaşma; birincil ve 
ikincil kırma eleme tesisine ek olarak flotasyon hücreleri ve 
çamur pompalarının mühendisliği ve tedarikinin sağlanmasını 
kapsıyordu.

Metso: Bir Ekipman 
Tedarikçisinden 
Daha Fazlası

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Mary Pat Meier-Eglin

Daniel Martijena
daniel.martijena@metso.com
Metso Corporation
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Anlaşmanın ardından Özdoğu, bir yandan Metso’nun tekno-
lojileri ile iyi tecrübeler edinirken diğer taraftan Metso’nun 
uzman mühendislik ve servis takımı ile onların problem çözme 
ve teknik analiz kabiliyetlerini de keşfetme şansı buldu. 

Kazanım Yolunda
Metso proje yönetimi takımı, acil operasyon için gerekli olan 
birincil kırıcıyı tam zamanında işletmeye ulaştırdı. Bunun 
yanı sıra yeni keşfedilen bulgulara göre, metalürjik kazanım 
kapasitesi iki katına çıkabiliyordu. Bu, Özdoğu için sevindirici 
bir haberdi fakat diğer taraftan, birincil konsantrasyon prosesi 
yüksek kapasiteye göre hesaplanmadığından dolayı sorun 
teşkil ediyordu. 

Geçen zamanın üretim maliyeti ve miktarı açısından kritik bir 
faktör olması ile beraber Özdoğu, Metso’ya prosesin darbo-
ğazlarının tespit edilmesi adına kritik analizlerin yapılması için 
geri dönüş yaptı. 

Metso hesaplamaları yeni baştan yaparak, prosesi üç aşamada 
optimize edebilecek önerilerde bulundu. Bunlar: Spesifik yük-
sek performanslı Metso pompalar ile çamur çıkış kapasitesini 
arttırmak, flotasyon hücrelerini yeni kapasiteye göre adapte 
etmek ve son olarak flotasyonla ilgili parametreleri ölçerek 
bunu verimlilik ile ilişkilendiren VisioFroth™ sistemi ile prosesi 
dengeye getirmekti. 

Martijena o dönemki gelişmeleri şöyle açıklıyor; “VisioFroth™ 
optimizasyonu ile otomasyon prosesine önemli ölçüde müda-
hale edebildik. Teknik analizimiz sonucunda yüksek performanslı 
Metso pompalarının VisioFroth™ sistemi ile beraber kullanılma-
sına karar kıldık. Özdoğu bugün, bakır ve molibden kazanımında 
yüzde 3 ile 5 arasında bir artış kaydetti. Onlar için yaşanan bu 
büyük gelişme, Metso takımı adına da büyük bir mutluluktur.” 

Bir Ekipmandan Daha Fazlası
Özdoğu, VisioFroth™ köpük kontrol optimizasyonunu 
Türkiye’de kullanan ilk firma. Sistem, etkili bir proses kararlığı 
sunuyor ve tüm görsel verilerin bir uzman bilgisayar sistemine 
aktarılması, devamında operatör kontrolü ile köpük hızı ve 
ömrünün kontrol edilmesini amaçlıyor. 

Kuzey Ege Bakır İşletmeleri, Balıkesir Havran Bakır Molibden Madeni
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Konuyla ilgili olarak Volkan Başkan; “Metso’nun gelmesi 
beraberinde, flotasyona sadece mühendislik ve verim 
know-how’ı değil, aynı zamanda prosesin tüm analizini de 
birlikte getirdi. Üretim kapasitemizi arttıracak olan flotas-
yon sistemimizi ayarlamamıza yardım ettiler. Bir ekipman 
tedarikçisinden çok daha fazlası olduklarını kanıtladılar. 
Onlar birer servis ve problem çözme partneri!” şeklinde 
övgüde bulunuyor. 

Metso’nun Kırma Eleme Tesisinin Özdoğu’ya 
Kurulumu
Özdoğu’nun kırma eleme tesisi, Metso Kırma Eleme Sistemleri 
Departmanı’nın uzman takımı tarafından dizayn edilmiştir. İlk 
başlarda kapasite, açık ocak madenciliği metodu ile 350 t/saat 
cevher beslemesi olacak şekilde istenmiştir. 

Cevher AF-5 D4 paletli besleyicisi vasıtasıyla VG645 ızgaraya ve 
oradan da C145 çeneli kırıcısına taşınır. Birincil kırmanın ardın-
dan malzeme CVB2060 elek tarafından elenerek ikincil GP 550 
konik kırıcısına ve oradan da iki MF3073 Multi-flo elek ile iki 
HP6 üçüncül konik kırıcının bulunduğu kapalı devreye iletilir. 

12 mm’lik kırma eleme ürünü, ince cevher silosu içerisinde 
stoklanır ve 180 mikrona öğütülür. Metso tarafından tedarik 
edilen flotasyon hücreleri ve pompalar ile kaba flotasyon 
işlemine başlanır, sonrasında iki aşamalı temizleme devresi ve 
bakır ile molibden konsantrelerinin ayrıştırılması için difransi-
yel flotasyon ile sonlandırılır. 

www.metso.com

VISIOFROTH™ Kontrol Optimizasyonu: 
Direkt Ve Ters Flotasyon
İçin Faydaları
Metso VisioFroth™, çok kademeli flotasyon devrelerinin 
canlı ve anlık olarak ölçümü için geliştirilmiş, endüstri lideri 
bir görüntü analiz sistemidir.
İlk olarak 2001 yılında flotasyon devresinin kontrolü 
amacıyla piyasaya sürülmüştür. O zamandan beri 
VisioFroth™‘un kabiliyetleri her geçen gün artmaktadır. 
Günümüzde 60’dan fazla tesise yüklenen 1.400’den 
fazla kamera ile birlikte piyasanın lideridir. Birçok tesisin 
100’den fazla kamerası vardır. 
İlgili kontrol mantığı ile birlikte kullanıldığında VisioFroth™, 
her bir hücrenin gerektiği kadar köpük çektiğine emin 
olma imkânı sağlamaktadır. Böylelikle flotasyonda yüzen 
cevher miktarında ve köpük veriminde artış sağlanmış 
olur. Bu da doğrudan flotasyon yapıldığı durumlarda 
(bakır, baz metaller, altın, birçok endüstriyel mineraller) 
değerli minerallerin kazanımında ve kapasitede artış anla-
mına gelmektedir. Ters flotasyon yapıldığı durumlarda 
ise (birçok demir cevheri operasyonları, bazı endüstriyel 
mineraller) kirlenmenin önüne geçilmesi ve dolayısıyla 
kapasitede ve kazanımda artış anlamına gelmektedir. 
VisioFroth™ ve OCS© kontrolü kombinasyonunun metal 
kazanımındaki etkisi çeşitli tesislerde değerlendirilmiştir. 
Artış tipik olarak yüzde +0,6 ile +2,5 arasında, genellikle 
de yüzde 1 ile 1,5 arasında gerçekleşmiştir. Müşteriler 
tarafından iki aydan daha kısa süreli geri dönüş zamanları 
raporlanmıştır.



Jeokimya Analizleri / Geochemical Analyses

Değerli Metal Analizleri / Precious Metal Analyses

Cevher Numunesi Analizleri / Ore Grade Analyses

İthalat - İhracat Numunesi Analizleri / Import - Export Samples Analyses

Metal Alaşım Analizleri / Metal Alloys Analyses

Endüstriyel Hammadde Analizleri / Industrial Raw Materials

Kömür Külünde Majör - Minör Element Analizleri 
   Major - Minor Elements Analyses in the Coal Ash

Nadir Toprak Elementleri / Rare Earth Elements

Bor Analizleri / Boron Analyses

Online Hizmetler / Online Services

Analiz Hizmetleri
Analysis Services Mineral Processing and R&D

Cevher Zenginleştirme ve Ar-Ge

 Analiz süreçlerinin takibi / Follow the analysis process

 Rapor ve fotoğraf arşivine 24 saat ulaşım

   24 Hours access to report and photographic archives

 Analiz talebi / Analysis request

 Teknik destek / Technical support

 Online ödeme / Online payment
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Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Sondaj Sektörünün Anahtarı: 

RIDGID
Dünyanın lider boru anahtarı üreticisi RIDGID, günü-

müzde her uygulamaya uygun tip ve boyutta anahtar 
üretmektedir. Şu andaki tüm RIDGID anahtarlarının atası 
1923 yılında üretilen RIDGID Ağır Boru Anahtarı’nın 

orijinal tasarımını temel alır. Çok kopyalanmasına karşın asla 
daha iyisi yapılamamıştır. RIDGID emsalleri arasında liderdir. 
RIDGID diş açma ekipmanları üstün diş kalitesini sağlamlık ve 
kullanım kolaylığıyla birleştirir. Bu yüzden RIDGID anahtarları 
sondaj dünyasında en çok tercih edilen anahtarlar haline gelmiştir.

Yukarıdaki gör-
selde piyasada 
bulunan bir iç 
tüp anahtarı tipi 
yer almaktadır. Bu 
tip iç tüp anahtarı 
tungsten karpit 
kaplı çene yapısı 
ile RIDGID iç tüp 
anahtarına benzemekte ancak tungsten karpitin uygulanma 
şeklinde ciddi derecede farklılıklar vardır. Bu tip iç tüp anahtarında 
uygulanan proses, çok daha basit ve ekonomiktir. 

Bu prosses ile yapılmış olan kaplama işleminin en büyük 
dezavantajı, tungsten karpit kaplamanın yüzeyden çok 
çabuk bir şekilde ayrılıp, dökülmesidir. Bu da ürünün 
çok daha çabuk kullanılmaz hale gelmesi, iç tüp borusu 
üzerinde kayma yapması (tam oturtulamaması) ile son 
uçlanmaktadır.

Yandaki görselde net 
bir şekilde göreceğiniz 
kırmızı halka içerisindeki 
görüntü, çene üzerin-
deki kaplamanın nasıl 
kalktığına bir örnektir. 
Bu, özellikle yapılmış 
değildir, normal 
kullanımda iç tüp 
anahtarı çenesinde 
oluşan aşınmadır (kap-
lamanın dökülmesi). 
Çene üzerinde tungsten 
karpit o kadar zayıf 
bir şekilde kaplıdır ki, 
kullanım öncesinde 
bile bu parçaların 
dökülmeye başladığı gözlemlenir.

RIDGID’in kendi kaplamasını özenle test edip, diğer kaplamalarla 
karşılaştırdığından aralarında çok büyük farklar olduğu gözlen-
mektedir. RIDGID’in kaplama teknolojisi tungsten karpit partikül-
lerinin dökülmemesini, çene yüzeyinden ayrılmamasını sağlar.

Yandaki resim RIDGID’in 
kaplama proses teknolojimize 
ait bir örnek resimdir. Bu 
örnek kaplama çekiçle sert bir 
şekilde dövülme işlemine tabii 
tutulduğunda bile kesinlikle 
kaplama üzerinde bir dökülme 
gözlemlenmemektedir. Bu 
işlem sadece kaplamayı 
deforme etmektedir ama yüzeyden kopmasına neden olmamaktadır.

RIDGID’in otomasyon uygulanmış test metodu ile sonuçların 
daha hassas bir şekilde karşılaştırılabilmesi sağlanmıştır (1. aşama 
aşınma testi)

250 kez tekrarlanan test işlemi sonucunda anahtar çıkarılmakta, 
aşınma miktarları gözlemlenmekte ve aynı test greslenmiş, 
çamurlanmış boru üzerinde denenmektedir. Bu test aşamasında 
anahtarın günlük kullanım şartlarına en uygun şekilde test edil-
mesi simüle edilmektedir. Eğer bu aşamada anahtar boru üzerin-
den kayma gösterirse, test “başarısız” olarak kaydedilmektedir.

2.000 denemeden sonra standart anahtarların çene yüzeyleri 
tamamen aşınarak çene yüzeyleri artık iç tüpü kavrayamayacak 
kadar düzleşmiştir.

RIDGID İç Tüp Anahtarı da aynı metod ile test edilmiştir, temiz-
lenmeden ve değiştirilmeden 4.000 denemeden sonra boru 
üzerinde kayma gözlemlenmeye başlamıştır. Çenelere bakıldı-
ğında yüzey üzerinde çamur ve gres yağı birikimi gözlenmiştir 
ancak çeneler üzerinde aşınma gözlemlenmemiştir. 
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Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
B-3001 Leuven, Belçika
ridgid.turkey@emerson.com
www.RIDGID.eu

Taha Bayraktar (Marmara Bölgesi)
Tel.: 0 530 660 46 24
Sinan Öztürk (Iç Anadolu Bölgesi)
Tel.: 0 530 763 45 42

YENİ RIDGID® İÇ 
TÜP KAROTİYER ANAHTARI
Sağlam ve verimli yeni iç tüp anahtarımız, %100 RIDGID. Eşsiz yüzey 
kavraması ile iç tüpe zarar vermez, deforme etmez. Değiştirilebilir çeneler, 
anahtarın kullanım ömrünü uzatır. Çene kilitleme sistemi tüp üzerinden 
ayrılmayı engeller,kolay bağlantı ve tek el ile cırcır mekanizması şeklinde 
kullanım sağlar. Diğer bir deyişle, en sonunda çalışmayı arzuladığınız 
özelliklere sahip bir anahtarla buluşuyorsunuz.

Mevcut Modeller: WLN-IT-N Tip, WLH-IT- H Tip. 
WLB-IT-B Tip ve WLP-IT-P Tip Çok Yakında!

SİZİN İÇİN 
KOLAY OLAN. 
İÇ TÜPE DAHA 
KOLAYDIR.

RIDGID.COM.TR | vEYA SATIş TEMSİLCİLERİMİZLE İRTİBATA GEÇİNİZÜRÜN DEMOSU TALEBİNDE BULUNMAK İÇİN
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Aşağıdaki resim, test sonrasında çekilmiştir. Çenelerin üstübü ile silinmesinden sonra bile tekrar boru üzerinde 
yeterli tutma/kavrama sağlamaktadır. Eğer çelik fırça ve çelik tel 
ile temizlenirse, tutma kabiliyeti eskisi gibi olmaktadır. Eğer sprey 
tipinde temizleyiciler kullanılırsa, çenelerin görünümü ve tutma 
kabiliyeti yeni çenelere yakın olmaktadır. Bunların hepsi 4.000 kez 
kullanımdan sonradır!

Çenelerin tel fırça ile temizlenmesini öneririz. Bu diğer standart iç tüp 
anahtarlarında yapılabilecek ve sonuç alınabilecek bir şey değildir. 
Standart iç tüp anahtarında tel fırça ile temizlenmeye kalkışıldığında 
üzerindeki tungsten karpit kaplamanın döküldüğünü ve zarar gör-
düğünü göreceksiniz. Bu da anahtarı kullanılmaz hale getirecektir.

RIDGID İç Tüp Anahtar çenelerinin tungsten karpit kaplaması 
dökülmediğinden, kolayca ve hızlıca temizlenebilmektedir. 

                                    www.ridgid.com.tr

YENİ 
ÇENE

TEMİZLEYİCİ İLE
TEMİZLENMİŞ

ÇELİK FIRÇA İLE
TEMİZLENMİŞ

ÜSTÜBÜ İLE
TEMİZLENMİŞ

Değiştirilebilen özel işlenmiş 
karpit kaplı çeneler,
iç tüp üzerinde dış yüzeyine zarar 
vermeden mükemmel kavrama 
ve tutuş sağlar.

Değiştirilebilen çeneler,
mevcut anahtarın toplam 
kullanım ömrünü önemli ölçüde 
arttırır.

Çiftli yay mekanizması
gevşeme ve kurtulmayı 
engeller, tek el cırcır 
hareketli kullanım sağlar

Optimize kol uzunluğu
karotiyer tork gereksinimlerini 
karşılar

Kat.NO Açıklama Ağırlık (kg)

46378 3.1

4.9

0.1

0.1

N INR Tip Karotiyer İç Tüp Anahtarı 

N INR Tip Karotiyer İç Tüp Anahtarı 

N INR Tip Karotiyer İç Tüp Anahtarı Çene Takımı 

N INR Tip Karotiyer İç Tüp Anahtarı Çene Takımı 

46363

48323

48358

Sipariş Bilgileri

Çene üzerindeki bulgular;
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Eti Bakır AŞ’nin işlettiği Kastamonu Küre Bakır 
Madeni’nde 2376 metre derinliğinde açılan Türkiye’nin 
en derin karotlu sondajı, Boart Longyear LF230 sondaj 
makinesi ile ve Boart Longyear marka PQ V-Wall tijler 

başta olmak üzere, yine patenti Boart Longyear’a ait Q diş 
tipinde tijlerle tamamlandı. Operasyonun başında bulunan 
Eti Bakır AŞ Sondaj Şefi Emin Mustafa Türkoğlu ile bu başarılı 
operasyon ve operasyonda Boart Longyear’ın rolü üzerine 
konuştuk.

Madencilik Türkiye (MT): Bildiğimiz kadarıyla Eti 
Bakır olarak tüm işletmelerinizde Boart Longyear 
makine ve ekipmanlarını tercih ediyorsunuz. Boart 
Longyear makine ve ekipmanlarını sondajlarınızda 
tercih etmenizin sebebi nedir ve bu marka diğer 
markalara göre sondaj uygulamalarınızda sizlere ne 
gibi farklılıklar sunuyor?

Emin Mustafa Türkoğlu (EMT): Eti Bakır AŞ olarak makine 
parkımızda 17 adet karotlu sondaj makinemiz bulunmaktadır. 
Yer üstünde çalışan 13 adet karotlu sondaj makinemizin 11 
adedi Boart Longyear firmasına aittir.

Eti Bakır olarak kaliteye önem 
verdiğimizden dolayı makine ve 
ekipmanlarımızı seçerken en üst 
teknolojiye sahip, dayanıklılığı 
ve verimliliği yüksek makineleri 

tercih etmekteyiz. Bu yüzden genellikle sektörün önde gelen 
üreticilerinden Boart Longyear üretimi makine ve ekipmanları 
kullanmayı seçiyoruz. 

Sondaj kuyularımızın derin metrajlı olması, kullanacağımız 
sondaj makine ve ekipmanlarının bize sorun çıkartmaması ve 
ayrıca uzun süreli kullanım sağlamasını gerektiriyor. Bu ihti-
yaçlarımız, Boart Longyear markasını diğer markalardan farklı 
kılmaktadır.

(MT): Boart Longyear’ın yer üstü karotlu sondaj 
makinesi olan LF230 ile bitirmiş olduğunuz kuyunun 
özelliklerinden bizlere kısaca bahseder misiniz? 

(EMT): Boart Longyear LF-230 sondaj makinesiyle Haziran 2015 
içerisinde sonlandırdığımız 2376 metre derinliğindeki kuyumuz 
Türkiye’nin en derin karotlu sondaj kuyusu olma özelliğini taşımakta-
dır. PQ ile 1438 metreye, HQ ile 2044 metreye ve NQ ile 2376 metreye 

inilen kuyumuz sorunsuz 
ve başarılı bir şekilde 
tamamlanmıştır.

(MT): Karotlu sondaj faaliyetleri içerisinde derinlik 
seviyesinde dünya çapında rekor denebilecek kuyu-
lardan birini delmenizde mühendislik ve disiplinli 
çalışmanızın yanı sıra kullandığınız makine ve ekip-
manın önemi nedir? 

(EMT): Öncelikle derin kuyu bir ekip işidir. Bu kuyuya 
başladığımızda hedef koyduğumuz derinliğe inmek için ilk 
önce disiplinli ve planlı bir program dahilinde çalışmaya 
başladık. Bu plan dâhilinde ekibimle kendimizi en kötü 
senaryolara hazırladık ve bu senaryoların gerçekleşme-
mesi için gerekli ön hazırlıkları yaptık. Tabi bunun yanı sıra 
makinemizin performansı ve kullandığımız ekipmanların 
bize güven vermesi çok önemliydi. Bu kuyuyu gerçekleş-
tirirken Boart Longyear LF-230 sondaj makinesi ve ekip-
manlarının kullanılması ve gerek Boart Longyear gerekse 
Türkiye tek yetkili temsilcisi Mapek Makine’nin sorunsuz 
ve gecikmesiz bir şekilde sağlamış olduğu malzeme, yedek 
parça ve servis hizmetleri, kuyuyu başarılı bir şekilde bitir-
memizde en büyük etkendir.

(MT): Boart Longyear’ın bu ve benzeri derin sondaj 
kuyuları için tasarladığı PQ çapta V-Wall tijlerini kul-
landınız. V-Wall tijlerin bu derinliklere inmenizdeki 
katkısı nelerdir? 

Türkiye’nin En Derin Karotlu
Sondajı, Boart Longyear LF230
ile Tamamlandı

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Eti Bakır AŞ Sondaj Şefi Emin Mustafa Türkoğlu
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Türkiye’nin En Derin Karotlu
Sondajı, Boart Longyear LF230
ile Tamamlandı

(EMT): Derin kuyularda standart tijlerin yerine V-Wall tijer kullanıl-
masında en büyük katkı, takım ağırlığından bize kazandırdığı avan-
tajdır. Bunun yanı sıra V-Wall tijlerin diş yapısı ve sağlamlığı, derin 
metrajlı kuyularda güvenli bir şekilde sondaj yapmanıza olanak 
sağlaması, bizi V-Wall tijleri tercih etmeye itmiştir.

(MT): Proje süresince kullandığınız makine ve ekipmanlar 
beklentilerinizi karşıladı mı?

(EMT): Bu konuya gönül rahatlığıyla cevap vermek gerekirse; 
LF-230 sondaj makinesinden beklediğimiz performansın çok 
üstünde bir makine olduğunu gördük. Deldiğimiz kuyuda 
kullandığımız 3 çapta da makinenin kapasitesinin üstünde 
ilerleme yapmamız bunun en büyük kanıtıdır.

(MT): Piyasaların belirsizliğini koruduğu bu son zaman-
larda böylesine geniş kapsamlı bir çalışmayı yürütmenin 
zorlukları nelerdir? 

(EMT): Piyasaların son zamanlardaki sıkıntılı durumu herkes tarafın-
dan bilinmektedir. Ancak biz Ar-Ge çalışmalarımızı 1 yıl öncesinden 
belirlediğimiz ve ona göre sondaj faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz 

için piyasalardaki sıkıntıyı sondaj faaliyetlerimize yansıtmıyoruz. 
Ancak sondaj sektörünün ve piyasalardaki belirsizliğin bir an önce 
giderilmesinin herkes için iyi olacağı aşikardır. 

(MT): Eti Bakır’ın bu yıl içerisinde benzer derin sondaj 
faaliyetleri olacak mı? Yakın zamanda sizleri nasıl bir 
program bekliyor?

(EMT): Derin kuyu çalışmalarımız devam edecektir. 2000 metre 
planladığımız ArGe-13 kuyumuza bir ay içerisinde başlamayı planlı-
yoruz. Ayrıca bundan sonraki sondaj faaliyetlerimizi 13 makinemizle 
aktif şekilde ve yeni sahalarımızda hızla çalışmaya devam edeceğiz. 

(MT): Gelecek projeleriniz için Mapek Makine ve Boart 
Longyear’dan beklentileriniz nelerdir?

(EMT): Biz her zaman yenilikten yanayız. Yani sektörde her 
zaman en iyilerle ve ileriye dönük Ar-Ge çalışmalarını en iyi 
şekilde devam ettiren firmalarla çalışmayı tercih ediyoruz. Bu 
konuda öncü firma olan Boart Longyear firmasının dünyada 
Ar-Ge’ye en fazla yatırım yapan firma olduğunu biliyoruz 
ve geliştirmiş olduğu daha derin kapasiteli karotlu sondaj 
makinelerini ve yüksek teknoloji ürünü verimli ekipmanlarını, 
Mapek Makine’nin satış ve satış sonrası teknik desteği ile ileriki 
projelerimizde de kullanmayı arzuluyoruz. Her iki firmanın da 
müşteri odaklı çalışmalarına aralıksız devam etmesini temenni 
ediyoruz. 

www.mapek.com
Eti Bakır Küre Sondaj Ekibi
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Sandvik Madencilik 
ile Akıllı Tasarımlar

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Sandvik Madencilik, yeni nesil jumbolarının ilki olan ve insan-makine 
ara yüzü üzerine vurgu yapan Sandvik DD422i’yi piyasaya sundu. 
Tamamen yenilenen tasarımı ile DD422i; güvenlik ve ergonomi açı-
sından operatörlere üst seviye performans sağlarken, düşük bütçe ve 
geniş yelpazeli otomasyon seçenekleri ile geliştirilmiş üretkenliği saye-
sinde madencilik operasyonlarını geleceğe taşıyor. 

Yer altı galerilerini sürmekte kullanılan jumbolar, madenlerdeki 
en önemli delicilerden biridir. Yeni Sandvik DD422i jumbo,sert 
kaya madenlerinde bu galerilerin açılmasını iyileştirecek yeni 
özelliklerden oluşan geniş bir yelpazeye sahiptir.

Trend Belirleyici
Sandvik DD422i, şirketin yeni nesil, gelişmiş yer altı jumboları-
nın ilk sürümüdür. Bu yeni nesil jumbolar, madencilikte gele-
ceğin trendlerinden olacaktır. Tipik olarak uzaktan yönetilen 
maden alanlarındaki yöneticilerin daha etkili bir maliyet kont-
rolüne ihtiyaç duymaları; gelişmiş, ileri teknoloji delik delme 
otomasyonu sağlayacak operatörlerin görevlendirilmesi, ope-
ratörlerin sıkı güvenlik kuralları ve çevresel gereklilikleri yerine 
getirmek zorunda olmaları, geleceğin trendleridir.

Sandvik Delik Delme Ürün Grubu Müdürü Alain Comorge, “Bu 
süper-trendler bizim yeni nesil sondaj programımızın temel 
yönlendiricisiydi.” dedikten sonra “Müşterilerimiz için orada 
olmak istiyoruz ve orijinal ekipman üreticisi olarak onların 
bu zorlu koşullarla başa çıkmasına yardımcı olmak istiyoruz.” 
şeklinde devam ediyor.

Endüstri standartlarını bir üst seviyeye taşıyacak olan yeni 
jumbo Sandvik DD422i’yi eşsiz kılan dört anahtar nokta 
bulunuyor. Bunlar; yeni bir delik delme ve boom kontrol 
sistemi, daha iyi kabin ergonomisi, geliştirilmiş taşıyıcı grubu 
ve geniş yelpazeye sahip delik delme yardım ve otomasyon 
seçenekleri.



Daha Yüksek Hız ve Servis Ömrü
Makinanın delik delme ve boom kontrol sistemi, 
Sandvik Madencilik jumbo filosuna ilk kez tork 
bazlı  delme kontrolünü sunmuş bulunuyor. Test 
sonuçlarına göre optimum tork kontrolü, delici 
takımında sıkışıklığı kayda değer bir miktardadü-
şürüyor ve operatörlerin hem delici takımları için 
daha iyi bir servis ömrü kazanmasını sağlıyor hem 
de ayna delgisinde iş yapma zamanını düşürüyor.

Sandvik DD422i’nin başka bir anahtar özelliği de 
modern ergonomiye sahip kabini. Daha düşük ve 
daha geniş boom desteğive daha büyük pencereler 
sayesinde tamamen yeni olan dizayn, hem delme 
hem de hareket esnasında görüş alanını arttırıyor. 
Kabindeki pencereler ve çelik yapılar, özel akustik 
materyallerden oluşuyor ve böylelikle gürültü seviyesi önemli mik-
tarda düşürülebiliyor. Gelişmiş tasarım ve kapsamlı simülasyonlar 
sayesinde toz seviyesi optimum hale getirilmiştir. Delme ve hareket 
için tüm kontroller ergonomik olacak şekilde yerleştirilmiş ve ope-
ratörlerin kişisel tercihlerine göre serbestçe ayarlanabilmektedir.

Alain Comorge kabin tasarımı konusunda “Kabinin tamamı daha 
açık ve ferah, ayrıca tüm endüstri içerisinde en konforlu yer altı 
çalışma alanının bu olduğuna inanıyoruz .” sözlerini sarf ediyor.

Taşıyıcı Grubu
Sandvik DD422i’nin üçüncü temel özelliği ise son teknolojiye göre 
geliştirilmiş taşıyıcısıdır. Bu yeni çözümler, Tier 4 F motor seçeneği 
ile emisyonu düşürüyor, hidrostatik şanzıman sayesinde daha 
iyi görüş kontrolü ile beraber kapsamlı tanı imkânı sağlıyor, hafif 
olmasına rağmen sağlam servis kapakları sayesinde yer servisin-
den servis noktasına ulaşılabilirliği ve bakımı kolayca yapılabiliyor. 
Çoklu elektrik sistemi ile gelen yenilik, jumbonun bir elektrik siste-
minden diğerine minimum  değişiklikile uyarlanmasına olanak  

Teknik Özellikler 
Elektrik motorları: 2 x 75 kW IE3
Dizel motor: Cummins QSB4.5, 119 kW, Tier 3 (opsiyonel olarak Tier 4 F)
Şanzıman: Hidrostatik
Kabin: FOPS ve ROPS
Delme alanı: 10,270 x 6,590 mm
Delik çapı: 43–63 mm
Delik uzunluğu: Max. 5,270 mm
Tabanca: Sandvik RD525
Yükseklik: 3,145 mm
En: 2,310 mm
Dönme yarıçapı: 7,000 mm (çıkış), 4,050 mm (in) ile 12’ besleme
Operasyon ağırlığı: 26 ton
Kontrol sistemi: Sandvik Intelligent Control Architecture (SICA)
Otomasyon seviyeleri: Gümüş/Altın/Platin
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sağlıyor. Özel bir akım düşürücü ünite opsiyonu 
sayesinde çekilen akım yüzde 20 oranına kadar 
düşürülebiliyor.

Çoklu Seviye Paketi
Sandvik DD422i’nin ayrıca, üretkenliğin arttırıl-
ması ve giderlerin düşürülmesi ile beraber eği-
tim ihtiyacının azaltılması için geniş yelpazede 
delik delme yardımı ve otomasyon seviyeleri 
sunuyor. Gümüş seviye, delik derinliği ve 
besleme açısı da dâhil olmak üzere delme 
parametrelerini sağlıyor. Altın seviye, delik 
planının yerinde görselleştirilmesini ve 
piyasada rağbet gören iSure yazılımı, geliş-
miş planlama ve raporlama imkânlarıyla 
optimizasyonu sağlıyor. Platinyum seviye ise 
otomatik ayna delgisi kapasitesini maksimize 
ediyor.

En yüksek otomasyon seviyesi olan platin 
seviye, aynı zamanda yeni, yarı otomatik özellik 
ile hem manuel hem de otomatik delme fonk-
siyonuna sahiptir. “Yapılan testlerden aldığımız 
sonuçlara göre müşteriler, bunun makinanın operasyonunu 
iki türlü de sağlayabilmek için daha etkili bir yöntem olması 
açısından çok mutlu olduklarını belirttiler.”şeklinde konuşan 
Comorage “Biz zaten güçlü ve güvenilir bir jumboya sahiptik. 
Şimdi ise geliştirilmiş otomasyon sayesinde ona bir beyin ekle-
dik.” diye devam ediyor.

Yeni dizaynın projesi sorunsuzca ilerlemiş ve jumbonun ilk 
prototipinin tanıtımı Eylül 2013’te yapılmıştı. En başında 
amaçmadencilik şirketlerinin orta ve uzun vadede ihtiyaç 
duydukları gereksinimleri karşılayabilen bir jumbo yap-
maktı. Comorage; “Bizim yeni Sandvik DD422i geliştirilmiş 
jumbomuz, sunduğu yeni özellikler ve daha verimli delme 

sayesinde madenciliğin geleceğine doğru emin adımlarla 
ilerlemeyi sağlıyor.” şeklinde konuşuyor.

Geleceğin Madenleri İçin Akıllı Çözüm
Sandvik DD422i, diğer Sandvik ekipmanları ile uyumluluğu 
sağlayan Sandvik Intelligent Control Architecture (SICA)
sistemine dayanan, delme işlemlerinde planlama, ölçüm ve 
takip özelliklerini sağlayan güçlü otomasyon yeteneklerini 
de gururla sunmaktadır.

Makina, uzaktan kontrol sistemi ile uyumludur ve otonom delme 
operasyonlarını sağlayabilmek için AutoMine delme sistemi ile 
entegre edilebilmektedir. Böylelikle personel riski düşürülerek 

daha iyi hassasiyet ve yüksek 
üretim sağlanmaktadır.

AutoMine Görüntüleme, etkili 
filo yönetimi ve tahmini bakım 
zamanının sağlanabilmesi için 
gerçek zamanlı veri toplanma-
sını sağlarken AutoMine Proses 
Yönetimi, vardiya süpervizörlerinin 
makine kullanılabilirliği, durumu 
ve verimi takip edebilmesini ve de 
maden operasyonlarının optimum 
hale getirilmesini sağlıyor. Dahası, 
Iredes v1.0 ara yüzü sayesinde 
üçüncü parti maden planlama 
sistemleri ile de uyumluluk 
sağlanabiliyor. 

mining.sandvik.com



Daha fazlası için mining.sandvik.com’u ziyaret edin.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ
BUGÜNÜN ÇÖZÜMÜ
Yerüstü madencilik uygulamalarında otomasyonun önemi giderek artmaktadır. PANTERA™ 
serisi yüzey delicilerimiz delik dibi (down-the-hole) delme uygulamalarında yüksek teknolojisi 
ile karlılığınızı arttırırken aynı zamanda güvenli çalışma ortamı da sağlamaktadır. Daha uzun 
delme kapasitesi, yüksek delme hızı ve geliştirilmiş otomasyon özellikleri ile PANTERA™ serisi 
yüzey delicilerimiz emniyetli, verimli ve düşük maliyetli çözümler sunarak hem bugüne hem de 
geleceğinize katma değer sağlamaktadır.
Geleceğin teknolojisi ile bugünden yanınızdayız.
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Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

Türkiye’nin Büyüyen Çimento 
Sektörü ve Çimento Pazarı

Türk çimento sektörü 20.000 ton kapasitesi ile 1911 
yılında üretime başladı. 1950’lerde, üretim 370.000 
tona ulaştı ve 1970’lere kadar Türk çimento sektörü 
ancak yerel pazar talebini karşılayabildi. 1970’lerden 

sonra ihracat hacimleri, her yıl yükselirken ülkenin çimento 
sektörü, aynı zamanda önemli bir istihdam düzeyi sağladı. 
Bu sebeple Türkiye’nin ekonomik yapısında da çimento 
sektörünün önemlilik düzeyi artış gösterdi. Bugün, Türk 
çimento sektörü, 68 çimento fabrikası (48 entegre tesis ve 20 
öğütme-paketleme tesisi) ile toplam 15.000 kişiye istihdam 
sağlamaktadır.

Türkiye’de çimento sektörü, hammadde konusunda tamamen 
kendi kaynaklarını kullanmakta olup, üretimiyle ülke ihtiyacını 
karşılayabilmektedir. Maliyet düşürücü modernizasyon yatı-
rımları ile AB normlarına uygun üretim yapan Türk çimento 
sektörü çimento üretiminde, 2013 yılında, geçen yıla oranla 
%8,97 oranında artış yaşanmıştır. 2013 yılında Türkiye Çimento 
Sektöründe çimento 
üretimi 71,3 Milyon 
Ton ve klinker üre-
timi 60,2 milyon ton 
olarak gerçekleşmiş-
tir. 2013 yılında üre-
tilen çimentonun 
60,9 milyon tonu 
iç satış 9,6 milyon 
tonu dış satış ola-
rak gerçekleşmiştir. 
2013 yılında üre-
tilen çimentonun 
yaklaşık %85,4’ü 
yurt içi satışlara, 

%13,5’i ihracata git-
miştir. Yine bu yıl iç 
satışlarda 2012 yılına 
oranla %13,0 artış, ihra-
catta ise %0,8 oranında 
azalma yaşanmıştır. 

Türkiye 
Çimento ve 
Klinker Üretimi
Türkiye Çimento sek-
töründe 2013 yılında 
meydana gelen üretim 
ve iç satışlardaki 
artışlar bölgesel olarak 
incelendiğinde, üretimdeki artışın Marmara ve Akdeniz’de, iç 
satışlardaki artışın ise Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yaşandığı 
görülmüştür. 

Değerlendirme

Ersagun Çabuk
Oyak Denizli Çimento
ersagun.cabuk@denizlicimento.com.tr

Çimento Üretimi Klinker Üretimi

2005 42,8 36,4

2006 47,4 38,2

2007 49,3 41,6

2008 51,4 44,7

2009 54,0 46,2

2010 62,7 52,8

2011 63,4 54,3

2012 63,9 54,8

2013 71,3 60,2

2014 71,2 62,5

Türkiye Çimento ve Klinker Üretimi (Milyon Ton)

Türkiye’nin Büyüyen Çimento Sektörü ve Çimento Pazarı

Türk çimento sektörü 20.000 ton kapasitesi ile 1911 yılında üretime başladı. 1950'lerde, üretim 370.000 ton’a 
ulaştı, 1970'lere kadar Türk çimento sektörü ancak yerel pazar talebini karşılayabildi. 1970’lerden sonra 
ihracat hacimleri, her yıl yükselen ülkenin çimento sektörü, aynı zamanda önemli bir istihdam düzeyi 
sağlarken, Türkiye'nin ekonomik yapısında da çimento sektörünün önemlilik düzeyi artış gösterdi. Bugün, Türk 
çimento sektörü, 68 çimento fabrikaları (48 entegre tesis ve 20 öğütme-paketleme tesisi) olmak üzere toplam 
15.000 kişiye istihdam sağlamaktadır..

Türkiye’de çimento sektörü, hammadde konusunda tamamen kendi kaynaklarını kullanmakta olup, üretimiyle 
ülke ihtiyacını karşılayabilmektedir. Maliyet düşürücü modernizasyon yatırımları ile AB normlarına uygun 
üretim yapan Türk çimento sektörü çimento üretiminde, 2013 yılında, geçen yıla oranla  %8,97oranında artış 
yaşanmıştır. 2013 yılında Türkiye Çimento Sektöründe çimento üretimi 71,3 Milyon Ton ve klinker üretimi 60,2 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında üretilen çimentonun 60,9 milyon tonu iç satış 9,6 milyon tonu 
dış satış olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında üretilen çimentonun yaklaşık %85,4’ü yurt içi satışlara, %13,5’i 
ihracata gitmiştir.  Yine bu yıl iç satışlarda 2012 yılına oranla %13,0 artış, ihracatta ise %0,8 oranında azalma 
yaşanmıştır.

Türkiye Çimento ve Klinker Üretimi

Tablo 1. Türkiye Çimento ve Klinker Üretimi (Milyon Ton)
Çimento Üretimi Klinker Üretimi

2005 42,8 36,4
2006 47,4 38,2
2007 49,3 41,6
2008 51,4 44,7
2009 54,0 46,2
2010 62,7 52,8
2011 63,4 54,3
2012 63,9 54,8
2013 71,3 60,2
2014 71,2 62,5
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Yurtiçi Şatışlar Yurtdışı Satışlar Toplam Satış

2005 32,7 6,9 39,5

2006 41,6 5,6 47,2

2007 42,5 6,6 49,1

2008 40,6 10,6 51,2

2009 40,0 14,0 54,0

2010 47,7 15,1 62,8

2011 52,3 11,1 63,3

2012 53,9 9,7 63,6

2013 60,9 9,6 70,6

2014 63,2 7,7 70,8

Türkiye Yurtiçi ve Yurtdışı Satış Miktarları (Milyon Ton)

Türkiye Çimento sektöründe 2013 yılında meydana gelen üretim ve iç satışlardaki artışlar bölgesel olarak 
incelendiğinde, üretimde ki artışın Marmara ve Akdeniz, iç satışlardaki artışında Marmara ve Akdeniz 
bölgelerinde yaşandığı görülmüştür.

Türkiye çimento sektörü için 2014 yılı da canlı geçmiştir. 2014 yılında Türkiye Çimento Sektöründe çimento 
üretimi 71,2 Milyon Ton ve klinker üretimi 62,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında üretilen 
çimentonun 63,2 milyon tonu iç satış 7,7 milyon tonu dış satış olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında üretilen 
çimentonun yaklaşık %88,7’si yurt içi satışlara, %10,7’si ihracata gitmiştir. 2014 yılı iç satışlarda 2013 yılına 
oranla %3,7 artış, ihracatta ise %20,5 oranında azalma yaşanmıştır.

Tablo 2. Türkiye Yurtiçi ve Yurtdışı Satış Miktarları (Milyon Ton)
Yurtiçi Satışlar Yurtdışı Satışlar

2005 32,7 6,9
2006 41,6 5,6
2007 42,5 6,6
2008 40,6 10,6
2009 40,0 14,0
2010 47,7 15,1
2011 52,3 11,1
2012 53,9 9,7
2013 60,9 9,6
2014 63,2 7,7
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Türkiye’nin Büyüyen Çimento 
Sektörü ve Çimento Pazarı
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Bu Harita Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından hazırlanmıştır.

Türkiye çimento sektörü için 2014 yılı da canlı geçmiştir. 2014 
yılında Türkiye Çimento Sektöründe çimento üretimi 71,2 
Milyon Ton ve klinker üretimi 62,5 milyon ton olarak gerçek-
leşmiştir. 2014 yılında üretilen çimentonun 63,2 milyon tonu iç 
satış 7,7 milyon tonu dış satış olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında 
üretilen çimentonun yaklaşık %88,7’si yurt içi satışlara, %10,7’si 
ihracata gitmiştir. 2014 yılı iç satışlarda 2013 yılına oranla %3,7 
artış, ihracatta ise %20,5 oranında azalma yaşanmıştır.

Sektörde özellikle sonbahar ve kış aylarında hava koşullarının 
mevsim normallerinin üstünde olması sebebiyle, üretim ve 
satışta artış yaşanmıştır. Türkiye çimento sektöründe 2014 
yılında meydana gelen iç satışlar ve ihraç satışlar bölgesel olarak 
incelendiğinde, iç satışlarda meydana gelen artışın Marmara, 
Akdeniz ve Ege, ihracatta meydana gelen azalışın ise Güneydoğu 
Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandığı görülmüştür.

Türkiye’de, kentsel dönüşüm projelerine yoğunlaşılmış 
olunması hem inşaat hem de çimento sektörünün büyümesi 

açısından çok önem taşımaktadır. Altyapı ve inşaat faali-
yetlerinin artarak devam etmesi çimento talebini de artı-
racağından 2023 yılında çimento üretiminin 99,8 milyon 
tona, tüketimin ise 78,9 milyon tona ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. 

Çimento üreticileri aşağıdaki haritada görüldüğü gibi yoğunluklu 
olarak Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgesinde olmakla birlikte 
Türkiye’nin geneline yayılmış durumundadır.

Önemli üretici firmalar özellikle OYAK Çimento Grubu 
Fabrikaları Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento, 
Denizli Çimento, Mardin Çimento ve Ünye Çimento olmak 
üzere, bunların dışında da As Çimento, Adoçim, Çimsa, Akçansa, 
Çimentaş, Nuh Çimento ve Batıçim gibi firmalardır. 

Kaynakça:
1. Türkiye Çimento Müstahsiller Birliği (www.tcma.org.tr)
2. T.C Sanayi Bakanlığı (www.sanayi.gov.tr)
3. Türkiye İstatistik Kurumu (www.tuik.gov.tr)

Sektörde özellikle sonbahar ve kış aylarında hava koşullarının mevsim normallerinin üstünde olması 
sebebiyle, üretim ve satışta artış yaşanmıştır. Türkiye Çimento sektöründe 2014 yılında meydana gelen iç 
satışlar ve ihraç satışlar bölgesel olarak incelendiğinde, iç satışlarda meydana gelen artışın Marmara, Akdeniz
ve Ege, ihracatta meydana gelen azalış ise Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandığı 
görülmüştür.

Türkiye’de, kentsel dönüşüm projelerine yoğunlaşılmış olunması hem inşaat hem de çimento sektörünün 
büyümesi açısından çok önem taşımaktadır. Altyapı ve inşaat faaliyetlerinin artarak devam etmesi çimento 
talebini de artıracağından 2023 yılında çimento üretiminin 99,8 milyon tona, tüketimin ise 78,9 milyon tona 
ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Çimento üreticileri aşağıdaki haritada görüldüğü gibi yoğunluklu olarak Marmara, iç Anadolu ve Ege 
Bölgesinde olmakla birlikte Türkiye’nin geneline yayılmış durumundadır. 

Önemli üretici firmalar özellikle OYAK Çimento Grubu Fabrikaları Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu
Çimento, Denizli Çimento, Mardin Çimento ve Ünye Çimento olmak üzere, bunların dışında As Çimento, 
Adoçim, Çimsa, Akçansa, Çimentaş, Nuh Çimento ve Batıçim gibi firmalardır. 

Hazırlayan;
Ersagun CABUK
ersaguncabuk@gmail.com
https://tr.linkedin.com/pub/ersagun-çabuk/97/572/a89
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Tablo 1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Genel İhracat Değeri (1.000.000 $) 132.027 102.142 113.685 134.571 151.860 151.707 157.622

Madencilik İhracat Değeri (1.000.000 $) 3.241 2.508 3.655 3.876 4.181 5.042 4.646

Madencilik İhracatının Genel İhracata Oranı (%) 2,4 2,4 3,2 2,9 2,8 3,3 2,9

Türkiye’nin toplam 
ihracatı 2009 yılında 
ciddi bir düşüşün 
ardından, kendisini 

toparlayarak ilerleyen yıl-
larda pozitif yönde önemli 
artışlar kaydetmeye başladı. 
Bu yükselişin sürmesiyle birlikte 
Türk ihracatı, 2014 yılında 157 
milyar 600 milyon dolar ile tüm 
zamanların ihracat rekorunu kırdı. 
Bu artışa paralel olarak 2009 - 2013 
yılları arasında madencilik sektörü 
ihracatında da önemli artışlar mey-
dana geldi. Tablo 1’de görüleceği 
gibi 2014 yılında madencilik sektörü 
ihracatı, 2013 yılındaki %3,3’lük artı-
şında ardından %2,9’luk bir düşüş 
yaşadı. 2009 yılından itibaren süre 
gelen artış 2014 yılında yaşanan 
%2,9’luk düşüş ile son bulmuş oldu.

Madencilik ihracatının birinci 
sırası 2014 yılında da doğaltaş 
ihracatı olurken tüm ihracatında 
önemli bir kısmını oluşturuyor. 
Endüstriyel minerallerin ihracatı 
metalik minerallerin ardından 
üçüncü sırada yer alırken toplam 
ihracattan %18,3’lük bir paya 
sahip oldu (Grafik 1).  

Türkiye, endüstriyel minerallerin 
üretimi konusunda özellikle 
son yıllarda, dünyada söz sahibi 
bir ülke konumunda yer alıyor. 
Bugün, ülkemizde üretimi ger-
çekleştirilen endüstriyel mineral-
lerin 25'den fazla çeşidi dünyada birçok ülkeye ihraç ediliyor. 
Dünyanın en büyük endüstriyel maden üreticilerinin ülke-
mizde de birçok işletmesi mevcut. Bu da ülkemizin endüstri-
yel maden rezervlerinin çeşitliliği ve büyüklüğü konusunda 
bizlere önemli bilgiler veriyor. Tablo 2’de ülkemizde üretilen 
endüstriyel minerallerin 2013 ve 2014 ihracat rakamları veril-
miştir. Miktar ve ihracat rakamlarının karşılaştırılması açısında 
da doğaltaş ihracat verileri tabloda yer almaktadır. 

Türkiye 2014 
Endüstriyel Mineral 
İhracat Rakamları 

-201

Türkiye Endüstriyel Mineral İhracat Rakamları - 2014 
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Tablo 2 - Türkiye’nin Endüstriyel Mineral ve Doğaltaş İhracat Rakamları

Ürün
İhracat - Miktar İhracat - Değer

2014 (ton) 2013 (ton) 2014 (1.000 $) 2013 (1.000$) Değişim Miktar Değişim Değer

Mermer 4.897.548 5.704.375 975.951 1.120.397 - %14,1 - %12,9

Feldspat 4.559.460 4.096.543 155.621 142.146 %11,3 %9,5

Bor, Borik Asit 848.590 738.429 266.745 232.974 %14,9 %14,5

Jips 813.653 945.161 77.718 90.068 - %13,9 - %13,7

Kuvars 442.808 399.494 62.580 51.869 %10,8 %20,6

Perlit 418.095 384.217 25.478 22.316 %8,8 %14,2

Bentonit 370.153 393.862 47.899 46.402 - %6,0 %3,2

Manyezit 303.434 304.800 100.868 104.480 - %0,4 - %3,5

Barit 273.831 212.516 39.783 31.988 %28,9 %24,4

Tuz 158.951 90.192 18.288 12.335 %76,2 %48,3

Granit 140.282 117.928 17.850 19.667 %19,0 - %9,2

Pomza 129.621 121.831 9.883 8.508 %6,4 %16,2

Kaolin 117.303 91.340 4.056 3.255 %28,4 %24,6

Sülfür 2.813 47.707 10.373 6.765 %31,7 %53,3

Dolomit 53.593 47.589 6.371 5.603 %12,6 %13,7

Diatomit 46.444 55.444 3.164 3.963 - %16,2 - %20,2

Arduvaz 5.347 4.628 637 565 %15,5 %12,8

Talk 3.379 3.404 1.331 1.381 - %0,7 - %3,7

Lösit 2.926 8 357 6 %36478,7 %5920,7

Kalsiyum Fosfat 1.301 1.128 329 275 %15,4 %19,4

Grafit 662 835 960 1.270 - %20,7 - %24,4

Mika 572 623 170 203 - %8,3 - %15,9

Soda Külü 395 652 400 434 - %39,4 - %7,9

Sepiyolit 197 45 52 18 %330,2 %177,9

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com
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Türkiye, dünya bor rezervlerinin 
%70’inden fazlasına sahiptir. 
Bu da bir endüstriyel mineral 
olan bor konusunda dünya 
pazarında söz sahibi olmamızı 
sağlıyor. Pazarda söz sahibi 
olmanın verdiği ivmeyle de her 
geçen yıl ihracat rakamlarını 
arttıran bor ürünleri, 2014 
yılında da bir önceki yıla göre 
ihracatta hem miktar hem de 
değer bazında yaklaşık %15’lik 
artış sağladı. 

Tablo 3’de bor ve borik asidin 
en çok ihraç edildiği ilk 10 
ülke yer almaktadır. En çok 
bor ihracatı yapılan ilk 3 ülke 
incelendiğinde ise Çin ve ABD 
gibi dünya ekonomisinin amiral 
gemilerinin olması da borun 
değerini biraz daha ortaya 
çıkarıyor.

Ülkemiz madencilik sektörünün 
en önemli ihracat kalemlerin-
den birisi de feldspattır. 2014 
yılında feldspat üretimi 2013 
yılına göre %11,3 artarak ülke 
ekonomisine de bir önceki yıla 
göre %9,5’lik bir katkı sağladı. 
Özellikle seramik sanayinin 
önemli hammaddelerinden 
olan feldspatın ihracatı, Tablo 
4’te de görüleceği üzere dünya 
seramik sanayinin gelişmiş 
olduğu İtalya ve İspanya gibi 
ülkelere önemli miktarlarda 
gerçekleştiriliyor. 

Ülkemizde üretilen önemli 
endüstriyel minerallerden 
olan jipsin ihracatında ise 
2014 yılında bir önceki yıla 
göre düşüş yaşandı. Jips 
ihracatında, azalan miktara 
paralel olarak ekonomik değerde 
de düşüş gerçekleşti. 2013 
yılında yaklaşık 945 bin ton 
olan ihracat miktarı 132 ton 
azalarak 813 bin tona düştü. 
Bu düşüşle birlikte de jipsin 
ülke ekonomisine katkısında 
%13,7’lik bir kayıp meydana 
geldi. 

Ülke
İhracat Miktarı 

(ton)
İhracat Değeri 

(1.000$)
Ülke

İhracat Miktarı 
(ton)

İhracat Değeri 
(1.000$)

No 2013 2014

1 Çin 330.914 109.509 Çin 353.831 118.038

2 ABD 133.394 31.424 ABD 173.927 41.408

3 Tayvan 51.855 18.069 Tayvan 53.092 18.682

4 İspanya 42.538 10.686 Hindistan 50.601 14.097

5 Hindistan 36.849 10.180 İspanya 42.224 10.886

6 Romanya 29.907 11.025 Avusturya 30.100 11.154

7 Japonya 17.285 5.690 Japonya 29.799 9.733

8 Belçika 16.373 6.028 Malezya 16.168 5.735

9 Malezya 14.000 5.040 Rusya 14.298 5.684

10 Rusya 8.393 3.643 Hollanda 10.921 3.613

Tablo 3 - Ülkelere Göre Bor ve Borik Asit İhracatı

Ülke
İhracat Miktarı 

(ton)
İhracat Değeri 

(1.000$)
Ülke

İhracat Miktarı 
(ton)

İhracat Değeri 
(1.000$)

No 2013 2014

1 İtalya 1.820.892 56.650 İtalya 1.891.511 57.400

2 İspanya 850.198 23.340 İspanya 1.003.798 26.819

3 Rusya 394.809 14.129 Rusya 433.175 14.571

4 Polonya 147.519 5.099 Bulgaristan 133.774 3.397

5 Bulgaristan 110.665 2.932 Mısır 126.349 7.038

6 Mısır 104.250 6.071 Polonya 121.000 4.666

7 Suudi Arabistan 85.800 4.815 Tunus 93.747 2.534

8 Hollanda 77.704 4.297 Ukrayna 85.842 3.059

9 Beyaz Rusya 68.644 1.732 Hollanda 76.134 4.307

10 Ukrayna 62.276 2.790 İsrail 73.541 4.669

Tablo 4 - Ülkelere Göre Feldspat İhracatı

Ülke
İhracat Miktarı 

(ton)
İhracat Değeri 

(1.000$)
Ülke

İhracat Miktarı 
(ton)

İhracat Değeri 
(1.000$)

No 2013 2014

1 Rusya 257.692 25.875 Rusya 210.677 19.831

2 Ukrayna 139.206 11.033 Nijerya 138.769 15.982

3 Nijerya 120.676 14.730 Ukrayna 98.339 7.911

4 Irak 67.801 6.910 Gürcistan 58.460 6.029

5 Gürcistan 50.399 5.361 Irak 50.456 4.082

6 Azerbaycan 37.404 3.774 Bulgaristan 33.090 3.151

7 Türkmenistan 32.275 2.734 Türkmenistan 32.048 4.034

8 Bulgaristan 30.344 2.933 Azerbaycan 23.647 2.327

9 Lübnan 12.090 236 İsrail 11.137 363

10 İsrail 7.790 303 Lübnan 10.671 256

Tablo 5 - Ülkelere Göre Jips İhracatı
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Dünyanın önemli kuvars 
üreticileri arasında yer alan 
Türkiye’nin 2014 yılında 
bir önceki yıla göre kuvars 
ihracatında da düşüş yaşandı. 
İhracat miktarında yaşanan 
%10,8’lik düşüşün yanında 
ekonomik olarak kayıp 
%20,6’yı buldu. Ülkemizden 
en çok kuvars ihraç eden 
ülke ilk iki ülke ise 2013 
ve 2014 yıllarında İsrail ve 
İspanya oldu.

Ülkemiz, endüstriyel mine-
rallerin varlığı ve çeşitliliği 
konusunda önemli bir 
konumda. Türkiye’nin 
endüstriyel minerallerinin 
rezerv miktarları, işlenme 

kolaylığı ve işlenen ürünün pazarlara ulaşımı 
konusunda hatırı sayılır bir avantajı var. Bu 
da sektörün gözünün Türkiye’nin üzerinde 
olmasına sebep oluyor. Dünyanın önemli bazı 
üretici firmaların da ülkemizde işletmelerinin 
olması buna güzel bir örnektir. 

Kaynaklar:
1. Hazal Birses, Industrial Mineral and Natural Stone Export of  
 Turkey in 2014, Mining Turkey Dergisi, Sayı 8. 
2. www.tuik.gov.tr
3. www.immib.org.tr

Ülke
İhracat Miktarı 

(ton)
İhracat Değeri 

(1.000$)
Ülke

İhracat Miktarı 
(ton)

İhracat Değeri 
(1.000$)

No 2013 2014

1 İsrail 117.059 16.863 İsrail 133.731 21.243

2 İspanya 67.474 9.763 İspanya 62.100 9.692

3 ABD 55.575 8.666 İzlanda 53.518 4.479

4 İzlanda 49.202 2.995 Vietnam 42.460 6.668

5 Norveç 21.102 1.267 ABD 39.393 6.410

6 İtalya 19.500 2.958 İtalya 21.557 3.203

7 Vietnam 17.656 2.450 Portekiz 19.402 3.106

8 Portekiz 14.592 2.166 Gürcistan 16.586 525

9 Güney Kore 10.269 1.562 Güney Kore 14.653 2.394

10 Hırvatistan 8.120 479 Hırvatistan 11.013 922

Tablo 6 - Ülkelere Göre Kuvars İhracatı
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Türkiye Doğaltaş 
Potansiyeli Üzerine 
Değerlendirmeler

Mermer, geçmişten günümüze süs eşyası, yapı 
taşı ve yüzey kaplama taşı gibi değişik amaçlarla 
kullanılmakta olan doğal bir taştır. Doğaltaşlar 
üzerinde yapılan sanatsal çalışmalar, yazılan 

yazılar ve diğer çalışmalar eski medeniyetlerin izlerini günü-
müze taşımaktadır. Romalıların yanı sıra, Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerinde yapılan birçok eser, doğaltaşlar kullanılarak 
yapılmıştır. Günümüzde gerek yurt dışı piyasaların yakından 
takip edilmesiyle, gerekse yurt içinde inşaat sektöründeki geliş-
meye paralel olarak, mermere olan talep gittikçe artmaktadır. 
Bu durum mermerciliğin, madencilik sektörü içinde önemli bir 
konuma gelmesine neden olmaktadır. Özellikle son dönemde 
büyük firmaların yapmış oldukları yatırımlar, uygulamaya baş-
lanan modern üretim yöntemleri ve son teknikler sayesinde 
işlenmiş mermer üretiminde büyük artış kaydedilmiştir.

Jeolojik olarak mermer; kireçtaşı ve/veya dolomitik kireçtaşının meta-
morfizma sonucu yeniden kristalleşmesi ile oluşan metamorfik bir kayaç 
olup genel olarak beyaz, sarı ve gri tonlarda gözlenmekle beraber, 
bünyelerinde bulunan farklı elementlerden dolayı değişik renkler 
de alabilmektedir. Endüstriyel ya da ticari anlamda mermer terimi 
ise jeolojik köken, kimyasal içerik ve diğer özelliklerine bakılmaksızın 
tel kesme ile blok alınabilen ve/veya doğal blok halinde üretilebilen, 
gerektiğinde kesilip parlatılabilen ve kullanılacak alana göre işlemden 
geçirilebilen her türlü kayaç olarak değerlendirilmektedir. Magmatik 
kökenli granit, gabro, 
bazalt, fonolit, andezit, 
metamorfik kökenli 
gnays, şist, fillit, kay-
raktaşı, sedimanter 
kökenli traverten, kum-
taşı, konglomera gibi 
kayaçlar da endüstriyel 
alanda mermer olarak 
adlandırılmakta ve değer-
lendirilmektedir. 1

Türkiye, mermer yatakları 
genellikle Paleozoik yaşlı 
masiflerin bulunduğu 
alanlarda yer almaktadır. 
Bu alanlar genellikle 
ülkenin batı yarısında yer 
almakla birlikte doğuda 
da bazı yerlerde bulun-
maktadır. Menderes 
, Istıranca , Menteşe , 
Kazdağ, Kırşehir, Ilgaz 

kristalin  ve Bitlis masiflerinde önemli mermer yataklanmaları 
yer almaktadır. 2

Türkiye’nin uluslararası piyasalarda en tanınmış mermer 
çeşitleri arasında Süpren, Elazığ Vişne, Akşehir Siyah, Manyas 
Beyaz, Burdur Bej, Bilecik Bej, Kaplan Postu, Denizli Traverten, 
Ege Bordo, Milas Leylâk, Gemlik Diyabaz ve Afyon Şekeri sayı-
labilmektedir. 3

Türkiye Doğaltaş Rezervleri
Türkiye, üzerinde bulunduğu jeolojik yapının bir sonucu 
olarak dünyada kendi ham madde gereksiniminin önemli 
bir bölümünü karşılayabilecek maden çeşitliliğine sahip 
nadir ülkelerden biridir. Türkiye mermer rezervleri açısından 
da bu tanım içinde yer almaktadır. Özellikle Afyonkarahisar, 
Antalya, Bilecik, Burdur, Bursa, Eskişehir, Isparta, Muğla illeri 
ve çevresinde mermer üretimleri yoğun bir şekilde devam 
etmekte ve buna bağlı olarak bu bölgelerde mermer ruhsat 
sayılarında yoğunluk bulunmaktadır (Şekil 1). 

Doğaltaş bakımından, jeolojik yapısı itibarıyla zengin bir 
potansiyele sahip olan Türkiye’de, bugünkü verilere göre 4 
milyar m3 işletilebilir mermer, 2,8 milyar m3 işletilebilir traver-
ten, 1 milyar m3 granit rezervi bulunmaktadır. Bu değerlere 
göre Türkiye, dünya doğaltaş rezervinin yaklaşık %40'ına sahip 

Erdal Kaçmaz 
ekacmaz44@gmail.com
Behzat Gökçen Demir
Akın Akbulut
Maden İşleri Genel Müdürlüğü

I(a) Grubu I(b) Grubu II(a) Grup II(b) Grup III. Grup IV. Grup V. Grup VI. Grup TOPLAM

Arama Ruhsatları 0 0 255 1.280 11 5.743 22 30 7.341

İşletme Ruhsatları 57 866 4.528 3.790 59 4.148 10 6 13.464

Toplam Ruhsat Sayısı 57 866 4.783 5.070 70 9.981 32 36 20.805

Tablo 1. Türkiye Ruhsat Sayısı (Kaynak: Strateji Geliştirme Başkanlığı, ETKB)

Şekil 1. Türkiye Doğaltaş Ruhsat Haritası (Kaynak: MİGEM)

Mermer (İgnimbirit)
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Türkiye Doğaltaş 
Potansiyeli Üzerine 
Değerlendirmeler

olup yapılan araştırmalarda Türkiye’de, 650'ye varan renk ve 
dokuda mermer çeşidinin bulunduğu belirlenmiştir. Başlıca 
doğaltaş türleri; çeşitli renk ve desenlerde kristalin kalker (mer-
mer), kalker, traverten oluşumlu kalker (oniks), konglomera, 
breş ve magmatik kökenli kayaçlardan (granit, siyenit, diyabaz, 
diyorit, serpantin, vb) oluşmaktadır. 4 

Yaşanan gelişmelere paralel olarak Türkiye’de son yıllarda 
mermer ruhsat sayısında ciddi bir artış görülmektedir. Ruhsat 
sayıları dikkate alındığında mermer ve dekoratif amaçlı kullanı-
lan doğaltaşların yer aldığı II (b) grubu ruhsat sayısının, toplam 
ruhsat sayısı içerisinde önemli bir paya sahip olduğu görül-
mektedir (Tablo 1). Toplam işletme ruhsat sayısı, Ocak 2015 
yılı itibariyle 13.464, sadece II (b) grubu ruhsat sayısı ise 3.790 
olup II (b) grubu ruhsat oranı tüm işletme ruhsatları içerisinde 
yaklaşık %28’dir.

Doğaltaş’ın Hukuksal Yapısı, Üretimi ve İhracatı
Mermer, 15 Haziran 1985 tarihinde yayımlanan 3213 sayılı 
Maden Kanunu kapsamına alınana kadar 6 Haziran 1901 tarihli 
kanun hükmünde "Taş Ocakları Nizamnamesi" kapsamında 
değerlendirilmiştir. İlk olarak, 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 2. 
maddesinde “mermer, kalker, dolomit, kalsit, aragonit, traverten, 
albatr, diyabaz, granit, serpantin ve kesilip parlatılabilen diğer 
taşlar)” olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanun’un 16. maddesinde ise 
250 hektara kadar maden ruhsatından ayrı bir ruhsat verileceği 
hükme bağlanmış, geçici 4. madde ile de daha önce taş ocakları 
nizamnamesine göre işletilen mermer ocaklarının işletme ruhsatı 
intibakının yapılmasına imkân tanınmıştır. Daha sonra kanunda 
yapılan "mermer" tanımının bir kısım taş ocaklarını da kap saması 
üzerine 25/6/1987 tarihinde yayınlanan 3382 sayılı kanunla mer-
mer kavramı, "kesilip parlatılarak kullanılacak olan mermer, oniks 
mermeri ve diğer taşlar" olarak yeniden tanımlanmıştır. 24/6/2010 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5995 
sayılı Yasa ile de II. Grup madenlerde, II-a ve II- b grubu madenler 
şeklinde ayrıma gidilmiştir. Buna göre II-a grubu madenler; “Kalsit, 
Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan Agrega, 
mıcır veya öğütülerek kullanılacak kayaçlar.” II-b grubu madenler 
ise “Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt gibi blok olarak üre-
tilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğaltaşlar” şeklinde 
düzenleme yapılmıştır. 18/02/2015 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanan 6592 sayılı Kanunla, Maden Kanunu’nun 2. Maddesi 

a, b ve c bentlerine ayrılmış olup mermer olarak değerlendirilen 
kayaçlar II-b grubunda yer almıştır.5 

Türkiye ve dünyadaki gelişmeye paralel olarak mermere 
olan talep sürekli artmakta ve mermercilik sektörü en cazip 
sektörlerden biri haline gelmektedir. Sektörün büyük bir 
gelişme sağlamasının en büyük etkenlerinden biri, inşaat 
sektöründeki hızlı gelişmeler ile 2000’li yıllardan sonra Çin 
ekonomisinin büyümesine bağlı olarak ihtiyaç duyulan 
mermerin özellikle Türkiye’den karşılanması gösterilebilmek-
tedir. Mermer sektörü, son yıllarda gerçekleşen hızlı gelişme 
ile beraber, açılan ocak sayısı, fabrika, istihdam ve ihracattaki 
gelişmeler ile madencilik sektörünün lokomotifi durumuna 
gelmiştir. 

Türkiye'de doğaltaş üretimi, 1980’lerin ikinci yarısından itiba-
ren oldukça hızlı sayılabilecek bir artış eğilimi göstermektedir. 
Uygulamaya konulan modern ocak üretim yöntemleri ve son 
teknikler sayesinde Türkiye, dünya doğaltaş üretiminde lider 
büyük üreticilerden biri olmuştur. Şekil 2’de gösterilen mer-
mer üretim grafiğinde özellikle 2000’li yıllardan sonra mermer 
üretiminde ciddi bir artış görülmektedir.

1985 yılında 181 bin metreküp olan blok mermer üretimi 
2012 yılı sonu itibarıyla 5,4 milyon metreküpe ulaşmıştır. 
Özellikle son dönemlerde büyük firmaların yapmış olduk-
ları yatırımlarla birlikte entegre üretim yapan tesislerin de 
devreye girmesiyle işlenmiş mermer üretiminde büyük 
artış kaydedilmiştir. Şekil 2’de gösterilen doğaltaş (mer-
mer) üretimleri incelendiğinde özellikle 2000’li yıllardan 
sonra çok ciddi artışlar görülmektedir. 1985 yılında 
181.000 m3 olan mermer üretimi 1990 yılında %118 
artarak 395.000 m3 olarak gerçekleşmiştir. 1990-1995 
döneminde %52, 1995-2000 döneminde %35, 2000-2005 
döneminde %180, 2005-2010 döneminde ise %87’lik bir 
artış görülmektedir. 6,7

1985 yılında Maden Kanunu’nun kapsamına alınan mermer 
sektörü, bu dönemden sonra farklı bir sürece girmiştir. Sektöre 
yapılan yatırım sayısının artması paralelinde ihracat potansiye-
linin artmasına da olanak sağlanmıştır. Mermer ihracatı her yıl 
bir önceki yıla göre artarak devam etmiştir.  
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Şekil 2. Türkiye’de Yıllara Göre Doğaltaş Üretimi (Kaynak: DPT, MİGEM)
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Mermer ihracatının madencilik sektörü içerisindeki payı; 2013 
yılı rakamlarına göre %45 oranında, 2014 yılı rakamlarına göre 
ise yaklaşık %49 oranında gerçekleşmiştir.

Şekil 3’te de gösterilen mermer ihracat grafiğinde beş yıllık 
periyotlarla değişimler görülmektedir. 2000-2005 döneminde 
mermer ihracatında çok ciddi bir artış göze çarpmaktadır. 1985 
yılında mermer ihracatı, 24 milyon dolar olarak gerçekleşmişken 
1990 yılında %30 oranında artarak 31 milyon  dolara ulaşmıştır. 
1990-1995 döneminde %148 oranında artış, 1995-2000 döne-
minde %145 oranında artış, 2000-2005 döneminde ise en yoğun 
artış sağlanarak %326 oranında bir artış sağlanmıştır. 2005-2010 
döneminde, küresel ekonomik krize rağmen %95 oranında 
mermer ihracatında artış olduğu görülmektedir. 2010-2013 
döneminde ise %42 oranında artış sağlanarak 2 milyon 225 
bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.  200 farklı ülkeye ihracat 
yapılan doğaltaş ticaretinde; Çin, ABD, Irak, Suudi Arabistan ve 
İngiltere ihracatımızda ilk sıralarda yer almaktadır. 1985 yılında 
24 milyon dolar olarak gerçekleşen mermer ihracatı, 2013 yılı 
sonunda 93 kat artarak 2 milyar 225 bin olarak gerçekleşmiştir. 
Mermer ihracatında yakalanan bu ivme Türkiye’nin toplam ihra-
catına yansımış olsaydı, toplam ihracat 2013 yılı sonunda 740 
milyar dolar olarak gerçekleşmiş olacaktı. 8,9,10,11 

Öneriler
Yönetim, organizasyon ve örgütlenme: Mermer ile ilgili olarak 
gelişen teknolojileri takip eden, piyasa ekonomisi ve pazar-
lama yeteneklerine sahip profesyonel yöneticilerin sektörde 
istihdam edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, sektörün yakalamış 
olduğu gelişmeyi sürdürebilmek için çeşitli önlemler alınması 
ve gelişerek değişen ekonomik yapı içerisinde stratejilerin 
çeşitlendirilmesi gerekmektedir. 

İstihdam; Sektörde nitelikli iş gücünün artırılması yönünde poli-
tikalar geliştirilmelidir. Üniversite-sektör arasındaki iş birliğinin 
geliştirilmesi ile uygulamalı eğitime öncelik verilmeli, sektörün 
yaşamış olduğu ara eleman sorununun çözümü için meslek lise-
lerinde, MEB nezdinde gerekli girişimlerde bulunularak mermer 
sektörüne yönelik müfredatın hazırlanması sağlanmalıdır.

Pazarlama:  Doğaltaş ihracatçılarının büyük bölümünü küçük 
ölçekli firmalar oluşturmaktadır. Bu firmaların bir bölümünün 
pazarlama teknik ve yöntemlerinden uzak olmaları ve uluslara-
rası piyasa değişkenlerine ilişkin olarak strateji belirleyememe-
leri, sahip olunan doğal kaynakların yok pahasına satılmasına 
neden olmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de madenler ile beraber  
doğaltaş (mermer) kaynaklarının borsada işlem görmesi sağlana-
rak değerinde satılmasını öngören yasal ve yapısal düzenlemeler 
yapılmalıdır.

Maden ve madencilik ürünlerinde ülkemizde herhangi bir orga-
nize piyasa bulunmadığı için fiyatlar yurt dışı piyasalardan takip 
edilmektedir. Maden ve madencilik ürünlerinin, kurulacak borsada 
işlem görmesi ile organize ve derinliği olan piyasalarda işlem gör-
meleri sağlanacaktır. Borsada çok sayıda alıcı ve satıcının bir araya 
gelmesiyle, serbest piyasa koşullarında fiyatların belirlendiği bir 

tam rekabet piyasasında, fiyatların etkinliğinin sağlanması ile alıcı 
ve satıcıların dünya piyasası ile entegrasyonu ve piyasada belli stan-
dart ve kalitede ürüne en uygun fiyatlarda ulaşımı sağlanabilecektir.

Baz metallerin ve endüstriyel ham maddelerin dünyada işlem 
gördükleri piyasalara benzer piyasa organizasyonlarının ülke-
mizde de oluşturulması, ülkemizin de dünyada yoğun olarak 
işlem gören madenler konusunda referans fiyat merkezlerinden 
biri olmasını sağlayabilecektir.

İstikrarlı bir piyasa ortamının yaratılması ile ülkemizin doğaltaş 
(mermer) konusunda uluslararası ticarette bir merkez olması 
sağlanacaktır. Kurulacak depolar sayesinde takas ve saklama 
işlemleri, belirli standarttaki ürünlerin takas ve teslimatının 
değişik bölgelerde alıcıya en kısa sürede ulaştırılması sağla-
nabilecektir.  Borsada işlem gören ürünün; üretim yöntemleri 
için kurallar, ürün özellikleri, rehberler ya da özellikleri temin 
eden ve uyulması zorunlu olan yöntemler belirlenerek kaliteli 
ve değerinde karşılık bulabilen ürünler piyasaya sunulacaktır. 

Tanıtım: Doğaltaş (mermer)  sektörü,  ürününü iç ve dış 
pazarlarda tanıtımı için gerekli çalışmaları yapmalıdır. Özellikle 
ihracatın yoğun olduğu ülkelerde projeli tanıtım faaliyetleri ile 
ürünün tanıtımı yapılmalıdır. Ulusal ve uluslararası fuarlar ile 
Türk doğaltaşı (mermer) tanıtımı etkinliklerinde bulunulmalı-
dır. Bu kapsamda etkili bir halkla ilişkiler birimleri oluşturularak 
kamuoyunun daha etkin bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

Üretim teknolojisi: Mermer üretiminde kullanılan teknoloji, 
maliyeti düşüren en önemli etkendir. Uluslararası pazarlar-
daki ürün kalitemizi artırabilmek için üretim teknolojilerini 
yakından takip etmemiz ve kullanmamız gerekmektedir. 
Ülkemizdeki doğaltaş üretim makinelerine yönelik olarak 
Ar-Ge çalışmaları devlet tarafından desteklenmelidir.

Sonuç olarak; doğaltaş bakımından, zengin bir rezerve sahip 
olan Türkiye, sahip olduğu bu kaynaktan, sürdürülebilir bir 
faydayı optimum düzeyde sağlayabilmeli, uluslararası piyasa-
lar ile rekabet edebilmek için güçlü firmalara sahip olmalıdır. 
Ayrıca; sektörün maliyetlerini artıran, rekabet gücünün önemli 
ölçüde düşmesine neden olan ve sahip olunan doğal kaynak-
ların değerinin çok altında ihraç edilmesine sebep olan enerji 
maliyetlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.  
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2014 Yılının En Çok Gümüş 
ve Bakır Üretilen Ülkeleri

En Çok Gümüş Üretilen 10 Ülke

10 – Kanada (646 ton)
Önemli bir gümüş üretimine sahip olmayan Kanada bir önceki 
yıla göre %3 oranında daha fazla gümüş üretimi ile birlikte lis-
tede 10. sırayı elde etti. Her ne kadar ülkenin British Columbia 
eyaletinin önemli gümüş rezervlerine sahip olduğu açıklansa 
da, 2014 yılı içerisinde Kanada’da 646 ton gümüş üretildi. 

9 – ABD (1.170 ton)
2014 yılı gümüş üretiminde en önemli artışa sahip ülke olarak 
dikkat çeken ABD’de toplam üretim %12,5 oranında artarak 
1.170 ton olarak gerçekleşti. Ülkenin en fazla gümüş üretimine 
sahip eyaletleri ise Alaska ve Nevada olarak açıklandı. 

7 ve 8 – Polonya ve Şili (1.200 ton)
Avrupa’nın 2. en büyük gümüş üretici ülkesi olan Polonya’da 
2013 yılında da 2014 yılında da 1.200 ton üretimi gerçek-
leştirildi. USGS’de yayımlanan rapora göre, sahip olduğu 
gümüş rezervi açısından Avustralya ile birlikte 2. sırayı elinde 
bulunduran Polonya, 2014 yılı gümüş üretiminde de 7. sırayı 
Şili ile paylaşıyor. Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili 
ise, gümüş üretiminde de önemli bir yere sahip. Şili’nin 2013 
yılındaki 1.170 ton üretimi geçtiğimiz yıl %3’e yakın bir oranda 
büyüme yaşadı. 

6 – Bolivya (1.300 ton)
Diğer bir Güney Amerika ülkesi olan Bolivya’da geçtiğimiz yıla 
ait gümüş üretimi 2013 yılından sonra önemli bir değişiklik 
göstermeyerek 1.300 tonda kaldı. Dünyanın 3. en büyük 
gümüş rezervine sahip olan San Cristobal madenine ev sahip-
liği yapan Bolivya’nın madencilik sektörü giderek büyümeye 
devam ediyor. 

5 – Rusya (1.700 ton)
Avrupa’nın gümüş üretimi yapılan en önemli ülkesi olan Rusya’da 
2013 yılında 1.720 ton gümüş üretilmişti. Ufak bir düşüşle birlikte 
bu rakam 2014 yılında 1.700 tona geriledi, ancak Rusya listedeki 
5.lik konumunu korumaya devam etti. Dünyanın en önemli 
5 gümüş üreticisinden biri olan Polymetal, Rusya’daki gümüş 
madenlerinin büyük bir kısmını elinde bulunduruyor. 

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS), dünyanın 2014 yılı mineral üretimini içe-
ren raporunu yayımladı. Rapora göre, küresel bakır üretimi 2013 yılına göre 400 
milyon ton artış göstererek 18,7 milyar tona ulaştı. Diğer taraftan küresel gümüş 
üretimi de artışa geçerek 26,6 bin tona yükseldi ve bu alanda yeni bir rekor kırıl-
mış oldu. En çok bakır ve gümüş üretimi yapılan ülkeler sıralamasında ise çok 
önemli bir değişiklik gözlemlenmedi. 
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4 – Avustralya (1.900 ton)
Güney Amerika ülkeleri ve Çin dışındaki en 
önemli gümüş üretimi Avustralya’da ger-
çekleştiriliyor. En büyük 3 üretici ile arasında 
1.800 tona yakın bir fark olmasına rağmen 
Avustralya’da, 2014 yılında 1.900 ton gümüş 
üretimi gerçekleştirildi ve böylelikle ülke lis-
tede 4. sırayı elde etti. 

3 – Peru (3.700 ton)
Dünyanın en büyük gümüş rezervlerine sahip 
ülkelerinden biri olan Peru’da, 2014 yılında 30 
ton daha fazla gümüş üretilerek toplam üretim 
miktarı 3.700 tona ulaştı. Ülkenin en önemli 
gümüş üretimi ise, BHP Billiton, Glencore ve 
Teck Resources ortaklığında bulunan Antamina 
madeninde gerçekleştiriliyor. 

2 – Çin (4.200 ton)
Diğer sektörlerde olduğu gibi madencilik sek-
töründe de her geçen gün büyümeye devam 
eden Çin, 2014 yılında 4.200 ton gümüş üre-
timine ev sahipliği yaptı. Gümüş üretiminin 
tüm madencilik sektörü içerisinde önemli bir 
konuma sahip olduğu Çin’de bir önceki seneki 
üretim ise 4.100 ton olarak açıklanmıştı. 

1 – Meksika (4.700 ton)
Fresnillo gibi çok önemli gümüş üreticisine ev 
sahipliği yapan Meksika’da, 2013 yılında 4.860 
ton gümüş üretilmişti. Toplam üretim 2014 
yılında %3,3 oranında düşüşe uğrayarak 4.700 
tonda kalmasına rağmen, ülke bu alandaki birin-
ciliğini bu sene de korumaya devam etti.

En Çok Bakır Üretilen 10 Ülke

10 – Meksika (520.000 ton)
2013 yılında 480.000 ton bakır üretilen 
Meksika’da 2014 yılı bakır üretiminde önemli 
bir artış gerçekleşti. Meksika, %8,3 oranındaki 
artışla 520.000 ton rakamına ulaşmasına rağ-
men bakır üretimi ile ilgili sıkıntılar yaşamaya 
devam ediyor. Ülkedeki Buenavista bakır 
madeninde oluşan toksik atık geçtiğimiz 
yıl içerisinde suya karışarak 800 bin insanın 
bundan etkilenmesine yol açmıştı. 

9 – Kanada (680.000 ton)
Kanada da 2014 yılı bakır üretiminde artış 
yaşayan ülkeler arasında bulunuyor. %7,6 
oranında artış ile birlikte 680.000 tona ula-
şan bakır üretiminin önümüzdeki yıllarda 
daha da artması bekleniyor. Seabridge Gold 
tarafından üstlenilecek olan KSM projesi, 
dünyanın en büyük rezervine sahip gelişti-
rilmemiş altın-bakır projesi olma özelliğini 
taşıyor. 

8 – Zambiya (730.000 ton)
Bakır üreten ilk 10 ülkeler arasında bulunup 
da 2014 yılı içerisinde bakır üretiminde 
düşüş yaşayan tek ülke olarak Zambiya 
dikkat çekiyor. 2013 yılı içerisinde 760.000 
ton bakır üretilen Zambiya’da geçtiğimiz yıl 
içerisinde 730.000 ton bakır üretimi gerçekleş-
tirildi. Yaşanan düşüşün en önemli sebebi ise 
Zambiya hükümetinin maden işletmecelerin-
den aldığı %6’lık maden imtiyazlarını %20’ye 
çıkarması olarak gösterilebilir.  
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7 – Rusya (850.000 ton)
Avrupa’nın en büyük bakır üretimi yapılan ülkesi olan Rusya’da, 
2014 yılında 850.000 ton bakır üretimi gerçekleştirildi. 2013 
yılına göre %2 oranında daha fazla üretim yapılan Rusya’da bu 
yıl içerisinde tam tersi bir senaryo öngörülebilir. Rublenin ve 
metal fiyatlarının değer kaybetmesi ile birlikte 2015 yılı başla-
rında bakır üretimini yavaşlatan Rus şirketler böylelikle olası bir 
krizden etkilenmemeyi planlıyor.  

6 – Avustralya (1 milyon ton)
Dünyadaki en önemli maden yataklarına ev sahipliği yapan ülke-
ler arasında bulunan Avustralya, bakır üretiminde de 1 milyon ton 
eşiğine ulaştı. 2013 yılında 990.000 ton bakır üretilen ülkedeki 
üretimin büyük bir çoğunluğu yeraltı madenlerinde gerçekleşti-
riliyor. OZ Minerals, BHP Billiton, Thiess ve Altona Mining ülkede 
bakır üretimi yapan en önemli şirketler arasında bulunuyor.

5 – Demokratik Kongo Cumhuriyeti (1,1 milyon ton)
Afrika’nın en önemli bakır üretilen ülkesi olan Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti’nin bakır üretiminde 2014 yılında patlama yaşandı. 
%13,4 oranında artış ile birlikte 1,1 milyon ton bakır üretilen ülke-
nin bakır üretimi son 5 yıldır büyümeye devam ediyor. Komşusu 
Zambiya’nın aksine, sektörde yaşanan büyüme ülke ekonomisi-
nin büyümesini de beraberinde getiriyor. 

4 – ABD (1,37 milyon ton)
Özellikle Arizona, New Mexico ve Utah eyaletlerinde bakır üre-
timi gerçekleştirilen ülkede 2014 yılı içerisinde 1,37 milyon ton 
bakır üretimi gerçekleştirildi. 2013 yılına göre %10’a yakın bir 
oranda artış sağlanan bakır üretiminde, bir önceki yılda da %4 
oranında artış gözlemlenmişti. 

3 – Peru (1,4 milyon ton)
Peru 2014 yılında, gümüş üretiminde olduğu gibi bakır üreti-
minde de 3. sırayı elde etti. Dünyanın en önemli bakır rezervine 
sahip kıtası olan Güney Amerika’da bulunan ülkede, geçtiğimiz 

yıl 1,4 milyon ton bakır üretildi. Peru’daki Bakır üretiminde 2013 
yılına göre önemli bir artış gerçekleşmezken ülke, 2016 yılı 
hedefinde bakır üretimini iki katına çıkartarak Çin’i sıralamada 
arkasında bırakmayı amaçlıyor. 

2 – Çin (1,62 milyon ton)
2013 yılında 1,6 milyon ton bakır üretilen dünyanın endüstri 
devi Çin’de geçtiğimiz yıl içerisinde 1,62 milyon ton bakır 
üretildi. Özellikle 2014 yılının ikinci yarısında, 100 bin ton/yıl 
oranında üretim yapılan izabe tesisinin tekrardan faaliyete 
geçmesi ile birlikte bakır üretimi artan Çin’de bakır üretiminin 
tamamına yakını yerel şirketler tarafından gerçekleştiriliyor. 

1 – Şili (5,8 milyon ton)
İlk 9 ülkenin bakır üretimi rakamlarıyla ile arasında çok 
büyük bir fark olan Şili bu yıl da listede birinci sırayı elde 
etmeyi başardı. Üretim miktarı giderek artmaya devam 
eden Şili’nin 2014 yılı üretimi 5,8 milyon tonu bulurken, bu 
rakam 2013 yılında 5,78 milyon ton olarak açıklanmıştı. Son 
10 yıl içerisinde bakır üretiminde sürekli artış gözlemlenen 
ülkede, yasal uygulamalar ve yaptırımlarla beraber bu artı-
şın önümüzdeki yıllarda da sürmesi bekleniyor. 

rcinet.ca

wikimedia.org

cnbc.com

cnbc.com

pinterest.com
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Barrick ile Altın 
Üretiminde Yeni Ufuklar

Ahmet Deniz Baş (ADB): Sayın Dr. Yeonuk Choi, önce-
likle söyleşi teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür 
ederim. Akademik/Çalışma hayatınızı ve Barrick Gold 
firmasındaki görevinizi kısaca paylaşır mısınız?

Yeonuk Choi (YC): Doktoramı tamamladıktan sonra, Kuzey 
Amerika ve Avrupa olmak üzere iki kez doktora sonrası çalışma-
larda (post-doc) bulundum. Endüstriyel kariyerime Korea Zinc 
firmasında başladım. Buradaki çalışmalarımdan sonra, Barrick 
Gold’a geçmeden önce Noranda ve Falconbridge firmalarında 
çalıştım. Yani, değerli metaller üzerine çalışmaya başlamadan 
önce, çeşitli baz metaller üzerine uzun yıllar çalıştım. Barrick 
Gold firmasında Stratejik Teknoloji Çözümleri takımında ve 
proses geliştirme üzerine çalışıyorum. 

ADB: Barrick Gold tarafından geliştirilen ve patenti 
alınan Tiyosülfat Liçi ile altın kazanımı üzerine neler 
söylemek istersiniz? 

YC: Tiyosülfat liçi üzerine on yıllardır çalışmalar yapılmaktadır 
ancak bu çalışmalar daha çok liç işlemi üzerine odaklanmıştı. 
Fakat  Barrick Gold olarak biz, teknolojideki boşluğun liç işle-
minde değil, kazanım ve reaktifin geri kazanımında olduğunu 
düşünerek yola çıktık. Tiyosülfat, siyanüre kıyasla daha ucuz 
olmasına karşın, uygulama konsantrasyonun ve tüketiminin 
daha yüksek olması sebebiyle, etkin bir reaktif geri kazanımı sağ-
lanmadan, tiyosülfat prosesi ekonomik değildir. Bu düşünceyle, 
Barrick Gold “ters ozmoz” (reverse osmosis) yöntemi ile beraber 
harcanan tüyosülfatı geri kazanmayı hedefledi. Altın kazanımı 
için ise, Barrick Gold, liç içinde reçine (resin-in-leach) yöntemiyle 
beraber uygun bir reçine hareketi sayesinde liç işleminde olu-
şan polythionate sorununu önlemeyi hedefledi. Barrik Gold 
aynı zamanda, altının reçineden sıyrılması üzerine de yoğun 
çalışmalar yapmış ve önemli yatırımlarda bulunmuştur. Altının 
reçineden sıyrılarak kazanımı üzerine CSIRO bünyesinde bulu-
nan altın araştırma grubuyla yapılan ortak çalışmalarda oldukça 
başarılı ve etkin sonuçlar elde edilmiştir. Liç işlemi hakkında ise, 
amonyak sistemi geniş çapta çalışılmıştır, ancak Barrick Gold 

olarak, amonyak sistemine kıyasla kontrolü ve tasa-
rımı daha kolay olan kalsiyum tiyosulfat sistemini 
kullanmaya karar verdik. 

ADB: Peki, siyanür yerine neden tiyosül-
fatın kullanıldığı hakkında ne söylemek 
istersiniz?

YC: Barrick, 90’lı yılların sonlarında Goldstrike 
preg-robbing türü karbonlu refrakter altın cevheri 
için potansiyel teknolojileri değerlendirirken tiyo-
sülfat prosesi için de fizibilite çalışmaları yapmıştır. 
Bu çalışmalar sonunda Barrick, sülfürlü ve preg-
robbing özellikteki altın cevheri için kavurma 
prosesine karar vermiştir. Basınç liçine beslenen 
malzemenin azalması ile beraber, preg-robbing 
türü altın cevherinin değerlendirilmesine yönelik 

Ahmet Deniz Baş
Laval Üniversitesi
Maden-Metalurji Müh. Bölümü (Kanada)
ahmet-deniz.bas.1@ulaval.ca

Söyleşi
www.madencilik-turkiye.com

Laval Üniversitesi Maden-Metalurji Mühendisliği Bölümünde dokto-
rasını sürdürmekte olan Yüksek Maden Mühendisi Ahmet Deniz Baş, 
dünyanın en büyük altın üreticisi konumunda olan Barrick Gold firması 
trafından yakın zamanda geliştirilen ve patenti alınan “Tiyosülfat Liçi ile 
altın üretimi” üzerine, Barrick Gold firmasında görevli üst düzey yönetici 
(Sr. Manager) Dr. Yeonuk Choi ile dergimizde yayınlanmak üzere, kısa bir 
söyleşi gerçekleştirdi. Sizlerinde bileceği üzre, yakın zamanda, Barrick 
firması geliştirdikleri Tiyosülfat sistemini “Herşeyin Bir İlki Vardır” sloga-
nıyla duyurmuştur. Bu gelişme altın madenciliği açısından, endüstriyel 
ölçekte büyük bir yenilik anlamına gelmekte ve büyük ilgi görmektedir.  

Goldstrike’ın genel görünümü



yeni bir prosesin geliştirilmesi gerekliydi. Kısacası, tiyosülfat 
teknolojisinin geliştirilmesindeki asıl sebep budur. 

ADB: Tiyosülfat liçinin kullanımındaki potansiyel 
avantajlar ve bu prosesin geleceği hakkında neler 
söylemek istersiniz?

YC: Tiyosülfat liç sistemi, siyanür liç sistemine kıyasla daha fazla çevre 
dostu bir yöntemdir ve özellikle, bu proseste ortaya çıkan kalsiyum 
sülfat “gübre” olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda, preg-robbing 
türü altın cevherleri için oldukça etkin bir yöntemdir. Öte yandan, 
siyanüre kıyasla oldukça karmaşık bir sistemdir ve siyanür liçi 

sistemine göre de işletme 
maliyetinin daha yüksek 
olacağı öngörülmektedir. 
Tiyosülfat liç prosesi, her 
bir cevher için ayrı ayrı 
değerlendirilmesi gereken 
bir yöntemdir.  

ADB: Altın madenciliği 
üzerine Barrick’in gele-
ceğe yönelik hedefleri 
hakkında bir şey söyle-
mek ister misiniz? 

YC: Sorumluluk sahibi bir maden şirketi olarak, daima sürdü-
rülebilir olacağız.

ADB:  Son olarak, eklemek istediğiniz herhangi bir 
şey var mı? 

YC:  Bir araştırmacı olarak, böylesine güzel bir fırsat elde etmek her-
zaman kolay değildir. Böylesine büyük bir projede görev almaktan 
ve Goldstrike, AuTec, Barrick Salt Lake City Office and Corporate 
gibi farklı grupların desteklerini almaktan son derece mutluyum. 

ADB:  Bu keyifli ve etkileyici söyleşi için teşekkür ederim. 

Dr. Yeonuk Choi, demo tesisinde 
üretilen bir altın bar ile

Liç İçinde Reçine inşası
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Lateritik Nikel Cevherleri
Araş. Gör. Hüseyin Baştürkcü
basturkcu@itu.edu.tr
İTÜ Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Neşet Acarkan
İTÜ Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü

İlk olarak madeni paralarda kullanıldığı ortaya çıkan nikelin, 
günümüzden yaklaşık 2200 sene kadar öncesinde değer-
lendirilebildiği bilinmektedir. İnsanoğlunun yaşamına 
girmesinin üzerinden binlerce yıl geçmiş olsa bile nikelin 

sanayi için bir meta haline gelmesi, yalnızca iki asır öncesine 
dayanır. 1751 yılında İsveçli bilim adamı Axel Cronstedt ilk kez 
bakır-nikel cevherinden nikeli ayrı bir metal olarak üretmiştir. 
1824 yılına gelindiğinde ise Avustralya’da ilk metalürji tesisi 
kurulmuştur. 

Nikel, fiziksel ve kimyasal özellikleri sayesinde hızla genişleyen 
bir kullanım alanına sahip olmuştur. Zamanla nikel üretim tek-
nolojisine yönelik çalışmalar yoğunlaşmış, üretimi ve tüketimi 
büyük artış göstermiştir. Önümüzdeki yıllara ait tahminlere 
göre, daha da fazla aranan bir metal haline geleceği mümkün 
görünmektedir. Geçen yüzyıl boyunca sanayileşmiş ülkeler 
sınıfında batılı ülkeler öne çıkarken, özellikle 1990’ların ortala-
rından itibaren sanayi ve ekonomisi güçlü bir şekilde gelişen 
Çin, hem önemli bir üretici hem de tüketici haline gelmiştir.

Ayrıca, geçtiğimiz son 5 yıla ait nikel fiyatlarındaki değişim 
Şekil 1’de verilmiştir. Arz-talep dengesi ve dünyada yaşanan 
politik gelişmeler doğrultusunda oluşan 
fiyatlar, dalgalanmakla birlikte, düşüş eği-
limini sürdürmektedir.

Nikelin büyük bir kısmı diğer metallere 
katılarak çeşitli alaşımların üretiminde 
kullanılmaktadır. Nikel, bileşimine katıl-
dığı metallerin fiziksel mukavemetini, 
kimyasal bozunmaya karşı dayanıklılığını, 
parlaklığını, elektriksel ve ısıl özelliklerini 
artırmaktadır1. 

Nikelli çelikler çeşitli makinaların ve aletle-
rin sürekli hareket eden kısımlarının yapı-
mında ve paslanmayı önlemek amacıyla 
yüzeylerinin kaplanmasında kullanılmakta-
dır. Bu amaçla nikel, özellikle iş makinaları, 

otomobil, uçak, gemi, kesici, kırıcı-öğütücü ve çelik mutfak 
eşyası üretimi sektörlerinde büyük rol oynamaktadır. Nikelli 
bakır alaşımları ise para ve bronz malzeme üretiminde kullanıl-
makta olup, bunların dışında az miktarlarda da olsa pil, makyaj 
malzemesi, boya katkısı, katalizör ve haşerat ilacı üretimlerinde 
kullanılabilmektedir2.

Bulunuşu
Tüm dünyada, nikel tenörü %1 veya daha yüksek olan kay-
nakların yaklaşık %60’ı lateritik ve %40’ı sülfürlü yataklarda yer 
almaktadır. Ayrıca, manganez tabakalarındaki ve yumrucuklar-
daki (nodüller) -derin deniz nikel kaynakları-, özellikle Pasifik 
Okyanusu’nda olmak üzere, okyanus tabanında geniş alanlar 
kaplamaktadır3,4.

Belli başlı nikel mineralleri arasında pentlandit ((Ni, Fe)9S8), nike-
lin (NiAs), milerit (NiS), anaberjit ((Ni)3(AsO4)2.8H2O) ve garniyerit 
(Ni,Mg)3Si2O5(OH)4 sayılabilir. Ayrıca nikel yataklarında bu mine-
rallere ilave olarak; arsenli ulmanit ((Ni(Sb,As)S), brajit (Pt,Pd,Ni)
S), breithoptit (NiSb), kattierit ((Co,Fi,Ni)S2), kobalt pentlandit 
((Co,Fe,Ni,)9S8), heazlewoodit (Ni3Si2), hochekornit (Ni4(Bi,Sb)S4), 
moherit (Ni3-xAs2), melonit(NiTe2), oregonit (Ni2FeAs2), parkerit 
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(Ni3Bi2S2), penroseit ((Ni,Cu)Se2), polidimit (Ni3S4), rammelsber-
git (NiAs2), şandit (Ni3Pb2S2), siegenit ((Co,Ni)3S4), skutterudit 
((Co,Ni,Fe)As3-x), trevorit (NiFe2O4), tirellit ((Co,Ni,Cu)3Se4), vaesit 
((Ni,Co,Fe)S2), violarit ((Ni,Fe)3S4), kloanit ((Ni,Co)As3), garnierit 
(Ni-klorit), şuhardit (Ni-klorit), pinelit (Ni-montmorillonit) gibi 
mineraller de gözlenebilmektedir3.

Lateritik Nikel Yatakları
Lateritik nikeller yeryüzünde, ferro-magnesian mineraller (olivin, 
piroksen, amfibol) içeren ultramafik kayaların tropikal hava koşul-
larında bozunması ile oluşur. Ultramafik kayalar; dünit (özellikle 
monomineralik olivin), peridotit (olivin, pirokseni hornblend), 
piroksenit (ortopiroksen veya klinopiroksen), hornblendit (mono-
mineralik hornblend) ve serpantinit olarak sıralanabilir. Serpantin, 
200-5000C sıcaklıktaki su varlığında, olivinin hidrotermal alteras-
yon ürünü olarak en sık bulunan mineraldir. Serpantinleşme pro-
sesi süresince bir miktar nikel, çözeltide hareket edebilir durumda 
kalırken, bir miktar da serpantin içinde ya da serpantin oluşumu-
nun yan ürünü olan manyetit ile birleşerek kalır. Serpantin varlığı 
ya da eksikliği atmosfer şartları altında bozunmanın karakteri 
üzerinde geniş kapsamlı bir etkiye sahiptir4.

Lateritik nikel cevherlerinin dünya genelinde dağılımını gös-
teren grafik Şekil 2’de verilmiştir. Buna göre, en büyük lateritik 
nikel rezervi %23 ile Yeni Kaledonya’da bulunurken, bu ülkeyi 
sırasıyla; Filipinler, Endonezya, Avustralya, Kuzey ve Güney 
Amerika ile Afrika kıtası, Karayipler ve diğer ülkeler izlemektedir3.

Türkiye’de Durum
MTA’nın arama faaliyetlerine başladığı yıllardan itibaren, 
metalik madenlere paralel olarak nikel arama çalışmaları 
da sürdürülmüştür. Dikkati çeken, fakat ekonomik rezervi 
olmadığına karar verilen ilk zuhur, Kastamonu Çıban Köyü 
civarında, 1937 yılında saptanan lateritik cevherleşmedir. 
Sonraki yıllarda da devam eden arama faaliyetlerinde, 
1939’da Diyarbakır Pirajman yöresinde Cu-Pb-Zn oluşumu 
ile birlikte gelişen ve %3,07 Ni içeren, ama yeterli rezervi 
bulunmayan bir cevherleşme tespit edilmiştir. Ancak 1959’da 
Sivas-Divriği-Güneş sahasının prospeksiyonuna kadar kayda 
değer bir bulgu elde edilememiştir5. 

Şekil 2. Dünya Lateritik Nikel Rezervleri
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Olumsuz sonuçlara karşın çabalamaktan vazge-
çilmemiş ve takip eden yıllarda, MTA tarafından 
gerçekleştirilen çalışmalarla, Anadolu’nun farklı 
noktalarında hem lateritik hem de sülfürlü 
nikel cevherleşmelerinin varlığı saptanmıştır. 
Bulunan rezervlerin en önemlisi ise 1940’lardan 
itibaren bir demir yatağı olarak bilinen ama 
1977’de nikel için prospeksiyon çalışmalarına 
geçilen Manisa - Turgutlu - Çaldağ’da yer 
almaktadır. Çaldağ dışındaki lateritik yataklar; 
Manisa-Gördes, Uşak-Banaz, Bolu-Mudurnu-
Akçaalan, Eskişehir-Mihalıççık-Yunus Emre’de 
ve Uşak-Banaz-Murat Dağı’nda bulunmaktadır5. 

Türkiye’nin bilinen lateritik nikel rezervlerinin 
29,7 milyon tonu Manisa-Turgutlu-Çaldağ yata-
ğında bulunmaktadır. Tenörü %0,93-%1,95 Ni 
arasında değişen yatağın ortalama nikel tenörü 
%1,2’dir. Açık ocak madenciliğine uygun bu 
sahada, kobalt tenörü ise ortalama %0,06’dır. 
Yine Manisa’da, Akhisar ve Gördes ilçeleri ara-
sında yer alan yatakta lateritik cevherleşme saha-
sına ait analizlerde, silika şapkalarının altında ya 
da laterit oluşumunun daha derin kısımlarında 
%1,23, %2,80, %2,99 ve %10,24 gibi daha yüksek 
nikel değerlerinin de saptandığı ifade edilmiştir. 
Gördes yatağının ortalama nikel tenörü %1,1 ve 
kobalt tenörü ise %0,08 olarak bilinmektedir6,7. 

Ayrıca, Eskişehir-Mihalıççık-Yunus Emre lateritik 
kökenli nikel yatağı ile demir tenörü açısından 
dikkate değer olan Hatay-Payas-Dörtyol yöre-
sinde de bir nikel yatağı olduğu bilinmektedir.

Zenginleştirme Yöntemleri
Lateritik nikel cevherlerinin değerlendirilmesi 
için endüstride uygulanmakta olan prosesler 
hidrometalürjik ve pirometalürjik olarak ikiye ayrılabilir. 
Bu proseslerin şematik gösterimi Şekil 3’de verilmiştir. 
Pirometalürjik işlemlerde kurutma, kalsinasyon/indirgeme 
ve elektrik şaft fırınında ergitmenin yer aldığı, geleneksel 
akım şeması kullanılmaktadır. Hidrometalürjik işlemlerin ise 
günümüzde uygulamasında üç temel proses vardır: Caron, 
yüksek basınç altında asit liçi (HPAL) ve atmosferik liç (AL).

Bu yöntemlerin seçiminde lateritik cevherin mineralojik 
içeriği göz önünde bulundurulmaktadır. Farklı laterit profil-
lerinin (Şekil 4) içerdiği mineral türleri ve bu türlere uygu-
lanabilecek zenginleştirme yöntemleri aşağıda verilmiştir:

 • Limonit, asbolit: (%1,0-1,7 Ni. %0,1-0,2 Co). AL, HPAL ve 
Caron için uygundur.

 • Nontronit: (%1,0-5,0 Ni. %0,05-0,1 Co). AL, HPAL ve 
ergitme için uygundur.

 • Serpantinit: (%1,5-10 Ni. %0,05-0,1 Co). Tipik bileşim %1-2 
Ni ve %0,05-0,07 Co arasındadır. Pirometalürjik prosese    

(ferronikel ve mat ergitmesi) uygundur.
 • Garnierit: (%10-20 Ni. %0,05-0,1 Co). Tipik bileşimi %2-3 Ni 
ve %0,05-0,1 Co arasındadır. Pirometalürjik prosese (fer-
ronikel ve mat ergitmesi fakat özellikle yüksek karbonlu 
ferronikel) uygundur4. 

Pirometalürjik Proses
Ağırlıklı olarak saprolit içeren cevherler için en uygun 
proses pirometalürjiktir. Bu tip cevherler limonitik cevher-
ler ile kıyaslandığında, oransal olarak düşük miktarlarda 
kobalt ve demir içerirler. Ergitici beslemesindeki Ni/Co 
oranı genellikle 40’tır. Bu cevherler ferronikel ve mat üret-
mek amacıyla ergitilir4,8.

Geleneksel pirometalürjik yöntemlerde cevher önce kuru-
tulur, döner fırında kalsine edilir (bazen indirgenir) ve bir 
elektrik fırınında karbon varlığında ergitilir. Eğer istenen 
ürün mat ise fırına sülfür eklenir. Ham metal/mat daha sonra 
nihaî ürünü elde etmek için işlenir ve rafine edilir4,8. 

Şekil 4. Lateritik Cevherleşme Tabakaları

Lateritik Cevher Lateritik Cevher Lateritik Cevher Lateritik Cevher

Kurutma Kurutma Yüksek Basınç  Liçi Atmosferik Liç

Katı - Sıvı Ayrımı
(tank liçi için)

Çöktürme Çöktürme

Ni ve CoNi ve CoNi ve CoNi ve Co

Ergitme Caron HPAL Atmosferik Liç

Ters Akımlı Dekantasyon

Ergitme Amonyak Liçi

Safsızlaştırma ve 
Kazanım

Safsızlaştırma ve 
Kazanım

Safsızlaştırma ve 
KazanımRafinasyon

Kalsine / İndirgeme Kalsine / İndirgeme

Şekil 3. Lateritik Nikel Cevherlerinin Zenginleştirilmesinde Uygulanan Yöntemler
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Bu proses kapsamında toplam nemin uzaklaştırılması, kal-
sinasyon ve yaklaşık 16000C’de ergitme uygulandığından 
pirometalürjik yöntemlerin enerji yoğun olduğu söylenebilir. 
Ayrıca hidrokarbon yakıt (kömür, petrol ya da gazyağı) ve 
elektrik enerjisi ihtiyacı duyulmaktadır4,8.

Caron Prosesi
Caron prosesi limonitik cevherlere ya da limonitik ve saprolitik 
cevherlerin karışımına uygulanabilir. Cevher kurutulur, kobalt 
ve az miktarda demir ile birlikte nikel seçimli olarak 7000C’de 
metalik forma indirgenir. Metalik değerler, amonyaklı bir 
çözelti ile liç işlemi uygulanarak kazanılır. Nikel ve kobalt 
kazanımı, artan saprolit miktarı ile birlikte düşer. Çünkü, sap-
rolitlerin yapısı gereği nikel ve kobalt, silikat matriksi içinde 
hapsolmuş durumdadır4,8.

Caron prosesinin bir takım dezavantajları bulunmaktadır. 
Caron prosesinin başlangıç aşaması; kurutma, kalsinasyon ve 
indirgemeyi içeren pirometalürjik işlemleri kapsar. Bu işlemler 
enerji yoğun işlemlerdir. Son kısmında ise hidrometalürjik 
işlemler için çeşitli reaktifler gerekmektedir. Ayrıca, nikel ve 
kobalt kazanma verimleri, ergitme ya da HPAL prosesleri 
verimlerine göre daha düşüktür4,8.

HPAL Prosesi
Ağırlıklı olarak limonitik 
cevherle uygulanır. Bu 
proses için ideal cevher 
özellikleri şunlardır: 

 • Az saprolit içeriği,
 • Düşük Mg içeriği (<%4 
ile sınırlı). Daha yüksek 
Mg içeriğinde asit tüketimi fazla olur.

 • Daha düşük Al ihtiyacı (Killer dolaylı olarak asit tüketiciler-
dir. Bu yüzden Al içeriği çok yüksek olmamalı).

HPAL işlemi genellikle titanyum astarlı otoklavlarda gerçekleştiri-
lir (Şekil 5). Liç sıcaklığı 245-2750C arasında değişir. Katı - sıvı ayrımı 
ters akımlı dekantsayon yöntemi ile yapılır. Nikel - kobalt ayrımı 
ve nikel yüklü çözeltinin saflaştırılması için çeşitli yöntemler mev-
cuttur. Modern tesislerde bu tür bir ayırma, “solvent extraction” 
(SX) ile yapılmaktadır. Nihaî ürünler elektronikel, nikeloksit ya da 
nikel briketten oluşmaktadır. Bazı tesisler, başka yerlerde rafine 
edilebilen ara ürünler de üretmektedir.

Tane boyutunun küçüklüğü, cüruf yapıcı elementlerin yüksek 
oranda oluşu ve kurutma masrafı diğer prosesleri çekici kılmaz-
ken, HPAL, ince boyutlu ve nemli bir besleme için çok uygundur. 
Bu yöntemde demir hematit halinde çöktürüldüğünden, nikel ve 
kobaltın seçimli çözünmesi için en iyi seçenek olduğu düşünülmek-
tedir. HPAL yöntemini günümüzde kullanan tesislerde liç koşulları 
%25-35 katı içerikli pülp, 30-90 dk. süre, yaklaşık 2500C sıcaklık, 
38-54 bar basınç olarak uygulanmakta ve bu koşullar altında asit 
tüketimi 200-520 kg/ton kuru cevher olarak gerçekleşmektedir. 
Atıkta önemli oranda hidrate olmuş metal sülfatlar kalmaktadır9,10,11. 

Atmosferik Liç Prosesi
a) Karıştırma Liçi: 
Sistematik bir şekilde 
uygun boyut küçültme 
işlemleri uygulanan tuve-
nan, cevher tanklar içeri-
sine alınır (Şekil 6). Tank 
içerisinde pülp halinde 
bulunan cevhere sülfürik 
asit ile çözündürme işlemi 
uygulanır. İstenen pülpte 
katı oranı, sıcaklık, asit 
konsantrasyonu gibi 
değerlerin sağlanmasıyla birlikte, 8-24 saat gibi belirli bir süre 
sonunda, cevherde bulunan nikel, demir ve kobalt çözünerek 
sıvı faza geçer.

HPAL yöntemine göre daha düşük sıcaklıkta gerçekleşen bu liç 
işleminde çözündürme daha yavaş olmaktadır. Bu sonuç her ne 
kadar daha büyük tank kapasitesini gerektirse de, enerji ihtiyacı 
açısından diğer proseslere göre daha düşük bir gereksinim 
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca liç işlemi esnasında sıcaklığın da 
etkisiyle asit buharı çıkışı gözleneceğinden, liç tanklarının üzeri 
kapalı şekilde tasarlanmaktadır. Buharlaşan asit, yoğunlaştırıcı 
bir sistem aracılığıyla tanka döndürülmektedir. Böylelikle hem 
yaşanabilecek çevresel etkilerin önüne geçmek hem de asit 
sarfiyatında azalma sağlamak mümkün olmaktadır. 

700-1000 kg/t arasında değişen sülfürik asit tüketimi, 900C 
pülp sıcaklığı ve ince tane boyutu (-0,1 mm) bu prosesin genel 
hatlarıyla parametrelerini oluşturmaktadır. Proses sonunda 
katı - sıvı ayrımından gelen yüklü çözeltiye demir çöktürmesi 
uygulanarak, nikel ve kobaltça zengin bir çözelti elde edilir. 
Daha sonra nikel ve kobaltın seçimli bir şekilde birbirinden 
ayrılması, günümüzde solvent ekstraksyion yöntemi ile 
gerçekleştirilmektedir.

b) Yığın Liçi: Yığın liçi yönteminde, sızdırmaz astar üzerinde boyutu 
genellikle 10 cm altına indirilen cevher ile yığın oluşturulur. “Ped” adı 
verilen astar malzemenin oluşturulmasında, betondan yararlanıldığı 
gibi, günümüzde 30-60 cm kalınlığındaki sıkıştırılmış kil tabakası 
üzerine “jeomembran” adı verilen plastik özellikli örtüler serilmektedir. 
Bu yol ile oluşturulacak yığınların tabanlarında maksimum seviyede 
sızdırmazlık sağlanmaktadır. Çözücü kimyasal, yığının üzerinden 
püskürtme ya da damlatma sistemiyle yığına verilmektedir. Liç 
çözeltisi, yığındaki boşluklar ve gözeneklerden süzülürken temas 
ettiği yerdeki mineralleri çözeltiye alır8 . 

Yığın liçinin temelini, çözücünün taneler arasında süzülmesi 
oluşturur. Bunun için de taneler arasında boşlukların ya da 
tane içinde gözenek ve çatlak sistemlerinin bulunması gere-
kir. Bu nedenle yığını oluşturan tanelerin kum boyutundan 
(yaklaşık 1 mm) daha büyük olması istenir. Aksi takdirde 
şlam boyutundaki taneler, yığın içindeki boşlukları tıkayarak 
çözeltinin aşağıya doğru süzülmesini önler ve hatta işlemin 
durmasına neden olur8. 

Şekil 6. Karıştırma Tankları

Şekil 5. HPAL Tankı-Otoklav
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Endüstriyel uygulamada istenmeyen bu olgu, kırılmış cevherden 
yaklaşık 1 mm altı malzemenin uzaklaştırılmasıyla sağlanır. Lateritik 
cevherlerde tane boyut dağılımının ince olması, bu konuda araş-
tırmaların yapılmasını teşvik etmiştir. Aglomerasyon adı verilen bu 
işlem için farklı bağlayıcıların kullanılması mümkündür. 

Yığın liçi prosesinin mühendisliğinde en önemli noktalardan biri, 
proseste dolaşan çözeltinin yönetimidir. Proses boyunca çözelti, 
yığınların üstünde, içinde ya da havuzlarda bulunur. İşlem, 
açık havada yapıldığı için bölgedeki yağışlar çözelti yönetimini 
de ciddi düzeyde etkiler. Bu sebeple, proje tasarımı yapılırken 
bölgenin yağış rejimi ve diğer iklim koşulları dikkate alınmalıdır.

Yığın liçi prosesi sonunda elde edilen yüklü çözeltinin belirli bir 
konsantrasyona ulaşabilmesi için yüklü çözelti sistemde devir 
daim ettirilir. Çözeltide bulunan demirin uzaklaştırılması ve 
nikel ile kobaltın seçimli kazanılması prosesleri, karıştırma liçi 
prosesinde olduğu gibi uygulanmaktadır.

Yöntemlerin Karşılaştırılması
Nikel ve kobalt, lateritik cevherlerden ticari olarak pirometalürjik 
ve hidrometalürjik proseslerle kazanılmaktadır. Pirometalürjik 
tekniklerde kurutma, kalsinasyon - redüksiyon ve elektrik fırı-
nında ergitme ile saprolitlerden ferronikel ya da nikel sülfit matı 
üretimi gerçekleşmektedir. Bu prosesin dezavantajları; yüksek 
tenörlü cevher gereksinimi ve önemli miktarda enerji ihtiyacı ile 
sonucunda düşük kalitede kobalt kazanımıdır.

Diğer yandan, hidrometalurjik prosesler limonitler için (yüksek 
demir içerikli) daha uygulanabilir görünmektedir. Bu yön-
temde; Caron prosesi, sülfürik asit ile atmosferik liç ve yüksek 
basınçlı asit liçi uygulanabilmektedir.

Düşük nikel ve kobalt kazanımı, yüksek enerji gereksinimi ve 
reaktif maliyeti Caron prosesinin dezavantajlarını oluşturmak-
tadır. HPAL ise yüksek nikel ve kobalt kazanımı sunmaktadır. 
Yüksek liç sıcaklığında, çözünen demir ve alüminyum hidrolize 
olup hematit ve farklı derecelerde alunit/jarosit olarak çökerler. 
Hidroliz işlemi sayesinde sistem tekrar asit üretir ve toplam 
asit sarfiyatını düşürücü etki yapar. Kabul edilebilir oranda asit 
sarfiyatı, kısa liç süresi ve çözeltideki az demir konsantrasyonu 
HPAL yönteminin avantajlarını oluştururken, otoklav maliyeti 
ve bakım giderleri ise dezavantajıdır12,13,14.

Daha düşük sıcaklıklarda gerçekleşen atmosferik liç uygulama-
sında ise HPAL yöntemindeki gibi otoklav masrafları bulunma-
maktadır. Ancak, atmosferik liçten gelen yüklü çözelti önemli 
miktarda demir içerir ve seçimli olarak bu metalin uzaklaştı-
rılması kolay olmamaktadır. Çünkü demir çöktürmesi aşama-
sında ciddi oranda nikel ve kobalt kaybı yaşanabilmektedir15.

Göreceli olarak daha düşük maliyetli olan atmosferik liç prosesleri 
ile daha düşük tenörlü nikel cevherlerinin değerlendirilmesi müm-
kündür. Karıştırma liçi ile yığın liçi karşılaştırıldığında ise killi laterit 
yapısının yığın içinde asidik çözeltinin süzülmesine engel olduğu ya 
da yavaşlattığı bilinmektedir. Bu sebeple liç döngüleri bu proseste 
12 aydan fazla sürebilmektedir. Diğer yandan karıştırma yöntemi ile 
çözündürme esnasında kil herhangi bir problem oluşturmamaktadır. 

Sonuç
Nikel cevherlerinin değerlendirilmesi açısından günümüz 
teknolojisi her türlü zorluğun üstesinden gelecek düzeydedir. 
Burada önemli olan, cevher üzerinde teknolojik araştırmaların 
yapılması, işletilecek cevhere uygun prosesin seçimi ve prose-
sin çevre ile uyumlu bir şekilde uygulanmasıdır.

Ülkemiz açısından nikel üretimi değerlendirildiğinde, Gördes’te 
bulunan nikel madeni için geliştirilen projede, yüksek basınçlı 
asit liçi yöntemi kullanılarak lateritik cevherden nikel ve kobaltın 
kazanılması amaçlanmaktadır. Çözündürme koşulları olarak %35 
katı oranı, 2700C sıcaklık ve yaklaşık 350-380 kg/t asit tüketimi 
belirlenmiştir. Diğer yandan, Turgtlu-Çaldağ’da bulunan nikel 
madeninin işletilmesinde, ilk başlarda uygulunması planlanan 
yığın liçi yöntemi yerine atmosferik karıştırma liçine geçilmesi 
için projelendirme yapılmıştır. Bu aşamada, atmosferik basınçta 
ve kapalı tanklarda %25-30 katı oranında, 90-1000C sıcaklıkta ve 6 
saat süresince yapılacak olan çözündürme işlemini takiben demir 
çöktürmesine ve  sonra da elektroliz işlemine geçilecektir. 
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Yer Altı Maden Eğitim 
Simülasyonu Programı

Bilgisayarın Eğitimde Kullanılması
Oldukça hızlı gelişme gösteren bilgisayar teknolojisinin 
bir sonucu olarak, bilgisayar programları ve internet, eği-
tim-öğretim çalışmalarında her geçen gün biraz daha fazla 
kullanılmaktadır5.

Birçok üniversite, klasik öğretim faaliyetlerine ek olarak 
internet üzerinden sürdürdüğü dersler ile hem kendisi için 
hem de öğrencileri için düşük maliyetli fakat etkili çalışmalar 
yapmaktadır1.

Eğitimde bilgisayarların kullanım biçimleri; İdari amaçlı, bilgi-
sayarları öğretme - öğrenme amaçlı ve bilgisayar aracılığı ile 
öğrenme - öğretme amaçlı olmak üzere üç grupta toplanabilir. 
Hangi amaçla olursa olsun bilgisayar teknolojisinin yeri ve 
öneminin anlaşıldığı günümüzde en önemli konu ise bilgisa-
yarın etkin ve verimli kullanımıdır2.

Günümüzde bilgisayar hızları oldukça artmış durumdadır. 
Bununla paralel olarak yaptıkları görsel işlemler çok daha 
gerçekçi olmaktadır. Bu durum ise bilgisayarı görsel eğitim için 
kullanmamıza fırsat vermektedir.

Animasyon ve Simülasyon
Animasyon “bir nesneyi hareket halinde gösteren birçok dura-
ğan görüntü oluşturmak ve bu görüntüleri hızla arka arkaya 
oynatarak nesnenin gerçekten hareket ettiğini düşünmemizi 
sağlamak” şeklinde tanımlanmıştır3. 

Simülasyon ise benzetim demektir. Benzetim kullanım ama-
cına göre iki sınıfa ayrılır. Deneyim amaçlı benzetim ve deney 
amaçlı benzetim4. Bu çalışmada deneyim amaçlı benzetim 
kullanılmıştır. 

Madencilikte alışılagelmiş eğitim yöntemleri, harita, fotoğraf 
ve video kaydı üzerinde anlatmaktır. Simülasyon ise saydığımız 
bu üç materyali bünyesinde barındırmakla kalmaz animasyon 
ile ortamı daha gerçekçi kılar. Böylece deneyim amaçlı simülas-
yon çok daha etkili bir eğitim şekli olur. 

Yer Altı Madenciliğinde Simülasyonla Eğitim Verilmesi
Madencilik insan gücünün oldukça yaygın kullanıldığı iş kolların-
dan biridir. Yeterli eğitimin verilmesi hayati önem arz etmektedir. 
Personel sayısının oldukça fazla olması nedeniyle eğitimlerin çok 
daha pratik ve akılda kalıcı olması şarttır. Bu nedenle eğitimlerin 
bilgisayar ortamında verilmesi çok daha faydalı olacaktır.

Bilgisayarın eğitimde kullanılması, madencilik gibi riskli bir iş dalında 
birçok fayda sağlayacaktır. Bunlardan birkaçı şöyle sıralanabilir;

 • Kazaların önlenerek azaltılması.
 • Maden işletmelerinde tüm çalışanların daha donanımlı 
yetiştirilmesine katkı sağlanması.

 • Oluşabilecek kazalarda, daha bilinçli personelin olaylara 
reaksiyon göstermesi.

 • Çalışma ortamında oluşturulması mümkün olmayan 
senaryoların kolayca oluşturulup uygulanabilmesi.

 • Oluşturulan senaryonun gerekirse personelin kendisine 
uygulatılıp geri dönüş sağlanabilmesi.

 • Tahlisiye, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekip-
lerine ocağa girmeden önce bilgi verilmesi.

 • Üniversitelerde daha donanımlı maden mühendisi ve 
maden teknikeri yetiştirilmesine katkı sağlanması. 

Kazaların önlenerek azaltılması
Kazalar kaybedilen iş gücü ve üretim kaybı gibi etkilerle insanlara, 
şirketlere ve devletlere maddi ve manevi külfet oluşturmaktadır. 

Mustafa Onur Kaya
TKİ E.L.İ. Müessesesi
mustafaonurkaya@gmail.com

Bu çalışmada maden mühendisliği öğrenimine destek olunabilmesi, 
sahada ise mühendis, tekniker ve işçiler için acil durum eylem planları-
nın uygulamalı olarak gösterilerek eğitim verilebilmesine imkân sağla-
mak maksadıyla geliştirilen bir bilgisayar programı tanıtılmaktadır. Yer 
Altı Maden Eğitim Simülasyonu adı verilen bu program, kullanıcının 
kolayca kullanabilmesi için C++ 2012 kullanılarak geliştirilip derlen-
miştir. Görselliği üçüncü boyuta taşımak için OpenGL (Open Graphics 
Library) kullanılmıştır. Yazılım üzerinde bulunan bir pencerede yer 
altı maden ocağının üç boyutlu (3D) görüntüsü oluşturulmaktadır. 
Kullanıcı bu görüntü üzerinde her türlü eğitimi gerçekleştirmektedir. 
Kullanıcının, olabildiğince fazla sayıda senaryo uygulayabilmesi ve 
hatta kendi senaryolarını üretebilmesi olanağı sağlanmıştır. Bu sayede 
daha gerçekçi ve çok sayıda eğitim verilebilmektedir.

Makale
www.madencilik-turkiye.com
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Yer Altı Maden Eğitim 
Simülasyonu Programı

Eğitimlerin senaryolar dâhilinde verilerek kaza anında ve sonra-
sında yapılacakların öğretilmesi bir yana, kazanın oluşma neden-
leri de personele anlatılmalıdır. Kazaların önlenebilmesi ancak bu 
şekilde yetiştirilen personel ile mümkün olacaktır. “Yer Altı Maden 
Eğitim Simülasyonu” ile maden ocağında meydana gelebilecek 
kaza riskleri değerlendirilip, görsel olarak personele anlatılmak 
suretiyle kazalar önlenebilir. Örneğin eğitici program içerisinde 
bir patlatma uygulayarak patlatma öncesi ve sonrasında dikkat 
edilmesi gereken hususlar personele etkili bir biçimde aktarılabilir.

Maden işletmelerinde tüm çalışanların daha donanımlı 
yetiştirilmesine katkı sağlamak
Yapılan araştırmalar insanların hayatları boyunca öğrendiklerinin 
%80'ini görerek öğrendiklerini ortaya koymuştur. Bu araştırma, 
insanın öğrenmek için görselliği ne derece kullandığını ortaya 
koymaktadır. Böylece “Yer Altı Maden Eğitim Simülasyonu” ile eği-
timi görselleştirerek, öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırmanın 
yanında, eğitimin kalitesini artırmamız da mümkün olabilecektir.

Oluşabilecek kazalarda daha bilinçli personelin olaylara 
reaksiyon göstermesi
İş kazalarının %2’si önlenemeyen kazalardır. Alınan tüm tedbirlere 
rağmen kazaların meydana gelme olasılığı vardır. Önemli olan bu 
kazalarda personelin soğukkanlı olup gerekli reaksiyonu gösterebil-
mesidir. Aksi halde çok hafif atlatılacak bir kaza, faciaya dönüşebilir. 

Simülasyon ile eğitim verilmesi, oluşabilecek kazalarda per-
sonelin nasıl tepki vermesi gerektiğinin eğitici tarafından 
gösterilmesiyle, kaza esnasında panik ve bilgisizlik nedeniyle 
oluşabilecek sıkıntıların önüne geçilmesine yardımcı olacaktır. 
Böylece personel olay anında daha soğukkanlı ve ne yapılması 
gerektiğini bilerek hareket edecektir.

Sahada oluşturulması mümkün olmayan senaryoların kolayca 
oluşturulup uygulanabilmesi 
Yer altı gibi çalışma koşullarının ağır ve herhangi bir olumsuz 
duruma müsaade etmeyen ortamlarda, çalışanlara verilebilecek 
eğitim sadece sözlü eğitimdir. Ayrıca personeli bir araya getirip 
yer altında eğitim vermek zordur. Tüm personeli bir araya getirip 
eğitim vermek istesek dahi bu sefer de yer altı maden ocağında 
yangın, göçük vb. olayların oluşturularak ilgili tatbikatların yapıl-
ması mümkün değildir.

“Yer Altı Maden Eğitim Simülasyonu” programı sayesinde ocağın 
birebir benzeri oluşturularak, akla gelebilecek her türlü senaryo 
kolaylıkla uygulamalı olarak eğitici tarafından gösterilebilir. Böylece 
sahada uygulanabilirliği mümkün olmayan senaryolarda personele 
ne yapmaları gerektiği, detayları ile gösterilmek suretiyle aktarılır. 

Oluşturulan durumun gerekirse personelin kendisine 
uygulatılıp geri dönüş sağlanabilmesi
Yapılan araştırmalar insanların hayatları boyunca öğrendik-
lerinin %80’inin görerek, %10’unu işiterek öğrendiklerini 
göstermektedir. Bu durumda görsel eğitim, sözlü eğitime göre 
personelin hafızasında daha çok yer edecektir. Buna rağmen 
eğitim esnasında personelin, senaryoyu tam olarak anlayıp 
anlamadığını tespit edebilmek için gerekirse personele yap-
ması gerekenler yaptırılabilir. Programın hareket algılama 
özelliği sayesinde eğitim alan personelin, konuyu ne ölçüde 
kavradığı anlaşılmış olur. Bir diğer husus ise öğrendiklerinin 
davranışa dönüşüp dönüşmediği de görülmüş olur. 

Tahlisiye ekiplerine ocağa girmeden önce bilgi verilmesi 
Maden ocağında meydana gelebilecek kazalarda yardıma gelen 
tahlisiye ekiplerine “Yer Altı Maden Eğitim Simülasyonu” programı 
yardımıyla hızlı ve etkili şekilde bilgi verilebilir. Böylece kazazedelere 
vakit kaybetmeksizin, daha etkili yardım edilmesi mümkün olur.

Üniversitelerde daha donanımlı maden mühendisi ve maden 
teknikeri yetiştirilmesine katkı sağlamak
Elbette maliyeti yüksek ve riskli teknik gezilerin yerini tutmasa 
da, “Yer Altı Maden Eğitim Simülasyonu” ile dünyanın her 
hangi bir maden ocağını üç boyutlu olarak sınıf ortamında 
oluşturabiliriz. Böylece daha donanımlı ve sahaya daha aşina 
mühendis ve teknikerler yetiştirebiliriz. Ayrıca senaryolar 
oluşturup beyin fırtınası yaparak iş güvenliği bilincinin yerleş-
mesini sağlayabiliriz.

Geliştirilen Yazılım Tanıtılması
Bu çalışmada, yer altı madenciliği eğitimlerinde kullanılabile-
cek bir bilgisayar yazılımı geliştirilmiştir.

Yazılımın, gerçek bir yer altı maden ocağının ana unsur-
larının benzetimini yaparak, personele daha gerçekçi 
eğitim sunulması, eğitimin daha kalıcı olması ve daha 
etkili eğitim verilmesini sağlamak gibi bir amacı vardır. 
Ayrıca acil durum eylem planlarını görselleştirmemizi ve 
bu planları personelimize uygulatabilmemizi sağlayan bir 
programdır. Öte yandan maden ocağıyla ilgili diğer tüm 
planları da (cevher oluşumu, galeri dizaynı vb.) üç boyutlu 
hale getirebilmektedir. 

Yazılımın Genel Yapısı
Yazılım bir ana form ve iki yardımcı formdan oluşmaktadır. Ana 
pencere üzerinde çizim olayı gerçekleşmektedir (Şek. 1). 

Eğiticinin programı kullanabilmesi için bir “Ana Menü” formu 
(Şek. 2) ve simülasyonun yüklenme durumunu gösteren bir 
form bulunmaktadır (Şek. 3). 

Şekil 1 Yazılımın ana penceresi
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Ana menü formu, kullanıcının imleç yardımıyla seçerek 
“Simülasyona dönmesine”, “yeni simülasyon açmasına”, 
“simülasyon yüklemesine”, “ayarları yapmasına”, “program 
hakkında bilgi almasına” ve “programı sonlandırmasına” 
yarayan penceredir.

Simülasyona Dön seçeneği; Açılmış simülasyon duraklatılarak 
ana menü formu çağırılmış ise simülasyona geri dönmek için 
kullanılır.

Yeni Simülasyon Aç seçeneği; Program çalıştırıldığında simülas-
yonu başlatmak için kullanılır.

Simülasyon Yükle seçeneği; Programa başka simülasyon dos-
yası yükletmek için kullanılır.

Ayarlar seçeneği; Programın ses, görüntü ve dil ayarlarını yapa-
bilmek için kullanılır. Programın desteklediği diller Türkçe, 
İngilizce ve İspanyolcadır.

Hakkında seçeneği; Program hakkında bilgi almak için kullanılır.

Çıkış seçeneği; Programın sonlandırılması için kullanılır.

Yazılım, tanımlanan maden ocağını 3 boyutlu ve işler halde 
ekrana getirir ve kullanıcının her türlü senaryoyu uygulayabil-
mesine imkân sağlayarak çalışır.

Kullanıcı “W”, “A”, “S”, “D” tuşları ile kamerayı ilerletip döndü-
rebilir. Böylece eğitici maden ocağının neresinde eğitim vere-
cekse, kamerayı o bölgede ve uygun pozisyonda konumlan-
dırabilir. Eğitici eğitim esnasında senaryo gereği yapılacakları 
ilgili yere gitmek suretiyle göstererek anlatır. 

Ayrıca eğitici, programın hareket algılama özelliği ile oluşturu-
lan senaryoları personele uygulatabilir.

Yazılımın çalışabilmesi için minimum sistem gereksinimi 2GB 
Ram ve 512MB ekran kartı olan Windows işletim sistemine 
sahip bir bilgisayardır. Günümüz bilgisayarlarına baktığımızda 
oldukça makul bir sistem gereksinimi olduğu düşünülmektedir.

Yazılımın Çalışma Şekli
Maden Eğitim Simülasyonu yazılımının genel çalışma şekli 
Şekil 4’te gösterildiği gibidir. 

Kullanıcı simülasyonu yükledikten sonra yazılım, ilgili maden 
ocağının gerçeğe yakın benzetimini üç boyutlu olarak ana 
pencerede oluşturur. Çizimler detaylı ve gerçeğine yakındır. 
Üretim, nakliye ve havalandırma gibi ana unsurlar gerçeğine 
yakın şekilde gösterilir. Örneğin bandın veya zincirli konve-
yörün üzerinden malzeme akar. Ayak içerisindeki  

Şekil 2 Yazılımın ana menü penceresi

Şekil 3 Yazılımın yüklenme penceresi

Simülasyonun 
Yüklenmesi

W-A-S-D-Q-Z-E-C
Tuşları ile Kameranın 

Hareket Ettirilmesi

Eğitici Tarafından 
Senaryonun Çağırılması

Senaryonun Uygulamalı
Olarak Gösterilmesi

Senaryonun
Sonlandırılması

Şekil 4 Yazılım Genel Çalışma Şekli
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üretim yöntemine göre, çalışan işçi ve makineler hareket-
lendirilir. Tam mekanize çalışılan bir ayakta tamburlu kesici 
ve tahkimatlar hareket ettirilir. Böylece ortamın gerçekçiliği 
arttırılır. Bu aşamalardan sonra kullanıcı yön tuşlarını kullana-
rak istediği yere, programın sol üst köşesinde yer alan harita 
yardımıyla gidip eğitim verebilmektedir (Şek. 5).

Sol üst köşeye konumlandırılan harita üzerinde, kameranın 
bulunduğu konumu gösteren kırmızı bir yuvarlak mevcuttur. 
Bu kırmızı yuvarlak kamera hareket ettirildikçe harita üzerinde 
hareket ederek kullanıcı ve eğitilen personele ilgili maden oca-
ğının neresinde olduklarına dair bilgi verir. Böylece eğitilen per-
sonelin zihninde olayın meydana geldiği yer daha net canlanır.

Ayrıca harita üzerinde yeşil kutucuklar bulunmaktadır. Bu kutu-
cuklar sensörlerin bulunduğu yerleri göstermektedir. Kutucuk 
renkleri sensör değerlerine göre renk değiştirmektedir. Eğer 

sensör değerleri yasal sınırın üzerine çıkmış ise kutucuk rengi 
yeşilden sarıya dönüşmektedir (Şek. 6).

Kutucukların, yani sensörlerin, üzerine fare yardımıyla 
tıklandığında sensör değerleri ekranda gösterilmektedir. 
Bu sayede senaryo gereği yangın çıkmış ise ne kadar 
zamanda sensör değerlerinin ne şekilde değiştiği göz-
lenebilir ve böyle bir olayın vuku bulması durumunda 
yaklaşık ne kadar zamanları olduğu personele daha iyi 
anlatılabilir.

“Yer Altı Maden Eğitim Simülasyonu” senaryolarla oluşabi-
lecek kazaların eğitimini vermekle beraber, madencilikle 
ilgili olayları da canlandırabilir. Örneğin program yardımı ile 
bir patlatma canlandırılarak, patlatma öncesinde ve sonra-
sında dikkat edilmesi gereken hususlar görseller yardımı ile 
personele öğretilebilir (Şek. 7).

Örnek Ekran Görüntüleri
Sahada yapılan çalışmalardan bazılarının ekran görüntüleri. 
Şekiller 8-11’de verilmektedir. 

Şekil 5 Yazılımın Sol Üst Köşesinde Harita

Şekil 6 Sensörün Renk Değiştirmesi

Şekil 7 Patlatma Simülasyonu

Şekil 8 Örnek Görüntü 1
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Şekil 9 Örnek Görüntü 2

Şekil 10 Örnek Görüntü 3

Şekil 11 Örnek Görüntü 5

Şekil 12 Yangın Senaryosu ve Hareket Algılama 
Teknolojisi İle Müdahale Edilmesi

Şekil 13 Yangın Söndürme Cihazının Alınması

Şekil 14 Yangının Söndürülmesi

Şekil 15 Programın, Sondaj Verilerini Değerlendirerek Cevherin 
Oluşumunu Görselleştirmesi

Şekil 16 Göçük Senaryosu
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Sonuç
Bu çalışmada, yer altı madenciliğinde acil durum eylem planları 
başta olmak üzere her türlü planı üç boyutlu olarak oluşturabile-
cek ve eğitim vermeye imkân sağlayacak bir yazılım tanıtılmıştır. 
“Yer Altı Maden Eğitim Simülasyonu” sahada uygulanmış ve fay-
dalı olabileceği görülmüş bir çalışmadır. Personel eğitimlerinde, 
acil durumlarda yapılacakların öğretilmesinin yanı sıra, öğrenilen 
bilgilerin davranışa dönüşmesini kolaylaştıran ve bu davranışları 
ölçebilen bir yazılımdır. Sahada uygulanamayacak senaryoların 
sanal olarak uygulanmasına ve eğitim verilebilmesine olanak sağ-
lar. Bilgisayar ortamında uygulanan senaryolar gerçek hayatta tat-
bik edilebilir ve personelin eksik ve yanlışları program yardımıyla 
düzeltilebilir. Bu yönüyle yer altı işletmelerinde personelin bilinç-
lendirilmesi ve eğitilmesinde kullanılabileceği düşünülmektedir.

Uygulanan senaryolar video formatında kaydedilip personele 
her ortamda, örneğin yemekhane, soyunma odaları vb. yer-
lerde izletilebilir ve doğal olarak iş güvenliği alışkanlık haline 
getirilebilir.

Ayrıca tahlisiye ekiplerine, “Yer Altı Maden Eğitim Simülasyonu” 
ile olayın meydana geldiği maden ocağı hakkında hızlı ve etkili 

bir şekilde bilgi verilebilmesi mümkündür.Bir diğer husus ise 
maden mühendisi ve maden teknikeri yetiştiren üniversite-
lerde yer altı derslerinde eğitim yardımcı malzemesi olarak kul-
lanılabilir. Böylece sahaya daha aşina mühendis ve teknikerler 
yetiştirilebilmesine imkân sağlanabilir. 

Daha bilinçli personelin yetiştirilmesiyle madencilik gibi ağır 
ve tehlikeli bir iş kolunda, kazaların oluşturduğu maddi ve 
manevi kayıpların azaltılabileceği düşünülmektedir. 

Teşekkürler 
Bana hep destek olan aileme, sabırla çalışmalarımı destekleyen 
eşime, Sn. Ali Sağır'a ve görsel gösteriyi yaparken yardımların-
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Klinker Üretimi
Necati Yıldız
Maden Yük. Müh.
yildizn53@gmail.com

Klinkerin ana ham maddeleri “kalker” ve “kil”dir. Bunla-
rın yanı sıra “marn”, “kaolin”, “kum”, “boksit” ve ”demir 
cevheri” de klinker üretiminde kullanılan diğer ham 
maddelerdir. 

Klinker üretiminde malzeme dengesi, kullanılan ham madde 
özelliklerine bağlıdır. Ön ısıtmalı klinker üretim sürecinde 
madde dengesi aşağıdaki şekildedir:

Klinkerin ana ham maddelerinden CaCO3’ın kaynağı; kal-
ker, şeyl, marn ve tebeşir, Si’nin kaynağı; kil, şeyl, marn ve 
kum, alüminanın kaynağı; kil, şeyl, cevher atıkları, demirin 
kaynağı da; kil ve demir cevheridir. Marn dört oksidi bün-
yesinde bulunduran üretimde kullanılabilecek en uygun 
klinker ham maddesidir. 

1 ton portland çimento üretmek için yaklaşık 1.6 ton 
ham madde ısıl işleme sokulmakta, ısıl işlem sonrası 950 
kg klinker elde edilmektedir. 950 kg klinker öğütülürken 
ortama 50 kg alçı taşı ve bir miktar da katkı maddesi 
eklenmektedir.

Klinker üretim yöntemleri
İlk çimento klinkeri dikey fırınlarda üretilmiş, üretimde 
süreklilik sağlanamamış, kapasite sınırlı kalmıştır. Klinker 
üretiminde ilk döner fırın 1890’lı yıllarda Pennsylvania’da 
kurulmuştur. Ø1,5 metre çapında, L15 metre uzunluğun-
daki fırında günde 20 ton klinker üretilmiştir. O dönemde 
fırında petrol kökenli yakıt kullanılmış, daha sonraki yıllarda 
da daha ucuz olduğundan öğütülmüş kömür kullanılmaya 
başlanmıştır. 

Yaş üretim yönteminde klinker ham maddesi fırında 3 saate 
yakın kalırken, günümüzde ön kalsinasyon sonrası bu süre 
ortalama 20 dakikaya düşmüştür. Günümüzde fırınların 18 
ay hiç durdurulmadan çalıştırılabilmesi ile klinker üretiminde 
özgül enerji tüketimi ve çimento üretim maliyeti aşağılara 
çekilmiştir. 

Klinkeri oluşturan ham maddenin ısıl işlem süreci;
 • Ham maddenin yüzey neminin uzaklaşması,
 • Emilmiş suların uzaklaşması, 
 • Bünye ve kristal suyunun alınması,
 • Karbonatların bozuşması,
 • Diğer düzenleyici minerallerin tepkimeleri,
 • Soğutma şeklindedir.

Isıl işlem bölgeleri; kurutma, ön ısıtma, kalsinasyon, geçiş, 
sinter ve soğutma olarak ayrılmaktadır. Ön ısıtma ve kalsi-
nasyon sistemli yöntemde, klinker ham maddesi siklonlarda 
kaldığı sürede %50-90 arasında kalsine olmaktadır. 

Ön kalsinasyonlu sistemlerde klinker ham maddesinin 
fırında kalış süresi, ham madde kalitesine bağlı olarak 20-30 
dakika arasında değişmektedir. 

Yaş yöntemle klinker üretimi
Kurutma, ön ısıtma, kalsinasyon ve diğer ısıl işlemler fırında 
gerçekleştirildiğinden yaş yöntemle üretim sürecinde uzun 
fırınlar kullanılmıştır. Bu yöntemle kullanılan fırınların uzun-
luğu L230, çapları da Ø6 metreye kadar olabilmektedir. 

Şekil 2’de yaş klinker üretim yöntemi akım şeması gösterilmiştir. 

Üretim yönteminde yaklaşık %40 oranında su içeren pülp 
beslenmektedir. Bu yöntemin uygulandığı yıllarda tesis 
kapasiteleri düşük kalmış, soğutucudan geri kazanılabilecek 
ısıdan gerektiği şekilde yararlanılamamış, üretim maliyetleri 
yüksek olmuştur.

Kaliteli klinker üretilmesi için fırına homojen ham madde 
beslenmesi gerekmektedir. Yaş klinker üretim sürecinde değir-
mende yaş olarak öğütülen ham madde, pülp tanklarında karış-
tırıldığı için fırına beslenen ham madde homojen olmaktadır.

Fırının ilk bölümünde pülpteki suyun buharlaştırılarak ortamdan 
alınması gerekmektedir. Bu sebeple de kullanılan enerji maliyet-
leri yükseltmiştir. 1 ton klinker üretebilmek için kalorifik değeri 
6.500 kcal/kg olan kömürden 225 kg kömür kullanılmıştır.

Makale
www.madencilik-turkiye.com
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Şekil 1: Klinker üretimi sürecinde madde dengesi

Şekil 2: Yaş yöntemle klinker üretim süreci
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Yarı kuru Lepol ızgara-fırın klinker üretim süreci
Yaş sistemde öğütme için değirmene verilen pülpün ısıl işlem 
sürecinde fırında kurutulması gerekmektedir. Fırında gerçek-
leşen kurutma işlemi için gereken enerji miktarı yüksektir. 
Lepol yarı kuru yatay ızgara-fırın klinker üretim sürecinde kuru 
öğütme sonrası yaş öğütmeye göre oldukça az sayılabilecek 
su ilavesi ile öğütülmüş ham maddeden uygun boyutta topak-
lar oluşturulmuş, bu topaklar fırın öncesi ızgara sisteminde 
kurutma ve ön ısıtma sonrası fırına beslenmiştir.

Şekil 3’te akım şeması verilen yarı kuru Lepol yatay ızgara-fırın 
yöntemi, uzun yıllar çimento fabrikalarında klinker üretiminde 
yaygın olarak kullanılmıştır.

Yarı yaş yöntemle klinker üretim süreci
Kuru öğütme işlemi yaş öğütmeye göre daha zor olup fazla 
enerji gerektirmektedir. Yarı kuru Lepol yatay ızgara-fırın 

klinker üretim sürecinde ham madde kuru olarak öğütülmekte, 
öğütülmüş kuru malzemeye %10 civarında su ilave edilerek 
topaklar oluşturulmaktadır. Fırın öncesi topaklar halinde geti-
rilmiş ham maddenin içerdiği %10 oranındaki nem, ızgarada 
ortamdan uzaklaştırılmaktadır. 

Yarı yaş yöntemle klinker üretim sürecinde sulu öğütülmüş pülp 
halindeki ham maddenin nemi, ısıl işlem öncesi filtreden geçiri-
lerek ~ %10’a düşürülmektedir. Kurutma ve ön ısıtma işlemleri 
ızgara yerine siklonlarda yapılmaktadır. Filtreleme esnasında 
birbirine yapışarak topaklar haline gelmiş ham madde uygun 
bir makine ile dağıtılarak ön ısıtma siklonlarına, siklon sonrası da 
fırına beslenmektedir. 

Şekil 4’te yarı yaş yöntemle klinker üretim süreci akım şeması 
gösterilmiştir. 
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Şekil 3: Lepol yarı kuru ızgara-fırın klinker üretim süreci
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Şekil 4: Yarı yaş klinker üretim süreci
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Ön ısıtmalı klinker üretim süreci
Yaş ya da yarı yaş klinker üretim sürecinde, ham maddeye 
az da olsa ilave edilen suyun ısıl işlem sürecinde ortamdan 
alınması üretime ek maliyet getirmektedir. Maliyetin düşürül-
mesi için daha az yakıt kullanmak, ısı kayıplarını önlemek ve 
ortamdaki ısının tamamının faydalı enerjiye dönüştürülme-
sini sağlamak için öncelikle yaş üretim süreci yerine kuru üre-
tim süreci kullanılması gerektiği araştırma konusu olmuştur.

Bu arayışların sonucunda firmalar, değişik boyutta sik-
lonların kullanıldığı kendi patentleri altında ön ısıma 
sistemleri geliştirmişlerdir. En basit ön ısıtma grubu 4 
siklondan oluşmuş, gerekli ısı da fırın çıkış gazından 
sağlanmıştır. 

Şekil 5’te ön ısıtmalı klinker üretim süreci akışı gösterilmiştir.

Genellikle 4 siklondan oluşan ön ısıtma kulelerine üstten 
verilen öğütülmüş ham madde, fırından gelen sıcak hava ile 
temas ettirilerek, kurutma ve ön ısıtma yanı sıra yaklaşık %10 
oranında da kalsine edilmektedir. Soğutucudan çıkan ısının 
önemli bir kısmı fırında, arda kalan kısmı da kömür ve ham 
maddenin kurutulmasında kullanılmaktadır.

Ön ısıtma sürecinde kalsinasyon
Bu sistemde ön ısıtma siklonlarında eklenen bir kanalda ilave 
yakma sistemi ile fırın öncesi ham madde, yaklaşık olarak %50 
oranında kalsine edilmektedir.

Kanaldaki yakma sistemi ile fırındaki ısı yükünün bir kısmı azal-
tılarak fırın refrakter ömrü uzatılmakta, fırın kapasitesi de artırıl-
maktadır. Fırından gelen hava yeteri kadar oksijen içermediğin-
den yakma kanalına, yanmanın gerçekleşmesi için ilave oksijen 
verilmektedir. Bu bölgede atık ve lastik yakma olanağı da vardır. 

Fiziki bazı kısıtlamalar nedeniyle kanalda yakılabilecek yakıt 
miktarı sınırlıdır. Kanalda kullanılan yakıt miktarı toplam yakı-
tın ancak %25’i kadardır.

Bu sistemde fırın gazının tamamı yakma kanalından geçtiğin-
den, yanma sonucu alıcı ortama daha düşük NOx emisyonu 
salınmaktadır. 

Kalsinatör sistemli klinker üretim süreci
Bu yöntemde soğutucudan siklonlara ısı kanalıyla bağlantı 

yapılmıştır. Soğutucudan gelen havanın sıcaklığı siklonlara 
verilmeden önce kalsinatördeki yakma odasında artırılmak-
tadır. Bu yöntemde, tesiste tüketilen yakıtın yaklaşık %40-
50’si fırında, %50-60’ı da kalsinatördeki yakma odasında 
yakılmaktadır. Sıcak hava ile de siklonlarda ham maddenin 
%90-95 oranlarında kalsinasyonu sağlamaktadır. Bu üretim 
yöntemi kullanımı ile fırın boyları kısalmış, fırınlarda daha 
az yakıt tüketimi ile yüksek kapasitede klinker üretimi 
sağlanmıştır.

Şekil 6’da kalsinatör sistemli modern bir çimento tesisi üretim 
akışı gösterilmiştir.

İki kalsinatör hatlı klinker üretim süreci
Fırın öncesi ön ısıtma siklonları iki ayrı hat olarak yapılmıştır. 
Her hatta ayrı yanma odası konulabileceği gibi tek bir yanma 
odası ile iki hattaki ham maddenin tamamın fırın öncesi kalsine 
edilebilme olanağı da vardır.

Şekil 7’de iki kalsinatör hatlı çimento üretim süreci akım şeması 
gösterilmiştir.

Sistemde yakıt seçme esnekliği, hatta düşük uçuculu yakıtların 
kullanılma olanağı da vardır. Her iki kalsinatöre soğutucudan 
gelen sıcak hava bağlanmıştır. Yöntemde iki kalsinatör hattın-
daki işlem fanlarla birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebil-
mektedir. Hava akışı, fanlar ve basınç kontrolü ile sağlanmak-
tadır. Sistemde sıcaklık yönetimi kolay olup ham madde %95 
oranında kalsine edilebilmektedir. Temizlenmesi için fırın çıkış 
gazının yaklaşık %30’unun yan geçişe verilebilmektedir. 

Şekil 7: İki kalsinatör hatlı çimento üretim süreci
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Şekil 5: Ön ısıtmalı klinker üretim süreci
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Sistemde kullanılan fırınların L/Ø oranı 10-14 arasında 
değişmektedir. Fırın dönü hareketi 3,5 d/d’e kadar çıkartı-
labilmektedir. Fırındaki işlem süresi 20-25 dakika olup bu 
süre de fırının kapasitesini, dolayısı ile tesis kapasitesini 
artırmaktadır. Bu tesislerde kapasite 6.500-12.000 ton/gün 
kadardır.

Çok kademeli ön ısıtma siklon ve kalsinatörlü kuru klinker 
üretim tesislerinde kullanılan enerji miktarı ~2.850*103 
BTU/tKLİNKER olup bu değer yaş yöntemli tesislerde ~4.740 - 
5.690*103BTU/tKLİNKER arasında değişmektedir. 

Günümüzde kurulan modern kalsinatörlü klinker üretim 
tesisleri klasik tesisler haline gelmiştir. Bu yöntemle daha 
küçük alanlara kısa fırınlarla, düşük maliyetli üretim yapan 
yüksek kapasiteli tesisler kurulabilmektedir. 

Dünyada üretilen enerjinin önemli bir oranı çimento 
sektöründe tüketilmektedir. Çimento sektöründe geliş-
meler; az enerji kullanımı, düşük maliyet ve en önemlisi 
de alıcı ortama düşük gaz salınımı yönünde olacaktır. 
CO2, klinkerin ham maddesi olan CaCO3’ün kalsinasyo-
nundan ve yakıtlardan ortaya çıkmaktadır. 1 ton çimento 
üretmek için 0,55 ton CO2 oluşurken bunun üzerine 
klinker üretimi için 1450 CO sıcaklığa ulaşabilmek için 
kullanılan yakıttan da ilave 0,4 ton CO2 gelmektedir. İyi 
bir yaklaşımla 1 ton çimento üretimi için atmosfere %60 
kalsinasyondan, %40'ta yanmadan kaynaklanan 1 ton 
CO2 salınmaktadır. 

Sektördeki 1 Euro’luk satışa karşılık 9 kilogram CO2 emisyonu 
yaratılmaktadır.

Klinkerin öğütülmesi
Çimento; klinker, %4-5 oranında alçı taşı, tras ve diğer katkı 
maddelerinin belirli oranda karıştırılarak beraberce öğütül-
mesi ya da ayrı öğütülmüş bu malzemelerin belirli oranda 
harmanlanması ile üretilmektedir. Çimento öğütüldükten 
sonra 90 mikron üzerindeki malzeme oranının ağırlıkça 
%10’dan daha düşük olması istenmektedir. Bu da öğütülmüş 
ham madde yüzey alanının 3.500-4500 cm2/gr üzerinde olma-
sını gerektirmektedir. Günümüzde üretilen çimentolarda 
+90µ %1-2’yi geçmemektedir. Traslı çimentonun boyut tras 
oranına göre değişmekte 3500 blaine üzerine çıkmaktadır.

Çimento öğütmede çok değişik kırıcılar ve değirmenler 
kullanılmaktadır. Şekil 8’de seçenekli bir öğütme devresi 
gösterilmiştir. Bu devrede ön kırıcılardan çıkan malzeme 
elendikten sonra elek üstü kırıcıya geri gönderilmekte-
dir. Malzeme elenmeden doğrudan bilyalı değirmenlere 
de verilebilmektedir. Değirmende öğütülmüş malzeme, 
kapalı devre çalışan sınıflandırıcıda ayrılmaktadır. Yaygın 
olmasa da sınıflandırıcı yerine özel çimento elekleri de 
kullanılabilmektedir.

Isıl işlem sonucu elde edilen klinker %4-5 oranında alçı 
taşı ve diğer katkı maddeleri ile karıştırılıp öğütülerek 
değişik kullanım amacına uygun çimentolar üretilmekte-
dir. Klinkerin özelliği, kimyasal yapısı ile belirlenmesine 
karşın kalitesi bu bileşenlerin oluşturduğu mineral form-
ların oranı ile ilişkilidir. Bu nedenle klinkerden üretilen 
çimentonun kalitesi doğrudan klinkeri oluşturan formlar 
ile bağlantılıdır.

Çimento üretmek için klinkerin içine, öğütülme öncesi ya da 
sonrası bazı katkı maddeleri ilave edilmektedir. Katkı mad-
deleri, üretilen çimentoya olumlu özellikler kazandırmala-
rının yanı sıra üretim maliyetlerini de düşürerek ekonomik 
çimento üretimini sağlamaktadır:

 • Puzolanik maddeler 
 • Yüksek fırın cürufu çucu küller 
 • Alçıtaşı (CaSO4.2H2O) 
 • Silis dumanı 
 • Pişmiş şist

Sonuç 
Dünyada çimento sektörü her yıl bir önceki yıla göre yakla-
şık %5 oranında büyümektedir. Çimento, sanayileşme ve 
kalkınma için vazgeçilmezliğini gelecekte de koruyacak, 
talebinde bir daralma söz konusu olmayacaktır. Çimentonun 
yerine daha kaliteli çimento kullanılacaktır.

Daha kaliteli çimento üretimi için ilk koşul daha kaliteli ham 
madde üretimi, ham maddenin iyi hazırlanmasıdır. 
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Dünyada maden sektörü zorlu bir süreçten geçi-
yor. Artan üretim maliyetlerine karşın maden 
fiyatlarının düşmeye devam ettiği bir dönem 
yaşıyoruz. Mevcut şartlar, orta ve küçük üretici-

leri üretimi azaltma veya durdurma noktasına getirmişken, 
büyük üreticilerin bu fiyat istikrarsızlığında, önceden 
oluşan yağlarını yaktıkları bir dönemde olduklarını söyle-
yebiliriz. 

2008 krizinde dibi gören çoğu madenin fiyatı (altın, 
bakır, kömür) bir kaç sene içerisinde tüm zamanların en 
yüksek fiyatlarına ulaştı. Bu yükselişe sebep olarak kriz-
den çıkan gelişmekte olan ülkelerin hızlı toparlanması 
sonucu çok yüksek büyüme hızları ve altyapı yatırımları, 
doğal afetler, isçi grevleri, krizin ilk döneminde fiyat-
ların düşmesiyle azalan üretim gibi farklı gerekçeler 
sunulabilir. Yüksek seviyedeki bu fiyatların aslında çok 
uzun sürmeyeceği, tarihsel maden fiyatlarıyla barışık 
herkesin öngörüsüyken buna rağmen bazı firmalar 
yüksek fiyatları baz alarak büyük yatırımlar yaptılar ve 
büyük borç altına girmiş oldular. Bugün gelinen nok-
tada ise düşük cevher fiyatları sebebiyle cirolar azaldı. 
Maliyetler ise giderek arttığı için net karlar oldukça 
eridi. Ancak önceki dönemden kalan yüksek borçların 
da halen ödenmeleri gerekiyor. Bunun sonucunda 
birçok şirket ellerindeki projeleri durdurmak zorunda 
kaldı. Bu bağlamda şirket birleşmeleri, birbirini satın 
almalar ve maalesef iflas edenlerin bile olduğu bir 
dönemden geçiyoruz. 

Şekil 1’de yer alan önemli madenlerin fiyat eğrilerini 
incelediğimiz zaman, bu madenlerin hepsinin fiyatlarında 
son bir yılda düşüş olduğunu görmekteyiz. Son 12 ay 
içerisinde demir fiyatları metrik ton başına yaklaşık %40, 
Avustralya termal kömür fiyatları yaklaşık %18, bakır fiyat-
ları ton başına %10 ve altın fiyatları ise ons başına yaklaşık 
%8 düşmüştür. Buna paralel olarak bu cevherleri üreten 
firmaların hisse değerleri de düşmüştür. 

Şekil 2’de, bu cevherleri üreten küresel büyük maden firmaları-
nın ABD borsasındaki hisselerinin değerleri verilmiştir.

Şekil 2’ye göre, dünyanın kömür üreten en büyük özel şirketi-
nin son bir yıl içerisinde değer kaybı %86’dır (Firma, bu yazının 
hazırlandığı dönemde, S&P400 indeksinden bu erime sebebiyle 
çıkarılmıştı.). Son on iki aylık dönemde kömürdeki diğer büyük 
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Şekil 1. Bazı temel madenlerin son 1 yıllık fiyat grafiği (Kaynak: indexmundi.com) 
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firmaların da kayıpları %70 ila %92 arasındadır. Bu çok ciddi 
düşüşün temel sebepleri; petrol ve doğalgaz fiyatlarının düşük 
olması sebebiyle eriyen kömür fiyatları ve nihayetinde cirodaki 
erime, termik santrallere getirilen yasal sınırlamalar, demir 
talebinin azalması (metalurjik kömürü etkilemiş), bu firmaların 
2010’lu yıllardaki fiyatlardan kaynaklı iyimserlikleri sonucu 

yaptıkları inorganik büyüme girişimleri (ortalama 5 milyar dolar 
ve üzeri olan büyük satın alımlar) ve altına girdikleri borçlar 
olarak sayılabilir. 

Kömür fiyatları 2010-2011 yıllarında suni bir yükseliş yaşamıştı. 
Bu yükselişin temel nedenlerinden biri -her ne kadar bugün  

 

Şekil 1. Bazı temel madenlerin son 1 yıllık fiyat grafiği (Kaynak: indexmundi.com) 

Şekil 2’de, bu cevherleri üreten küresel büyük maden firmalarının ABD borsasındaki hisselerinin değerleri 

verilmiştir. 

 

Şekil 2. Küresel ölçekteki maden firmalarının son bir yıllık borsa performansları (Kaynak: Yahoo 

Finance) 
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Şekil 2. Küresel ölçekteki maden firmalarının son bir yıllık borsa performansları (Kaynak: Yahoo Finance)
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unutulmuş olsa da- 2010 ve 2011 yıllarında 
Avustralya’nın Queensland ve Victoria bölgelerinde 
gerçekleşen seller sonucunda kömür nakliyatının 
duracak noktaya gelmesi ve fiyatların pik yapmış 
olmasıdır.

Aynı şekilde küresel ölçekteki dünyanın en büyük 
ikinci bakır üreticisi konumundaki şirketin de 
hisseleri aynı dönemde yaklaşık %45’lik bir düşüş 
yaşamıştır. (Şekil 2) Dünya bakır üretiminin önemli 
bir kısmını tüketen Çin’in büyümesindeki yavaş-
lama, yeni kurulan şehirlerin istenilen doluluğa 
ulaşamamış olması, bunun sonucu olarak Çin 
inşaat sektöründeki durgunluk ve diğer geliş-
mekte olan ülkelerin ekonomilerindeki yavaşlama 

bakıra olan talebi azaltmıştır. Talebin düşüşü fiyatların da düş-
mesine yol açmıştır. Düşen fiyatların, elbette ki bakır firmalarının 
hisse değerlerinin düşüşlerine katkısı olmuştur. Diğer sebepler 
arasında ilk akla gelen birkaçı, yine geçen yıllarda fiyatların reha-
vetiyle yapılmış büyük satın almalar ve diğer üreticilere kıyasla 
maliyet çizgisinin üzerinde yer alan operasyonlarının sayısı sayı-
labilir. 2011 yılında kömürdeki suni yükselişe benzer şekilde, aynı 
yıl bakır üretiminde başı çeken ülkelerde (Şili, Peru) bulunan dev 
bakır madenlerindeki işçi grevleri bu işletmelerde üretimi durdur-
muş ve bakır fiyatlarının zirve yapmasına yol açmıştır. 

Şekil 2’de yer alan en büyük üçüncü küresel altın firmasının hisse 
değerleri son bir yılda altın fiyatlarıyla paralellik göstermiştir. Altında 
asıl düşüş, 2013 yılının ilk çeyreğinde başlamış ve kademeli olarak 
2014 yılının sonuna kadar sürmüştür. 2015 yılına nispeten daha iyi 
başlamış olsa da halen ons başına fiyatlar 1150-1200 dolar bandında 
gidip gelmektedir. Altındaki yükselişin sebebiyse kriz döneminde 
kurlara olan güvensizlik sonucu tek güvenli liman olarak altının 
görülmesi ve ETF fonları ve diğer yatırım araçlarıyla altına yönelmiş 
olunmasıdır. Bu süreçte Hindistan’da ve Çin’de yıllık bazda önemli 
tüketim gerçekleşmiştir ve nihayetinde altın fiyatları ons başına 1800 
doları geçmişti. Ekonomide esen olumlu hava ve ABD merkez banka-
sının da bir yılı aşkın süredir piyasalara verdiği iyimserlik ve faiz artırımı 
mesajları ve nihayetinde ETF fonlarının çekilmesiyle altın fiyatları 
bugünkü seviyelere gelmiştir. Şekilde yer alan küresel altın firması 
son bir yılda altın fiyatlarında ciddi bir oynama olmaması sebebiyle 
yaklaşık %6 kadar düşmüştür. Eylül ayında beklenen, ABD Merkez 

Bankası’nın (FED) faiz artırımı sonrasında altının önce düşmesi 
sonrasında da tekrardan toparlanmasıdır. Bu fiyat düşüşünde 
kritik nokta, maden şirketlerinin dünya altın üretiminin maliyet 
çizgisinin neresinde olacaklarıdır.

Dünyanın en büyük demir üreten firmalarından olan firma 
ise son on iki ayda yaklaşık %20’lik bir hisse erimesi yaşamıştır. 
Aslına bakılırsa bu erime, demir fiyatlarındaki düşüşe göre 
(%40) daha sınırlı kalmıştır. Bunun sebebi, firmanın ürettiği 
cevher yelpazesinin genişliği ve birçok cevher üretiminde lider 
konumda bulunmasıdır. Zaten demir fiyatlarındaki düşüşe 
sebep olan iki dev firmadan birisi de bahsi geçen firmadır. Bu 
firmalar maliyet eğrisinde oldukça avantajlı durumda oldukları 
için şu anki fiyatlarla bile demir satışından kâr edebilmekte ve 

üretimi de azaltmamaktadırlar. Bunun sonucunda maliyet eğrisinin 
yukarısında yer alan birçok orta ve küçük firma mevcut fiyatlara daha 
fazla dayanamayıp üretimi azaltmış veya iflas noktasına gelmiştir. 

Artan dünya nüfusu ve ilerleyen teknoloji, madenlere duyulan 
ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Ancak her zaman olduğu gibi 
(doğal veya suni) fiyatlarda oynamalar olacaktır. Son birkaç yıldır 
maden sektöründe küresel ölçekte ciddi bir daralma yaşanmaktadır. 
Birçok operasyon ve firma önemli sayıda çalışanını işten çıkarmak 
zorunda kalmış, büyük projelerini askıya almış ve sermaye artırımın-
dan kaçınmıştır. Bunun sebepleri arasında normalleşen cevher fiyat-
ları, agresif inorganik büyüme girişimleri ve gelişmekte olan ülkelerin 
büyümelerinde görülen yavaşlama gösterilebilir. Şekil 3 ve Şekil 4’te 
Hindistan’ın ve Çin’in son 5 yıllık büyüme rakamları verilmiştir. 

Hindistan nispeten daha iyi durumda olsa da her iki 
ülkenin de son bir kaç çeyrektir büyümesi zayıflamıştır. 
Yeryüzünde insan yaşadığı müddetçe madenlere ihtiyaç 
olacaktır ancak bir cevher üretilirken üreticinin bu cev-
herde dünya üretim maliyet eğrisinin neresinde olunduğu 
oldukça önemlidir. Maliyet eğrisinin altında olanlar bu tür 
fiyat oynamalarından pek etkilenmemektedirler. Maliyet 
eğrisinin üstünde olan şirketler ise fiyat oynamaları sonu-
cunda küçülebilmekte veya iflas noktasına gelebilmekte-
dirler. Özellikle fiyatların suni yükselmelerine dikkat etmek 
ve böyle dönemlerde büyük borçların altına girmek maden 
şirketlerinin sonunu getirebilmektedir. 

 

Şekil 3. Hindistan’ın son beş yıllık gayri safi milli hâsıla büyüme hızı (Kaynak: tradingeconomics.com) 

 

Şekil 4. Çin’in son beş yıllık gayri safi milli hâsıla büyüme hızı (Kaynak: tradingeconomics.com) 
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Madencilik Faaliyetlerinin 
Denetimi, Üretim ve Sevkiyatı

3213 sayılı Maden Yasası’nın 11’inci maddesi ilk fık-
rasında; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden 
hakları ile ilgili bütün faaliyetlerin yürütülmesinin 
ve vecibelerinin yerine getirilmesinin kontrolünü ve 

denetimini yapmak ve yönlendirmek için teknik ve mali konu-
ları yerinde incelemek maksadıyla ihtisaslaşmış diğer Devlet 
kuruluşlarından da yararlanarak inceleme raporu hazırlatır, 
kuralı bulunmaktadır.

Aktarılan kural, 3213 sayılı Yasa’nın yürürlüğünden itibaren 
değişikliğe uğramamıştır. Konuluş gerekçesinde de: Bu madde 
ile maden faaliyetlerinin ve beyanların, mahallinde kontrolü-
nün ve denetimlerinin ehil kişilerce yapılması hükmü getiril-
miştir. Kamu kuruluşlarında gizli işsizlik ve kadro şişkinlikleri 
önemli ölçüde önlenecek, yeminli teknik büroların teşkili ile de 
serbest iş imkânları artacaktır, denilmiştir.

3213 sayılı Yasa 15 Haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
O tarih itibarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, maden-
cilik konusunda teknik ve mali konuları incelemek maksadıyla 
ihtisaslaşmış diğer Devlet kuruluşlarından yararlanması düşü-
nülebilir ise de günümüzde Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
(MİGEM) madencilik faaliyetlerinin denetimini yapacak kad-
roya ve bilgiye fazlasıyla sahiptir ve yıllardır da yapmaktadır. 
Özellikle fıkranın sonunda yer alan “inceleme raporu hazırlatır” 
ifadesi geçerliliğini yitirmiştir ve kanımca konulduğu tarih 
itibarıyla da hatalıdır. Konuya yabancı bir kişi maddeyi oku-
duğunda Bakanlığın, maden hakları ile ilgili bütün faaliyet-
lerin yürütülmesi ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin 
kontrolünü ve denetimini yapmak ve yönlendirmek ile teknik 

ve mali konuları da yerinde incelemek amacıyla diğer Devlet 
kuruluşlarında da yararlanarak inceleme raporu hazırlatacağı 
ve bu raporu sadece kendisinin hazırlayamayacağı anlamı çık-
maktadır. Bu nedenle mevcut düzenleme; hem yetki yönün-
den maksadı açıklamaktan uzaktır hem de sanki Bakanlık, bu 
konuların değerlendirmesini başka kurumların yardımı ile 
yapabilir şeklinde yanlış anlamaya / anlaşılmaya müsaittir. 

Maddenin, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; maden hakları 
ile ilgili bütün faaliyetlerin yürütülmesi, yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi, kontrol ve denetiminin yapılması, yönlendirilmesi 
yanında teknik ve mali konuları yerinde inceleyip, inceleme 
raporu hazırlar. Konunun özellik taşıması halinde raporun 
hazırlanmasına yönelik olarak ihtisaslaşmış diğer Devlet kuru-
luşlarından da yararlanabilir.” şeklinde düzenlenmesi daha 
uygun olacaktır. 

6592 sayılı Yasanın 7’nci maddesi ile 11’inci maddeye bir fıkra 
eklenmiştir. Ek fıkrada, ruhsat sahibi veya vekilinin mahallinde 
yapılan tetkiklere ve incelemelere katılmaması veya ruhsat 
sahibince herhangi bir nedenle tetkiklerin ve incelemelerin 
engellenmesi halinde 20.000 TL, bu fiilin tekrarı halinde ise iki 
katı tutarında idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. 

Yıllardır ruhsat sahalarının denetimi hafta sonları yapılmakta-
dır. Resmi tatil olan Pazar günü yapılan bir denetime katılma-
yan / katılamayan ruhsat sahibi ya da vekiline idari para cezası 
öngörülmesi hiç de uygun bir durum değildir. Denetim için 
ruhsat sahasına giden heyetlerin tuttuğu tutanakların çoğunda 
en az üç gün denetim yapıldığı resmi kayıt altına alınmaktadır. 

Maden Hukuku
www.madencilik-turkiye.com

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

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com



Madencilik Faaliyetlerinin 
Denetimi, Üretim ve Sevkiyatı

Resmi tatile isabet eden günlerde ruhsat sahibinin denetime 
katılmaya zorlanamayacağını düşünüyoruz. Ruhsat sahibi ya 
da vekilinin mazeret göstererek ruhsat alanına gelmemesi 
halinde de idari para cezasından kurtulamayacağını düşün-
mek hiç de zor değildir. 

Yasanın 12’nci maddesinde de değişiklikler yapılmış, idari para 
cezalarının katları indirilmiştir.

Maddenin 4’üncü fıkrasıyla; denetim ve inceleme sonucunda, 
yaptığı üretimi ve sevkiyatı bildirmediği tespit edilen ruhsat 
sahiplerine ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten, bildiril-
meyen miktar için hesaplanacak Devlet hakkının on katı yerine 
beş katına,

Maddenin 5’inci fıkrasıyla; Ruhsatı olmadan veya başkasına 
ait ruhsat alanı içerisinde üretim yapıldığının tespiti halinde 
üretilen tüm madenin ocak başı satış bedelinin üç katı yerine 
iki katına,

Maddenin 5’inci fıkrasıyla; Ruhsat alanında ruhsat grubu 
dışında üretim yapıldığının tespiti halinde üretilen tüm made-
nin ocak başı satış bedelinin üç katı yerine iki katına,  

Maddenin 6’ncı fıkrasıyla; Hammadde üretim izin alanından 
üretilen hammaddenin kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan 
projeler dışında kullanıldığının, ticarete konu edildiğinin ya da 
satışının yapıldığının tespit edilmesi halinde, amaç dışı kulla-
nılan hammaddenin ocak başı satış bedelinin üç katı yerine iki 
katına, indirilmiştir.

Maddenin 7’nci fıkrasıyla 
da teminat iradı, 20.000 
TL idari para cezasına 
çevrilmiştir. 

İdari para cezalarının 
katlarının Hammadde 
Üretim İzin Belgeli 
sahalar haricinde indiril-
mesini olumlu bulmakla 
beraber, Yasanın 12’nci 
maddesinin bazı fık-
ralarının Ceza Hukuku 
temel ilkelerine aykırı 
olduğunu düşünüyoruz. 
İkinci olarak katılmadığımız nokta, Maden Yasası uyarınca 
verilen idari para cezalarının Kabahatler Yasası hükümle-
rine tabi olması ve yargılama makamı olarak da Sulh Ceza 
Hâkimliklerinin yetkili kılınmasıdır.

Yukarıda çekince koyduğumuz iki noktayı açıklamakta yarar 
görüyoruz.

Maddede geçen “üretilmiş olup el konulan ve el konulma 
imkânı ortadan kalkmış olan tüm madenin ocak başı satış 
bedelinin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.”, bu 
ifade ile 12’nci maddenin 5. fıkrasında iki durum açıklanmak-
tadır. İlki, ruhsatsız veya başkasına ait ruhsat sahasındaki faa-
liyeti, ikincisi ise ruhsat grubu dışında üretim yapılması halini 
düzenlemektedir. 

www.madencilik-turkiye.com

www.miningturkeymag.com www.tunelteknolojisi.com

Tünel Teknolojileri Dergisi
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İlk duruma bir örnek verdiğimizde; maden üretimi yapan 
ancak bu üretimi bir şekilde ruhsat sınırı dışına taşan 
ya da hiç ruhsatı olmayan kişinin ürettiği madeni sevk 
etmediğini, bunun idare tarafından da tespit edilip el 
konulduğunu düşünelim. Bu durumda üretimi ruhsatsız 
alanda yapan kişi, ürettiği tüm madenin ocak başı satış 
fiyatının iki katı idari para cezası ödeyecektir. Andığımız 
kişinin ruhsatsız alanda ürettiği madeni sevk edip ortadan 
kaldırdığını ve el konulma imkânını yok ettiğini kabul 
ettiğimizde kişi, yine iki kat idari para cezası ödeyecek-
tir. Böylece, ruhsatsız alandan üretim yapan ve bunu 
bir şekilde ortadan kaldıran kişi esasen bir kat idari para 
cezası ödemekte, kaldırmayan kişi ise iki kat idari para 
cezası ödemiş olmaktadır. Örnekten anlaşılacağı üzere, 
Yasanın 12’nci maddesi 5. fıkrası bir yerde, ruhsatsız alan-
dan yapılan üretimin el konulmayacak şekilde ortadan 
kaldırılmasını destekler niteliktedir. 

12’nci maddenin 6. fıkrasına 6592 sayılı Yasa ile getirilen 
değişiklikte; ham madde üretim izin alanından üretilen 
ham maddenin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan 
projeler dışında kullanıldığının, ticarete konu edildiği-
nin veya satışının yapıldığının tespit edilmesi halinde, 
faaliyeti gerçekleştirene amaç dışı kullanılan ham 
maddenin ocak başı satış bedelinin iki katı tutarında 
idari para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. 
Değişiklikten önce ocak başı satış bedelinin üç katı olan 
ceza, iki katına indirilmiştir. Bu durumda yapılan üretim 
Hammadde Üretim İzin Belgesine (HÜİB) dayanmakta ve 
bu belge şahsa değil kamuya verilmektedir. Bir yerde 
kamu adını ve gücünü kullanan kişi, hakkı olmayan bir 
üretim faaliyetinde bulunarak kamuya vereceği ham 
maddeyi ticarete konu etmek suretiyle Yasaya aykırı 
davranarak kâr elde etmektedir. Fiile uygulanacak ocak 
başı satış tutarının üç katı idari para cezasının iki kata 
indirilmesine katılmıyoruz. Söz konusu bu ceza, ruhsat-
sız ya da başkasına ait ruhsat alanında çıkarılan maden 
ile aynı değildir. Ruhsatsız çalışma ya da başkasının 
ruhsatında çalışmanın her an fark edilmesi mümkün 
iken HÜİB’ye dayalı bir faaliyette sadece Yasa’ya aykırı 
madencilik faaliyetinde bulunulmamakta, kamu kurum 
ve kuruluşu da Yasa’ya aykırı bu fiilin aracı olmaktadır. 
Bu nedenle, cezanın üç kattan iki kata indirilmesi isa-
betli olmamıştır. 

Katılmadığımız diğer bir nokta, Maden Yasası’na göre 
verilen idari para cezalarının, görüm ve çözüm yerinin 
Sulh Ceza Hâkimlikleri olmasıdır. Bu mahkemelerin ver-
diği kararlara karşı temyiz yolu kapalı olup sadece itiraz 
edilebilir ve itiraz üzerine verilen kararlar da kesindir. 
Bir Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği karara yapılan itirazı 
bölgede bulunan diğer bir Sulh Ceza Hakimliği karara 
bağlamaktadır.

Konuyu somut bir örnekle açıklamakta yarar görüyorum. 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü, 26.07.2011 tarihinde 

3213 sayılı Yasa’nın 12’nci maddesi 5. fıkrası uyarınca bir 
müvekkilime idari para cezası vermiş ve bu cezada ocak 
başı satış bedelinin üç katı alınmıştır. İdari para cezasına, 
17.08.2011 tarihinde Tarsus Sulh Ceza Mahkemesi’nde iti-
raz edilmiştir. Dosya, Tarsus Sulh Ceza Mahkemesi’nden, 
Tarsus Sulh Ceza Hakimliği’ne devrolmuş ve Hakimlik, 
17.03.2015 günlü kararla davanın reddine hükmetmiştir. 
Karara Adana Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz edil-
miş, itiraz da Maden Yasası 12’nci maddesinde öngörülen 
üç kat idari para cezasının 18.02.2015 tarihinde yürürlüğe 
giren 6592 sayılı Yasa ile iki kata indirildiği; Hakimlik kara-
rının ise 17.03.2015 tarihinde Yasa değişikliğinden sonra 
olduğu, en azından kararın bu nedenle bozulması isten-
miştir. Adana 2. Sulh Ceza Hâkimliği, 27.04.2015 günlü 
kararla itirazı reddederek kararı kesinleştirmiştir.

Ceza hukukunda, failin lehine olan kuralın uygulanacağı 
evrenseldir. Kabahatler Yasası’nın 5’inci maddesinde; 
26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın zaman 
bakımından uygulamaya ilişkin hükümleri kabahatler bakı-
mından da uygulanır, denilmiş, Türk Ceza Yasası’nın zaman 
bakımından uygulanmasına yönelik 7’nci maddesinde de: 
Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan Yasa ile sonradan 
yürürlüğe giren yasaların hükümleri farklı ise faalin lehine 
olan Yasa’nın uygulanacağı ve infaz olunacağı, kurala bağ-
lanmıştır. Böylece, 6592 sayılı Yasa’nın yürürlüğünden sonra 
5995 sayılı Yasa’ya göre verilmiş ocak başı satış bedelinin 
üç katı idari para cezası, Hâkimlikçe görmezden gelinerek 
yürürlükte olan yasaların yanında temel hukuk ilkeleri de 
çiğnenerek karar verilmiştir. 

Maden Yasası’na göre verilmiş idari para cezalarının, 
İdare Mahkemelerinde görülmesinin Yasa’da yer alma-
ması çok büyük bir eksikliktir. Bilindiği üzere, Maden 
Yasası’na göre verilmiş idari para cezalarına karşı ceza-
nın tebliğinden itibaren çok kısa bir süre içinde (15 
gün) Kabahatler Yasası hükümlerine göre Sulh Ceza 
Hâkimliklerinde dava açılabilmektedir. On beş günlük 
süre içinde itiraza konu belgelerin toplanması hemen 
hemen imkânsızdır. Sulh Ceza Hâkimliklerinin verdiği 
karara karşı temyiz yolu kapalı olup karara sadece 
Sulh Ceza Hâkimliği’nin yargı çevresindeki Sulh Ceza 
Hâkimliği’nde itiraz edilebilmekte ve itiraz üzerine ilk 
derece Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararı kesinleşmektedir. 
Kararların temyiz yolu ile ve tek bir merciden kesin-
leşmemesi sonucu da içtihat oluşmamaktadır. Maden 
Yasası’na göre verilen idari para cezalarının miktarları 
genelde büyük meblağlardadır. Bu nedenle söz konusu 
cezalara temyiz yolunun kapatılması çok büyük sakınca 
teşkil etmektedir. 

Çevre Yasası’nın 25’inci maddesinde, idari para cezalarına 
tebliğinden itibaren otuz gün içinde İdare Mahkemelerinde 
dava açılabileceği, öngörülmüştür. Bu tür bir düzenleme-
nin mutlaka Maden Yasası’nda da yer alması gerektiğine 
inanıyoruz. 
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TÜRKİYE KROM  MANGAN CEHVER FİYATLARI 

FerroA
lloyN

et.com

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton)
Yer

Kalori (kcal/
kg)

3.Mar.15 Krom cevheri (CIF - Çin) 46 - 48%Konsantre 260-265 USD / dmt

3.Mar.15 Krom cevheri (CIF - Çin) 40 - 42%parça 240-245 USD / dmt

3.Mar.15 Krom cevheri (CIF - Çin) 38 - 40%parça 220-225 USD / dmt

3.Mar.15 Manganez cev. (CIF - Çin) 40 - 42%parça 4,0 - 4,1 USD / dmtu

3.Mar.15 Manganez cev. (CIF - Çin) 36 - 38%parça 3,5 - 3,6 USD / dmtu

Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE - TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat (TL/
Ton-KDV 

Hariç)
Yer

Kalori 
(kcal/

kg)

Haziran 2015 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6650

Haziran 2015 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 KOZLU MÜ. LAVUARI 6650

Haziran 2015 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6650

Haziran 2015 18/150 PARÇA (DÖKME) 370 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 6650

Haziran 2015 18/150 PARÇA (DÖKME) 340 AMASRA MÜ. LAVUARI 6000

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Mayıs 2015 Keles krible +40 mm 140 KLİ 2.766

Mayıs 2015 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 292 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 5.359

Mayıs 2015 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

292 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.474

Mayıs 2015 Kısrakdere krible +20 mm 330 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.775

Mayıs 2015 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

220 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Mayıs 2015 Çan krible +30 mm 222 ÇLİ 4.537

ton = 1000 kilogram
lb: libre = pound = 0,453 kilogram 
tr. oz: (troy ons) = 31,1 gram. 
şişe: 76 pound = 34,47 kilogram

dmt: (dry metric tonne) kuru bazda metrik ton
dmtu: kuru bazda metrik ton ünite
USD: ABD Doları

DEĞERLİ METALLER (PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2014)
Birim

CM
E G

roup

4.Tem.15 Altın 1201,30 -2,60 1233,40 USD / tr. oz

4.Tem.15 Gümüş 16,18 -5,98 17,21 USD / tr. oz

4.Tem.15 Platinyum 1089,00 -13,02 1252,00 USD / tr. oz

4.Tem.15 Rodyum 1055,00 -11,72 1195,00 USD / tr. oz

4.Tem.15 Palladyum 1201,30 -12,44 812,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2014)
Birim London M

etal Exchange

4.Tem.15 Aluminyum 1650,50 -11,97 1875,00 USD / ton

4.Tem.15 Bakır 5663,00 -11,38 6390,00 USD / ton

4.Tem.15 Çinko 2040,00 -4,78 2142,50 USD / ton

4.Tem.15 Kalay 15180,00 -25,42 20355,00 USD / ton

4.Tem.15 Kurşun 1785,00 -7,82 1936,50 USD / ton

4.Tem.15 Nikel 12600,00 -21,88 16130,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2014)
Birim

N
orthernM

iner (N
M

)

3.Haz.15 Antimuan 9000,00 0,00 9000,00 USD / ton

3.Haz.15 Bizmut 12,40 0,00 12,40 USD / lb.

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

19.Haz.15 İridyum 580,00 11,54 520,00 USD / tr. oz

3.Haz.15 Kadmiyum 0,88 0,00 0,88 USD / lb.

19.Haz.15 Kobalt 13,97 -3,12 14,42 USD / lb.

19.Haz.15 Magnezyum 2,22 -7,88 2,41 USD / ton

19.Haz.15 Manganez 2,03 -13,62 2,35 USD / ton

20.Haz.15 Molibden 14900,00 -25,87 20100,00 USD / ton

LM
E

19.Haz.15 Rutenyum 50,00 -13,79 58,00 USD / tr. oz

N
M

3.Haz.15 Selenyum 26,00 0,00 26,00 USD / lb.

19.Ağu.14 Tantal 125,00 0,00 125,00 USD / lb.

19.Haz.15 Tungsten 340,31 -2,77 350,00 USD / ton

20.Şub.15 Uranyum 36,50 17,74 31,00 USD / lb.

U
XC

19.Haz.15 Vanadyum 19,39 -20,76 24,47 USD / lb.

N
M

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%
Yıl Sonu Fiy. 
(31.Ara.14)

Birim

H
EFA

 Rare earth

1.May.15 Lantanyum Metal ≥ 99% 10,00 0,00 10,00 USD / kg

1.May.15 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 4,80 0,00 4,80 USD / kg

1.May.15 Seryum Metal ≥ 99% 10,00 0,00 10,00 USD / kg

1.May.15 Seryum Oksit ≥ 99.5% 4,40 0,00 4,40 USD / kg

1.May.15 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 175,00 0,00 175,00 USD / kg

1.May.15
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
105,00 0,00 105,00 USD / kg

1.May.15 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 87,00 0,00 87,00 USD / kg

1.May.15 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 59,00 0,00 59,00 USD / kg

1.May.15 Samaryum Metal ≥ 99.9% 20,00 0,00 20,00 USD / kg

1.May.15 Europyum Oksit ≥ 99.5% 680,00 0,00 680,00 USD / kg

1.May.15 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 95,00 0,00 95,00 USD / kg

1.May.15 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 39,00 0,00 39,00 USD / kg

1.May.15 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 810,00 0,00 810,00 USD / kg

1.May.15 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 600,00 0,00 600,00 USD / kg

1.May.15 Disporsiyum Metal ≥ 99% 470,00 0,00 470,00 USD / kg

1.May.15 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 340,00 0,00 340,00 USD / kg

1.May.15 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 165,00 0,00 165,00 USD / kg

1.May.15 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 77,00 0,00 77,00 USD / kg

1.May.15 İtriyum Metal ≥ 99.9% 77,00 0,00 77,00 USD / kg

1.May.15 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 15,00 0,00 15,00 USD / kg

1.May.15 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 18000,00 0,00 18000,00 USD / kg

1.May.15 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 7200,00 0,00 7200,00 USD / kg

1.May.15 Mixed Metal ≥ 99% 8,00 0,00 8,00 USD / kg
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Şimdi Abone Olun !
Kaliteli ve Zengin İçerikleriyle Yayınlarımızı Eksiksiz Takip Edin



Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

Yabancı Etkinlikler
17 - 21 Ağustos ABM Haftası 2015 (ABM Week 2015) Rio de Janerio, 
Brezilya www.abmbrasil.com.br

22 - 24 Ağustos Afrika Yapı Makinaları, Ürünleri ve Ekipmanları Fuarı 
2015 (Buildexpo Africa 2015) Dar-es-Salaam,Tanzanya www.expogr.
com/tanzania/buildexpo/

1 - 4 Eylül  Uluslararası Asya-Pasifik Madencilik Fuarı (AIMEX 2015) 
Sydney, Avustralya www.aimex.com.au

12 - 16 Eylül Yığın Liçi Çözümleri 2015 (Heap Leach Solutions 2015) 
Reno, ABD www.heapleachsolutions.com

14 - 17 Eylül 16. Brezilya Madencilik Kongresi (Exposibram 2015) Belo 
Horizonte - Brezilya www.exposibram.org.br

15 - 18 Eylül Bauma Conexpo Afrika Fuarı (Bauma Conexpo Africa 
2015) Johannesburg, Güney Afrika www.bcafrica.com

29 Eylül - 1 Ekim 4. İran Madenleri & Madencilik Endüstrisi Fuarı 
(MINEX 2015) Tahran, İran www.minex.ir

5 - 8 Ekim Pittsburgh Coal Conference (Pittsburgh Kömür Konferansı) 
Pittsburgh, ABD www.engineeringx.pitt.edu

20 - 23 Ekim Çin Madencilik Kongresi ve Fuarı 2015 (China Mining 
Congress & Expo 2015) Tianjin, Çin www.chinaminingtj.org

4 - 5 Kasım 2. Coaltrans Orta Doğu  - Kömür Ticaret ve Nakliyat Fo-
rumu (2nd Coaltrans Middle East - Coal Trading And Shipping Forum) 
Dubai, BAE, www.coaltrans.com/middle-east/details.html

9 - 13 Kasım 2. Uluslararası Madencilik ve Kaynaklar Konferansı (2nd 
Annual International Mining and Resources Conference and Exhibi-
tion) Melbourne, Avustralya, www.imarcmelbourne.com

16 - 19 Kasım Flotasyon '15 (Flotation 2015) Cape Town, Güney Afrika 
www.min-eng.com/flotation15/ 

30 Kasım - 4 Aralık Maden ve Para (Mines and Money 2015) Londra, 
İngiltere www.minesandmoney.com

2016
11 - 17 Nisan Bauma 2016, Münih, Almanya www.bauma.de

9 - 11 Mayıs MassMin 2016 (VII. International Conference & Exhibi-
tion on Mass Mining) Sydney, Avustralya www.massmin2016.com

23 - 25 Mayıs Moğolistan Madencilik Fuarı (Expo Mongolia) Ulaan-
baatar, Moğolistan www.expomongolia.com

20 - 22 Haziran BiyoHidroMetalurji '16 (Biohydrometallurgy '16) 
Falmouth, Cornwall, İngiltere www.min-eng.com/biohydromet16/ 

23 - 24 Haziran Sürdürülebilir Madencilik '16 (Sustainable Minerals '16) 
Falmouth, Cornwall, İngiltere www.min-eng.com/sustainableminerals16/

26 - 28 Eylül Mine Expo 2016, Las Vegas, USA, minexpo.com
 

Yerli Etkinlikler
10-12 Ağustos 2. Uluslararası Uygulamalı Mineraloji Kongresi , İstanbul, 
icam2015.org

27-29 Ağustos Maden Fuarı Türkiye, Madencilik Teknolojileri, Ekipmanları ve İş 
Makinaları Fuarı, İstanbul, demosfuar.com.tr

27-29 Ağustos 2. Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, İstanbul, 
www.tunnelexpoturkey.com

3-5 Eylül Mühjeo 2015, Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu Trabzon, muhjeo2015.org

7-11 Eylül Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu (DAJEO2015), Van, dajeo2015.yyu.edu.tr

10 - 13 Eylül Mermer, Maden, Doğaltaş, Makine Teknolojileri, Sarf Malzemeleri 
ve İş Makinaları Fuarı, Afyon, maden.org.tr

14 - 15 Eylül 5. Uluslararası Akdeniz Kömür Pazarları Konferansı (V International 
Conference Mediterranean Coal Markets), İstanbul, www.b-forum.ru

1 - 2 Ekim Türkiye V. Uluslararası Maden Makinaları Sempozyumu ve Sergisi, 
Eskişehir, maden.org.tr

1-3 Ekim Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji (INERMA), İstanbul, inerma.com

3-4 Ekim   Maden Hukuku Sempozyumu, Afyon, madenhukukusempozyumu.org

8-9 Ekim 1. Mezopotamya Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyu-
mu, Diyarbakır, www.maden.org.tr/etkinlikler/mzp/

14-15 Ekim 3. TMMOB Jeotermal Kongresi, Ankara, 
jeotermalkongresi.org

15-16 Ekim 2. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, İstanbul, kdjs2015.com

22 - 23 Ekim Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 
2015, Adana, madenisg.org

25 - 28 Ekim Bursa Blok Mermer ve İş Makineleri Fuarı, Bursa, tuyap.com.tr

4-6 Kasım 3. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu, Ankara, 
www.jmo.org.tr/etkinlikler/sempozyumlar/index.php?etkinlikkod=108

4-7 Kasım 12. Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı 
İstanbul, cnrnaturalstoneturkey.com

12-15 Kasım 12. Uluslararası Mermer, Doğaltaş Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı 
İstanbul, cnrnaturalstoneturkey.com

19-20 Kasım VIII. Delme Patlatma Konferansı, İstanbul, maden.org.tr

26-27 Kasım 5. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Antalya, maden.org.tr

1 - 3 Aralık MTA 80. Yıl Sempozyumu, Ankara, mta.gov.tr

3 - 5 Aralık 1. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı, Trabzon, 
ktu.edu.tr/maden-mt

9 - 11 Aralık Sondaj Sempozyumu, Ankara, jmo.org.tr

2016
4 - 6 Mayıs Türkiye 20. Kömür Kongresi, Zonguldak, komur.maden.org.tr 

25 - 28 Eylül SEG 2016 - Tethyan Tectonics and Metallogeny, İzmir, seg2016.org

9- 11 Aralık Tüyap Maden Türkiye Fuarı, İstanbul, madenturkiyefuari.com



www.demosfuar.com.tr

27-29 AĞUSTOS / AUGUST 2015

MINING
E X P O
TURKEY

Türkiye Madenciler Derneği
www.tmder.org.tr

Demos Fuarcılık ve Organizasyon A.Ş.
Tel: +90 212 288 02 06  *  Fax: +90 212 288 02 10
info@demosfuar.com.tr  * www.demosfuar.com.tr 
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.
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Reklam İndeksi

Seri İlanlar
www.madencilik-turkiye.com

Sayfa Firma
89 ABB 

91 Ant Group 

47 Argetest

97 Atlas Copco

5, 9, 58, 59 Barkom Sondaj Ekip.

43 Bes Mühendislik

A. Kapak İçi Bilgi Mühendislik

37 Castrol

41 Çayeli Bakır 

Ön Kapak DBC 

111 Demos Fuarcılık

Sayfa Firma
17 Denge Teknik

77 DMT GmbH

13 Doğanak Koll. Şti.

73 Ersencer Mühendislik

81 Esit Elektronik 

79 FKK Güney Oto 

19 Global Magnet Sondaj 

29, 71 Kayen Sondaj 

107 Ketmak Makine

69 Labris Madencilik

A. Kapak Mapek Makine

Sayfa Firma
15 Martin Engineering

11 Metso

23,25 Mineral Danışmanlık

87 Minerva Mühendislik

95 New Wisdom Ltd. 

65 Otkonsaş

99 Özfen Makine

21 Pena Maden

3 Pozitif Sondaj 

49 Ridgid 

57 Sandvik Madencilik

Sayfa Firma
Ön Kapak İçi Shell 

51 Sika Yapı Kimyasalları

1 Spektra Jeotek 

27 SPT Makine

103 Süzerteks 

39 Teknima

33 Tüprag

93 Victualic

7 Weir Minerals 

83 Yavaşçalar

Reklam 
ezervasyon

Madencilik Türkiye Dergisi
Tel : +90 (312) 482 18 60 | Faks : +90 (312) 482 18 61
reklam@madencilik-turkiye.com
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Eti Bakır Küre Madeni’nde 
PQ çap ile 1438 metreye 
HQ çap ile 2044 metreye 
NQ çap ile 2376 metreye delindi.

 2376 metre

Türkiye’nin En Derin Karotlu Sondajı 
Boart Longyear LF230 Sondaj Makinesi ve 
Ekipmanları ile Tamamlandı. 

Teşekkürler Eti Bakır A.Ş. 
Teşekkürler Boart Longyear
Teşekkürler Mapek Makine

Boart Longyear Türkiye Tek Yetkili Distribütörü:


