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Bu Ay
Tünelmak - Adroit 510, 

özellikle dar kesit maden ve 
tünellere yönelik tasarlanan 

kavlak tarama makinesidir. 
Mekanize tünel ve madencilik 

faaliyetleri için tasarlanan 
makinenin en önemli 

özellikleri; küçük boyutları, 
radyo kontrollü hareket 
kabiliyeti, belden kırmalı 

manevra kabiliyeti, kırıcı, delici, 
forklift çatalı, riper, kepçe gibi 

ataşmanlar takılabilmesidir.

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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Kanada merkezli politik araştırma kuruluşu The Fraser Institute tarafından geçtiğimiz aylarda 
yayınlanan “2014 Survey of Mining Companies/2014 Maden Şirketleri Araştırması” raporunda 
ülkemiz madencilik sektörü hakkında bazı değerlendirmelere yer verildi. Raporda yer alan ve tüm 
ülkeler için oluşturulan “Yatırım Cazibe Endeksi” sıralamasında Türkiye, 2013’e göre %68,1’den 
%46,2’ye geriledi. Endeksteki değerler 2010, 2011 ve 2012’de sırasıyla 34,66, 40,99, 49,71 şeklin-
deydi. Rakamlardan anlaşıldığı üzere 2013’e kadar ülkemiz madenciliğinde yatırım cazibesi her 
yıl istikrarlı bir şekilde artmış, 2014’e gelindiğinde ise düşüşe geçmiştir. Ülkemizde 2015’in 2014’e 
göre daha zorlu bir gidişata sahip olmasından yola çıkarak düşüşün süreceği öngörülebilir. 

Araştırmaya katılan şirketlerin, Türkiye'de madencilikle ilişkili izinlerin alınmasında aşırı derecede 
zorluk yaşandığına dair görüşüne de raporda yer verilmiş. Bunun, cazibe endeksindeki düşüş için 
Fraser’ın gösterdiği ana neden olduğu düşünülebilir. Eğer bu tür araştırmaları dikkate alıyorsak, 
listelerde yukarılara çıkmamızın çaresi, yatırımcının desteklenmesi, adaletli ve yasalara uygun bir 
rekabet ortamının ve hukukun üstünlüğü ilkesinin her şeyden önce gelmesinin sağlanmasıdır.

Dünya çapında 4200 maden şirketinin katıldığı araştırmaya göre ayrıca, bu şirketlerin 2013 
yılında 3,2 milyar dolar olan maden arama harcamalarının 2014’te 2,7 milyar dolara düştüğü 
belirtiliyor. Özellikle maden fiyatlarıyla doğrudan etkileşim halinde olan arama harcamaları son 
yıllarda dünya genelinde azalma eğilimindeydi. Bu eğilimin 2014’te de sürdüğünü görüyoruz. 

Ancak biliyoruz ki ülkemiz, maden potansiyeli anlamında güçlü bir ülke. Henüz yerin altındaki 
zenginliklerimizi büyük oranda tespit edebilmiş değiliz. Gerekli tespiti yapabilmemiz içinse maden 
aramacılığı için dünya ortalamasında ve hatta ortalamanın üzerinde harcama yapmamız gerekiyor. 

Peki maden aramalarını desteklememiz gerekirken biz ne yapıyoruz? Mesela maden arama son-
dajlarının önünün açılmasını beklerken, zaten çeşitli zorluklarla boğuşan bu faaliyet daha da zorlaş-
sın diye, dünyada eşi benzeri olmayacak şekilde arama sondajına ÇED Gereklidir kararı veriyoruz!!! 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik doğrultusunda arama sondajları 
için ÇED Gerekliliği sorgulanmaktaydı. Edinilen son bilgilere göre bazı illerde, gerçekleştirilmek 
istenen sondajlı maden arama faaliyetleri kapsamında ÇED Gereklidir kararı verilmeye başlandı.  

Bilindiği üzere maden sondajı, yerin altına doğru, birkaç cm çapında açılan deliklerden kayaç 
numunesi almaktan ibarettir ve bu işlemde çevre için bir tehlike bulunmamaktadır. Maden son-
dajı, bir madenin rezervinin ortaya çıkarılabilmesi için elzem bir uygulamadır. Yapılan işin doğası 
gereği de hızlı kararlar alabilmek ve gerek yurtiçinde gerekse yurt dışında rekabet edilebilmesi için 
sondajların seri şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Özellikle ülkemiz gibi yer altı maden varlığının 
henüz sınırlı olarak bilindiği ülkelerde arama sondajlarının önemi daha da artmaktadır. Ülkemizde 
her yıl milyonlarca metre sondaj yapılarak, yer altında gizli kalmış rezervlerimizin tespit edilip 
bunların ekonomiye kazandırılması, ülkemizin gelişmesi ve geleceği için çok önemlidir. Tüm dün-
yada olduğu gibi, rezervler tespit edilip ekonomiye kazandırılmak istendiği noktada ÇED devreye 
girmeli, proje sadece çevresel değil, ayrıca sosyolojik ve ekonomik açılardan da incelenmelidir.

Çeşitli bürokratik sıkıntılar arasında yürütülmeye çalışılan sondajlı arama faaliyetleri son yıllarda 
iyice azalmışken şimdi de sondajlar için ÇED’in gerekli görülmesi, aramaların belki de tamamen 
durmasına neden olacaktır. Kaldı ki ÇED tamamlandığında sondajların çevresel etkisinin olma-
dığı ortaya çıkacak, arama şirketi sadece zaman ve para kaybedecektir. Bu noktada zaman ve para 
kaybetmek istemeyen yatırımcı ise maden aramacılığından vazgeçme yoluna gidebilecektir.

Dünyada benzeri bulunmayan, arama sondajında ÇED Gereklidir uygulamasının madencilik 
sektörüne yeni bir darbe vuracağına, yapılan yanlıştan acilen dönülmesinin ülke ekonomimiz 
için önemli olduğuna inanıyorum. 
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Öksüt’ten Fizibilite Sonuçları Geldi, 
2017’de Üretim Hedefleniyor

Koza, Portekiz’deki Ortaklığını Sonlandırdığını Açıkladı

Ciner Grubu Yaptığı Satın Alma 
ile Soda Külünde Dünya Lideri Olacak

Centerra Gold, %100 oranında sahip olduğu Öksüt Projesi kapsa-
mında gerçekleştirdikleri fizibilite çalışmalarından olumlu sonuç-
lar elde ettiklerini duyururken, 2017 yılının ikinci çeyreği itibariyle 
üretim aşamasına geçmeyi hedeflediklerini açıkladı. 
Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda muhtemel rezerv miktarını 
1,2 milyon ons altın (Ortalama 1,4 g/t tenörde 26,1 milyon ton cev-
her) olarak açıklayan Centerra, ilk 4 yıl süresince yılda 155.000 ons 
altın üretmeyi planlıyor. 8 yıllık maden ömrü boyunca 895.000 ons 
altın üretilmesi planlanırken projenin vergiler ve tüm masraflar dâhil 
olmak üzere ons başına maliyeti 777 dolar olarak  öngörülüyor. 
Öksüt Projesi’nin şirketin portfolyo çeşitlendirme stratejisi açısından 

önemli bir basamak olduğunu belirten Centerra Gold CEO’su ve 
Başkan’ı Ian Atkinson, “Fizibilite çalışmaları %43 oranına varan, çok 
etkileyici bir getiriyi ortaya koyuyor.” şeklinde açıklamada bulundu. 
Projenin geliştirme safhasına 2016 yılının ilk çeyreğinde başlamayı 
planladıklarını ifade eden Atkinson, fizibilite çalışmaları sonucunda 
konvansiyonel açık ocak madenciliği ile yığın liçi operasyonu ger-
çekleştirmeyi öngördüklerini de açıklamasına ekledi. 
Atkinson öte yandan yerel bir yüklenici vasıtasıyla madencilik ope-
rasyonu yürütmeyi planladıklarını da aktarırken, projenin ÇED raporu 
onay aşamasının hâlâ devam etmekte olduğunu ve 2015 yılının 3’ncü 
veya 4’ncü çeyreğinde onay almayı beklediklerini açıkladı.  

Koza Altın, Toronto Borsası'na kote Medgold ile gerçekleş-
tirdiği ortaklık anlaşmasının, tarafların karşılıklı mutabakatı 
ile feshedildiğini açıkladı. Şirket, Medgold ile Portekiz’de 
altın ve gümüş arama faaliyeti yürütmeyi planlıyordu.
Şirketin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; bağlı ortak-
lıkları Koza Ltd. ile hisseleri Toronto Borsası'nda işlem gören 
Medgold Resources Corp. arasında, Medgold Resources 
Corp.'un Portekiz'de sahip olduğu sahalarda altın ve gümüş 

arama faaliyeti yapılması konusunda imzalanan, detayları 
16 Mart 2015 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan ve Koza 
Ltd.'nin 1.500.000 Kanada Doları karşılığında Medgold 
Resources Corp.'un sermayesinin %19.31'ine tekabül eden 
hisseleri satın almasını kapsayan anlaşmanın, tarafların kar-
şılıklı mutabakatı ile feshedildiği bilgisi paylaşıldı.
Koza Altın yurtdışında, İskoçya ve İrlanda’da gerçekleştirdiği 
ortaklıklar ile altın ve gümüş arama faaliyetlerini sürdürüyor. 

Ciner Grubu şirketlerinden Park Holding, dünyanın en büyük soda 
külü üreticisi OCI Wyoming’in %51’ine sahip olan OCI Resources 
LP şirketinin %75 hissesini satın aldı. Böylece Ciner Grubu dünya 
soda külü üretiminde %9’luk pay ile en büyük üretici unvanını 
elde edecek. 
Satın alma ile ilgili olarak OCI tarafından yapılan açıklamada Park 
Holding’e, şirketin %73 oranında sınırlı ortaklık hissesi ve %2 ora-
nında da genel ortak hissesinin devredildiği bildirildi. Açıklamada 
söz konusu hisse satışının OCI Resources LP’deki halka açık hisseleri 
içermediği belirtildi.
1998 yılından bu yana soda külü üretimi konusunda Ankara 
Beypazarı’nda faaliyet gösteren Park Holding iştiraki Eti Soda ve 
Kazan’da yatırımı devam eden Eti Soda Elektrik AŞ’nin ardından Ciner 
Grubu’na katılan OCI Resources LP, dünyanın en büyük ve en düşük 
maliyetli doğal soda külü üreticisi OCI Wyoming’in %51 hissesine 
sahip.
Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner satın alma sonrası yaptığı açık-
lamada: OCI Resources’ın Ciner Ailesi’ne katılmasından mutluluk 
duyduklarını, OCI Resources’ın sağlam operasyonel ve mali perfor-
mansının yanında sektöründeki liderlik performansı ile de şirketle-
rine katkı sağlayacağını belirtti. 
New York Borsası’nda işlem gören OCI Resources LP’nin Başkanı 
ve CEO’su Kirk Milling’in konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada ise 

Ciner Grubu ile kurulan stratejik ortaklığın heyecan verdiğini,  bu 
girişim ile şirketlerinin büyümesine önemli bir katkı sağlanacağı 
belirtildi. Milling ayrıca, Ciner Grubu’nun uzmanlığının şirketin 
nakit akışının artmasına fırsat sunacağına inandıklarını da sözlerine 
ekledi. 
Yapılan açıklamalara göre satın alma sürecinin otoritelerin 
iznini takiben bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması 
hedefleniyor.
New York Borsası’nda 503 milyon dolar piyasa değeriyle işlem 
gören OCI Resources LP’nin 2014 yılı cirosu 465 milyon dolar olur-
ken yıllık soda külü üretimi 2,5 milyon ton oldu. Şirketin en önemli 
varlığı ise %51 oranında ortak olduğu ve dünyanın en büyük soda 
külü üreticisi olan ve 50 yıldır faaliyet gösteren OCI Wyoming LLC 
şirketi.
Park Holding’in, Kazan Eti Soda Elektrik AŞ üzerinden yapılan yatı-
rımı da devreye girdiğinde, Eti Soda’yla birlikte Ciner Grubu’nun 
toplam soda külü üretimi 4,3 milyon tona çıkacak (Eti Soda 1,6 
milyon ton, Kazan Soda 2,7 milyon ton). Bu önemli satın almayla 
birlikte 2,5 milyon ton üretim gerçekleştiren OCI Resources LP ile 
Ciner Grubu’nun toplam soda külü üretimi 6,8 milyon tonu bula-
cak. Bu üretim rakamıyla Ciner Grubu dünyanın en büyük soda 
külü üreticisi olurken söz konusu hedefe, Kazan Soda’nın devreye 
girmesiyle, 2017 yılında ulaşılması hedefleniyor. 
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Bolü Göynük Termik Santrali’nin İlk Fazı Faaliyet Geçti

Ariana, Yeni Altın Arama Bölgelerini Belirledi

Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nde Elektrik Üretimi Durduruldu

MİGEM'in Yeni Genel Müdürü Murat Topaloğlu Oldu

Aksa Enerji, 2012 yılında temelini attığı Bolu Göynük Termik 
Santrali’nin 135 MW kurulu güçteki ilk fazını ticari olarak faaliyete 
geçirdi. 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun (TKİ) kendisine ait linyit 
sahalarını termik santral kurulması şartıyla özel sektöre açması 
sonucunda Bolu Göynük sahasında linyitten enerji üretecek 

olan santral, Aksa Enerji’nin portföyünde düşük maliyetli yakıt 
çeşitliliği sağlayacak. Toplam 270 MW güce sahip olacak termik 
santralin ikinci fazının Ekim ayı içerisinde faaliyete geçirilmesi 
hedefleniyor.
Tamamlandığında projenin toplam yatırım maliyetinin yaklaşık 
580 milyon TL olması bekleniyor. 

Ariana Resources,  Red Rabbit  Projesi’nin  Kızıltepe  bölümü içe-
risinde bulunan Karakavak ve Kepez West arama bölgelerinde 
tamamlanan toprak ve kaya numunelemelerinin sonuçlarını 
açıkladı. Kısa süre içerisinde  maden  inşasına başlanacak olan 
projede elde edilen sonuçlar şu şekilde gösterildi;
 • Karakavak’ta çok sayıda önemli, ek altın-gümüş mineral 
damar sistemleri tespit edildi.

 • Kepez West’teki 1.800 metre uzunluğundaki alan 
boyunca, altın (>20ppb) ve gümüş (>150ppb ) toprak ano-
malileri ile karşılaşıldı.

 • Red Rabbit Altın Projesi’nin mevcut bulunan, JORC stan-
dartlarına göre 475.000 ons altın eşdeğerinde olan kaynak 

potansiyelinin büyümeye müsait olduğu tasdik edildi.
 • Kızıltepe madeni inşaatına yakın zamanda başlanması 
planlanırken, yıllık 20.000 ons  altın üretim hedefiyle, ilk 
olarak 2016 yılının ikinci yarısında üretim gerçekleştiril-
mesi bekleniyor.

Kaynak potansiyeli olabilecek yeni alanlar üzerine arama çalışma-
ları yapmaktan memnun olduklarını belirten  Ariana  Resources 
Genel Müdürü Kerim Şener, “Kızıltepe bölgesinde gelecek sene 
gerçekleştirilecek olan üretimin ışığında, kaynağın genişletilmesi 
açısından hem Kepez West hem de Karakavak, şirket açısından 
önemli sondaj hedefleri olma niteliğini taşıyor.” şeklinde açıkla-
mada bulundu. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu  Adana  İş 
Teftiş Grup Başkanlığı’nın aldığı karar neticesinde, Çöllolar Kömür 
İşletmesi’nde yaşanan obruk ve göçükler dolayısıyla Afşin-Elbistan B 
Termik Santrali’nde elektrik üretimi, ikinci bir emre kadar durduruldu.
Ülkemiz, sıcak geçen yaz ayları dolayısıyla elektrik tüketiminin tavan 
yaptığı günleri yaşarken elektrik tüketiminde de 43 bin megavat ile 
tüm zamanların rekoru kırıldı. Habere göre ülke genelindeki termik, 
hidroelektrik ve doğalgaz santralleri artan enerji talebine cevap ver-
mek amacıyla neredeyse tam güç çalışırken, Afşin-Elbistan B Termik 
Santrali’nde üretim yapılamıyor.
2011 yılında yaşanan göçükler ardından 4 yıldır kapalı tutulan Çöllolar 
Kömür İşletmesi’nde meydana gelen dev obruklar, santralin kömür 
döküm alanlarını etkilerken bölgede obrukların önüne geçmek için 
susuzlaştırma çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Bölgede zaman zaman 
yaşanan göçükler ve oluşan obruklar, kül döküm hatlarının çalışmasını 
da engelliyor. Yaşanan süreci göz önünde bulunduran EÜAŞ, B Termik 
Santrali’nin ikinci bir emre kadar elektrik üretmemesini istedi. Alınan 
karar 4 Ağustos 2015 tarihi ile tebliğ edilerek, santraldeki şalterler indirildi.

Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin yeniden üretime başlayıp baş-
lamaması kararı ise Çöllolar Kömür Havzası’ndaki obruklarla ilgili 
yapılacak bilimsel araştırmanın sonucunda belirlenecek.
EÜAŞ’ın elektrik üretiminin durdurulmasına ilişkin aldığı kararda 
şu ifadelere yer verildi:  “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş 
Teftiş Kurulu Başkanlığı Adana İş Teftiş Grup Başkanlığı’nın aldığı 
heyet kararınca ‘Çöllolar Açık İşletme Sahasındaki obruk oluşumu 
ve su drenaj ve tahliye işleri ile ilgili ölçüm, araştırma, kontrol ve 
denetleme işleri dışındaki tüm işlerde işin durdurulmasına’ karar 
verilmiş ve bu karar neticesinde, Afşin-Elbistan B Termik Santralı 
kömür stok sahası ile atıkların taşınması ve depolanması işinin 
de durdurulduğu bildirilmiştir. 1. ve 4. ünitelerin emre amade 
olduğu, ancak Park Teknik A.Ş. firması tarafından kömürün teda-
riki ve külün taşınması işlerinin yürütülememesi nedeniyle üreti-
min yapılamadığı ifade edilmektedir. Bu itibarla; kontrol amaçlı 
olarak, santralden tekrar kül sevki yapılıncaya ve ikinci bir talimata 
kadar İşletme Müdürlüğünüzce elektrik üretimine başlanılmaması 
hususunu rica ederim.” 

Yaklaşık bir yıl önce Mehmet Hamdi Yıldırım'dan boşalan Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü (MİGEM) kadrosuna, 15 Temmuz 2015'te yeni 
genel müdür atandı. 1'inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli 
Maden  İşleri Genel Müdürlüğüne,  Maden  Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü Ege (İzmir) Bölge Müdürü Murat Topaloğlu atandı. Atama 
kararı 16 Temmuz 2015 Resmi Gazete'de yayınlandı. 

Temmuz 2015

Temmuz 2015

Temmuz 2015

Ağustos 2015



Bolü Göynük Termik Santrali’nin İlk Fazı Faaliyet Geçti

MİGEM'in Yeni Genel Müdürü Murat Topaloğlu Oldu
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Patlama Önleyici Sistemlerin, Standartlara Uygun 
Hale Getirilme Süresi, 2019 Yılı Sonuna Kadar Uzatıldı

Mariana, Maden Kaynağı Tahmin Raporunu Açıkladı

Koza Altın ve Park Elektrik 1. Çeyrek Değerlendirmesi…

Kömür madenlerinde kullanılan patlamayı önleyici sistemlerin, 
uluslararası standartlara uygun hale getirilme süresi, 2019 yılı 
sonuna kadar uzatıldı. Resmi Gazete'de 4 Ağustos’ta yayımla-
nan karara göre, patlama olasılığı yüksek ocaklardaki teçhizat 
ve koruyucu sistemler 31 Aralık 2019’a kadar “Muhtemel 

Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler 
ile İlgili Yönetmelik’e uygun hale getirilecek. Bu süre öncesinde 
sistemini yenilemek istemeyen madenler, sorumluluğun işve-
rende olması kaydıyla eskimiş sistemleri kullanmaya devam 
edebilecek.  

Mariana Resources, Hot Maden projesinde altın - bakır maden 
kaynağı tahmininde bulunduklarını açıkladı. Bağımsız bir 
danışmalık şirketi tarafından hazırlanan tahmin raporu JORC 
2012 koduna uygun olacak şekilde, 25 Haziran tarihinde sondajı 
tamamlanan HTD-17 kuyusu da dâhil olmak üzere, sondaj yapı-
lan alanlardaki sonuçlara dayandırıldı. Raporda yer alan kaynak 
değerleri ise şu şekilde açıklandı:
Gösterilmiş Kaynak: 10 g/t altın ve %2,2 bakır tenörlü 4,71 milyon 
ton. Eşdeğer altın tenörü 13,4 g/t ve eşdeğer altın miktarı 2,033 
milyon ons. 
Çıkarsanmış Kaynak: 5,5 g/t altın ve %1,8 bakır tenörlü 3,65 
milyon ton. Eşdeğer altın tenörü 8,2 g/t ve eşdeğer altın miktarı 
0,968 milyon ons. 
Toplam Kaynak Tahmini: 11,2 g/t tenörlü 3 milyon ons altın eşde-
ğeri kaynak.
Hot Maden’deki mineralizasyonun keşfedilmesinin ardından 
henüz 6 ay geçmişken 3 milyon ons altın eşdeğeri kaynak tahmi-
ninde bulunmanın kendileri için çok önemli bir adım olduğunun 
altını çizen Mariana CEO’su Glen Parsons, “Kısa aralıklı sondajlar 
ve mineralizasyon sistemindeki devamlılık, toplam kaynağın 
yaklaşık olarak üçte ikisinin Gösterilmiş olarak kategorize 

edilebilmesine olanak sağladı.” şeklinde açıklamada bulundu. 
Parsons ayrıca, kuzey ve güney yönlere doğru potansiyel kaynak-
ların bulunduğunu ve bu potansiyellerin ortaya çıkarılabilmesi 
için sondaj çalışmalarına devam edildiğine dikkat çekti. 
Şirket Temmuz ayı içerisinde projede elde edilen son sondaj 
analiz sonuçlarını kamuoyu ile şu şekilde paylaşmıştı. 
 • HTD-15: 216’ncı metreden itibaren 117,3 metre boyunca 
13,9 g/t Au ve %2,0 Cu. Bu metrajlar içerisinde 306 m – 328 
metreler arasında 22 metre boyunca 46,2 g/t Au ve %3,1 
Cu,

 • HTD-16:  332,3’üncü metreden itibaren 100,7 metre 
boyunca 2,3 g/t Au ve %1,8 Cu. Bu metrajlar içerisinde 
333,3 m – 348 metreler arasında 14,7 metre boyunca 7,7 
g/t Au ve %2,0 Cu,

 • HTD-17:  51,3’üncü metreden itibaren 83 metre boyunca 
13,4 g/t Au ve %3,9 Cu. Bu metrajlar içerisinde 98 m – 114 
metreler arasında 16 metre boyunca 34,5 g/t Au ve %2,2 Cu.

Aldıkları önemli sonuçlar neticesinde projeye olan güvenlerinin 
arttığını söyleyen  Mariana  Resources CEO’su Glen Parsons, 
10.000 metrelik sondaj programının yaklaşık olarak 4.000 metre-
lik kısmının tamamlandığını açıklamıştı. 

Koza Altın: 2015 yılı ilk altı aylık dönemde 128.465 ons üretim ger-
çekleştirildi. Şirketin 2014 yılı ilk altı aylık dönemde 492,3 milyon TL 
olan gelirleri, 2015 yılı aynı dönemde 385,2 milyon TL oldu. 2014 yılı 
ilk altı aylık dönemde gerçekleşen 174.293 onsluk altın satışı, 2015 
yılı aynı dönemde 122.298 ons olarak kayda geçti. 2014 yılı ilk altı 
aylık dönemde 2.792,02 TL ($1.287,49) olan ortalama ons başına 
altın satış fiyatı, 2015 yılı aynı dönemde 3.113,92 TL ($1.204,65) 
olarak gerçekleşti. 
2015 yılı ilk altı aylık dönemde altın dışında üretilen yan ürünlerden 
3,7 milyon TL gelir elde edildiğini bildiren şirket, bunlara ek olarak 30 
Haziran 2015 tarihi itibariyle 10.210 ons satılmaya hazır altının, şir-
ketin stoklarında bulunduğunu aktardı. Himmetdede işletmesinde 
tam kapasite üretime geçilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam 
ederken, bu doğrultuda üretim artışına paralel olarak gelirlerde de 
yükseliş hedefleniyor.
Park Elektrik: Üretim ve satış rakamları bazında bakıldığında 2015 
yılının ilk yarısında, 2014 yılının ilk yarısına göre düşüş yaşandı ancak 
karlılık bazında karşılaştırıldığında 2015 yılının ilk yarısı, 2014 yılının 

ilk 6 ayına göre daha yüksek karlılıkla kapandı. 
2015 yılının ilk yarısında %21 düzeyinde azalma ile 96.275.552 TL net satış 
gerçekleşirken 2014’ün aynı döneminde bu rakam 122.005.526 TL’ydi. 
Toplam satış gelirlerindeki düşüşte, asfaltit işletmesinin 2014 
yılındaki satışının etkisinin bulunduğunu belirten şirket, bununla 
birlikte 2015 yılı ilk altı ayında gerçekleştirilen 96.032.534 TL’lik 
bakır satış gelirinin, geçtiğimiz yıl aynı dönemde gerçekleştiri-
len 109.585.040 TL düzeyindeki bakır satış gelirine kıyasla %12 
düzeyinde düşüşü ifade ettiğini aktardı. 2014 yılında 42.634 Dmt 
olarak gerçekleştirilen satış bu yıl aynı dönemde 41.105 Dmt 
oldu. Satış hasılatının satış miktarından fazla düşmüş olmasının 
nedeni ise bakır fiyatlarındaki düşüş olarak açıklandı. Geçen yıl 
aynı dönemde 3200 dolar/lb düzeyinde seyreden bakır fiyatının 
düşüş trendi yıl boyu sürerek fiyat, Haziran 2015'te 2500 dolar/1b 
seviyelerine kadar geriledi.
Bakır madeninde geçen yılın ilk yarısında 45.618 WMT olarak ger-
çekleştirilen konsantre bakır üretimi bu yıl aynı dönemde %5 artışla 
48.079 WMT olarak gerçekleşti.  

Ağustos 2015

Ağustos 2015

Ağustos 2015
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Pilot Gold’dan İkinci Çeyrek Değerlendirmesi
Teck Resources ve Pilot Gold ortak girişimine ait olan TV 
Tower projesinde, proje operatörlüğünü yürüten Pilot 
Gold, sahip olduğu projelere ait değerlendirmelerin de 
bulunduğu 2015 ikinci çeyrek raporunu yayımladı. Şirket 
raporunda, Haziran 2012’den bugüne kadar 6 adet altın, 
gümüş ve bakır-gümüş yatağı keşfi yapan veya geliştiren 
şirket, proje dâhilinde hâlâ test edilmemiş birçok altın ve 
bakır hedef bölgesinin bulunduğuna değindi. 
2015 yılı programı kapsamında bakır-altın porfiri sistemi-
nin ölçeklendirilmesi amacıyla sondaj çalışmaları yapılaca-
ğını açıklayan Pilot Gold, sondaj programının maksimum 
etkinlikte yapılabilmesi için yoğun bir yüzey haritalama ve 
3D modelleme çalışması da yürütüleceğini belirtti. Şirket 
ayrıca, yapılan birincil sondaj çalışmalarına ait analizlerin 
ve ön metalürjik çalışmaların sonuçlarını beklediklerini de 
aktardı. 

Soma Davası Yeniden Görülmeye Başlandı

Gömeç Projesi’nden Son Sonuçlar Paylaşıldı

Manisa Soma'da, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 
8'i tutuklu 45 sanıklı dava, dün (18 Ağustos) Akhisar Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde yeniden görülmeyle başlandı. Başlatılan adli 
soruşturmada haklarında, 'Olası kastla öldürme', 'Bilinçli taksirle 
birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yara-
lanmasına neden olma', 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' 
suçlarından 301 kez, 2-25 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan 
toplam 45 sanığın yargılanmasına 63 gün sonra Ağustos ayı 
ortasında yeniden başlandı. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar ile tutuksuz 
sanıkların bir bölümü hazır bulundu. Faciada can veren madenci-
lerin az sayıdaki aileleri de, toplu olarak duruşma salonuna alındı. 

Şehit madenci yakınları, duruşma salonuna girdikleri sırada, 
faciaya tepkilerini gösterirken yargılamanın hızlanmasını ve kısa 
sürede karar çıkmasını beklediklerini söylediler.
Geçtiğimiz 15-17 Haziran tarihlerinde yapılan ikinci duruşma, bir 
avukatın, aralarında çıkar çatışması bulunan birden fazla sanı-
ğın vekilliğini yapmasından dolaylı, yeni avukat bulmaları için 
ertelenmişti. Bugünkü duruşmada savunmaları tamamlanan 45 
sanığın, özellikle mağdur avukatlarının kendilerine yönelteceği, 
çapraz sorgulama olarak da bilinen yöntemle yöneltecekleri 
sorulara yanıt vermesi bekleniyor. Mağdur avukatları sanıkların 
vereceği yanıtlarla, olayın gizli kalan ayrıntılarının da ortaya çık-
masını beklediklerini söyledi. 

Royal Road Minerals, Gömeç Projesi kapsamında devam etmekte 
olan sondaj programına ait güncel sonuçları duyurdu. Haziran ayı 
içerisinde yeni sondaj programına başlayan şirket, bir önceki son-
daj programını 2014 yılı sonunda tamamlamıştı. 
Toplamda 3000 metre yapılması planlanan sondajlar için ilk aşa-
mada 3 farklı kuyu açan şirketin elde ettiği sonuçlar şu şekilde oldu;
 • GRC-021: 32 metre boyunca 1,1 g/t Au, 
 • GRC-022: 22 metre boyunca 3,9 g/t Au ve 21 g/t Ag dâhil 
olmak üzere 118 metre boyunca 1,0 g/t Au, 

 • GRC-023:  36 metre boyunca 1,0 g/t  Au  ve 22 metre 
boyunca 1,0 g/t Au. 

Açıklanan sonuçların önemli bir potansiyeli ortaya koyduğunu 
belirten  Royal Road  Minerals CEO’su ve başkanı Tim Coughlin, 
“Aynı zamanda volkanik kayaçlar altında bulunan fay zonu 
boyunca uzanan altın  mineralizasyonunun potansiyelini 
ortaya çıkarmak konusunda çok istekliyiz.” şeklinde açıklamada 
bulundu.  Daha sonra Ağustos ayında elde edilen yeni sonuçları 
kamuoyuyla paylaşan Royal Road Minerals, toplamda 5 arama 

ruhsatından oluşan Gömeç projesinde diğer dört sondaj kuyu-
sundan elde edilen sonuçları aşağıdaki şekilde paylaştı:
 • GRC-024: 80. metreden itibaren 10 metre boyunca 1,0 g/t 
Au 

 • GRC-025: 54. metreden itibaren 14 metre boyunca 1,0 g/t 
Au ile 8 metre boyunca 1,3 g/t Au ve 10,5 g/t Ag 

 • GRC-026: 86. metreden itibaren 22 metre boyunca 1,0 g/t 
Au ile 10,5 g/t Ag 

 • GRC-027: 114. metreden itibaren 52 metre boyunca 1,0 g/t 
Au ile 10,8 g/t Ag

GRC-027 sondajının bir önceki sondaj ile kesişen kuzeybatı yönlü 
fay zonunun doğusundan 200 metre uzaklıkta bulunduğunu 
belirten Royal Road CEO’su ve Başkan’ı Tim Coughlin, “GRC-027 
sondajının yanında yüzeyde belirgin bir yapı yok ve bu durum 
sahanın altın cevherleşmesini kontrol eden yapının basit bir fay 
zonundan daha fazlası olduğuna işaret ediyor. Bu da bizi saha-
daki daha fazla kaynak potansiyeli ile ilgili olarak cesaretlendiri-
yor.” şeklinde açıklamada bulundu. 

Ağustos 2015
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Madenciler Faaliyet İzinlerinde Kolaylık Bekliyor
Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli 
maden firmaları, faaliyet izinlerinde kolaylık bekliyor. 

Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği ve Altın 
Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Akdur'un, 
AA muhabiri Cüneyt Ateş'e yaptığı açıklamada, dünyada metal 
ve enerji fiyatlarının önemli oranda düştüğü, maden arama 
fonlarının yaklaşık yüzde 70 azaldığı bir dönemde, madencilik 
faaliyetleriyle ilgili izin süreçlerinin hızlandırılmasının sektörün 
önünü açacağı kaydedildi. 
Mevcut durumun yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım 
yapmalarını engellediğini ve yatırım yapmak için Türkiye’ye 
gelenlerin de arama faaliyetlerini sona erdirmelerine yol 
açtığını anlatan Akdur, şunları söyledi: "Orman izni, maden 
arama ruhsatı alma ve benzer izin süreçlerindeki gecikmeler 
ve olumsuzluklar,maden araması yapan ve risk alan arama 
firmalarını, Türkiye'de maden arama harcamalarını yapama-
dıkları için arama bütçelerini geri göndermek durumunda 
bırakmıştır. 
Bu firmalardan Chesser Resources (Avustralya), Rubicon Minerals 
Corporation (Avustralya), Global Resources Corporation 
(Avustralya), Gold Resource Corporation (ABD) ve Aegean 
Metals Group Inc (Kanada), Kefi Minerals (İngiltere) ve Eurasian 
Minerals  (Kanada) Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı 
aldı. Bu yıl içinde birkaç firmanın daha arama faaliyetlerini sonlan-
dırmaları söz konusu."
Kira ücreti Kanada'dan 2 bin 500 kat pahalı
Ümit Akdur, dünyada en yüksek orman izin bedellerinin 
Türkiye’de ödendiğini bildirdi. Maliyetlerin arttığına, fiyatların 
düştüğüne işaret eden Akdur, şu bilgileri de verdi:
"Ekonomik değer ifade eden yer altı kaynakları, orman izin 
bedellerindeki artışlar nedeniyle ekonomik olmaktan çıkıp 
üretilemez hale geldi. Çoğu yerde orman idaresine bir yılda 
ödenen izin bedeli ile o bölgede orman alanı dışında aynı 
miktardaki bir arazi satın alınabilmekte. Bu durum orman 
sayılan bir yerde ormandan 20 yıllık bir kiralama yapılırsa aynı 
miktar arazinin yirmi kere satın alınması anlamına gelmektedir. 

Madencinin yatırım yapmak için harcayacağı sermaye, izin 
bedellerine harcandığı için madenciler yatırım yapamaz hale 
gelmekte.
Dünyada madencilikte ve ormancılıkta çok önemli bir 
konumda olan Kanada’da madencilerin bir hektar yeri kirala-
mak için ormana ödedikleri kira bedeli 8 lira iken ülkemizde 
bu rakam orman vasfına göre değişiklik göstermekle birlikte 
yaklaşık 20 bin liradır.
Enerji ve metal madenciliğinde maliyetler arttığında, maden-
cinin ürettiği madenin fiyatını artırma lüksü yoktur. Metal 
madenciliğinde fiyatlar uluslararası borsalar tarafından belir-
lenmekte. Fiyatların düştüğü, maliyetlerin arttığı ve maden-
ciden alınan bedellerin de arttığı bir ortamda çalışan pek çok 
maden işletmesi, ayakta kalabilmek için madenin daha verimli 
kısmını çalışıp, nispeten daha az verimli olan kısmını ekonomik 
olmayacağı için çalışamayacak veya pasa döküm sahasına 
atmak zorunda kalacaktır."
3 bin ton altın ithal ettik
Ümit Akdur, altında Türkiye'nin yüzde 80 oranında dışa bağımlı 
olduğunu anımsatarak, yasal düzenlemelerin desteğiyle altın 
üretme maliyetlerinin mantıklı seviyelere gerileyeceğine, bunun 
sonucu Türkiye'nin yurtdışına daha az döviz ödeyeceğine işaret 
etti. Akdur şu bilgileri verdi:
"İstanbul Altın Borsası verilerine göre Türkiye son 20 yılda 
yaklaşık 3 bin 125 ton altın ithal etmiştir. Başka ifadeyle 
Türkiye'nin ortalama yıllık altın ithalatı 156 ton olup, parasal 
değeri de fiyatlara bağlı olarak yaklaşık 6-8 milyar dolardır. 
Mevcut tabloya baktığımızda, Türkiye altın ihtiyacının yüzde 
80'ini ithalatla karşılamaktadır. Türkiye'nin 2000 yılında sıfır 
olan altın üretimi ise 2013 yılında 33,5 tona ulaşarak cari açığın 
azaltılmasına yaklaşık 1,5 milyar dolarlık katkı sağlamıştır.
Madencilik faaliyetleri için zorunlu olan izinlerin alınmasında 
yaşanan sıkıntılar, altın üretiminde de kendisini gösterdi. 2001 
yılından 2013 yılına kadar her yıl sürekli artan altın üretimi, ilk 
defa 2014'te yüzde 7,5 düşerek 31 tona geriledi.
Altın madenciliğine son 20 yılda Türkiye'de 2.5 milyar dolar 
yatırım yapıldı. Bunun 800 milyon doları altın madeni aramalarına, 
1,7 milyar doları da keşfedilen altın madenlerini üretmek için 
yapılan tesis ve işletme yatırımlarına harcandı. Bugünkü istatistiki 
verilerimize göre 350 maden arama ruhsatından ancak bir tanesi 
işletilebilir altın madenine dönüştürülebilmektedir."
Akdur, "İzinlerin alınmasında yaşanan sıkıntılar ve orman 
izin bedellerindeki artışlar nedeniyle ülkemizde yeni maden 
arama faaliyetleri ciddi oranda azaldı" görüşünü de dile getirdi.
Ümit Akdur, izin süreçlerindeki sıkıntılar nedeniyle 2014'te 
maden üretiminin yüzde 12, madeni hracatının ise yüzde 8 
azaldığını, Türkiye’nin yıllık kömür ve metale dönüştürülmüş 
maden ithalatının 40-50 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve 
madencilikte her geçen yıl artan dışa bağımlılık oranının mutlaka 
düşürülmesi gerektiğini de bildirdi.
Akdur, "Madencilik faaliyetleri için zorunlu olan orman izinleri, 
hazine arazilerinde çalışma izinleri, mera tahsisi, maden ruhsatları, 
temdit ve devir işlemleri gibi izinlerin alınması süreçlerinde bir 
iyileştirmeye acilen ihtiyaç var" diye konuştu. 

Temmuz 2015
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Maden Arama Sondajı İçin ÇED Gereklidir Kararı Verildi!

İMİB, Maden İhracatında Yeniden ABD Yolunu Açmayı İstiyor

Bir süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan 
yönetmelik doğrultusunda  maden arama  sondajları için ÇED 
gerekliliği sorgulanmakta, bu görev de faaliyetin gerçekleş-
tirileceği ilin valiliği tarafından yürütülmekteydi. Edinilen 
son bilgilere göre bazı illerde gerçekleştirilmek istenen son-
dajlı  maden arama  faaliyetleri kapsamında valilikler, Çevresel 
Etki Değerlendirmesi (ÇED) gereklidir kararı vermektedirler.
Habere konu olan ve ÇED gerekliliğine hükmedilen proje 
için ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından  “IV. 
GRUP MADEN SAHASI ARAMA FAALİYETİ (SONDAJ) projesi ile 
ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan Proje Tanıtım Dosyası ince-
lenmiş ve değerlendirilmiştir. ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi 
gereğince ilgili arama projesine Valiliğimizce “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilmiştir.” denilmiştir.
Bilindiği üzere maden sondajı, yer yüzeyinden yerin altına 
doğru, birkaç cm çapında açılan deliklerden kayaç numunesi 
almaktan ibarettir ve çevre için bir tehlike bulunmamakta-
dır.  Maden sondajı, bir madenin rezervinin ortaya çıkarılabil-
mesi için elzem bir uygulamadır. Yapılan işin doğası gereği 
de hızlı kararlar alabilmek ve gerek yurtiçinde gerekse yurt 
dışında sektör içerisinde rekabet edilebilmesi için sondajların 
seri şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Özellikle ülkemiz gibi 

yer altı maden varlığının sınırlı olarak bilindiği yerlerde arama 
sondajlarının önemi daha da artmaktadır. Ülkemizde her yıl 
milyonlarca metre  sondaj  yapılarak, yer altında gizli kalmış 
rezervlerimizin tespit edilip bunların ekonomiye kazandı-
rılması, ülkemizin gelişmesi ve geleceği için çok önemlidir. 
Tüm dünyada olduğu gibi, rezervler tespit edilip ekonomiye 
kazandırılmak istendiği noktada ÇED devreye girmeli, proje 
sadece çevresel değil, ayrıca sosyolojik ve ekonomik açılardan 
da incelenmelidir.
Çeşitli bürokratik sıkıntılar arasında yürütülmeye çalışılan 
sondajlı maden arama faaliyetleri son yıllarda iyiden iyiye azal-
mışken, şimdi de sondajlar için ÇED’in gerekli görülmesi, arama 
faaliyetlerinin belki de tamamen durmasına neden olacaktır. 
Kaldı ki ÇED süreci tamamlandığında sondajların çevresel etki-
sinin olmadığı ortaya çıkacak, arama şirketi kaybettiği zaman 
ve para ile kalacaktır. Bu noktada zaman ve para kaybetmek 
istemeyen yatırımcı ise maden aramacılığından vazgeçme 
yoluna gidecektir.
Dünyada benzeri bulunmayan, arama sondajında ÇED 
Gereklidir uygulamasının madencilik sektörüne yeni bir darbe 
vuracağına, yapılan yanlıştan acilen dönülmesinin ülke ekono-
mimiz için önemli olduğuna inanıyoruz. 

ABD’nin gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerden yaptığı 
ithalatı  teşvik  eden Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ni (GTS) 29 
Temmuz 2015 tarihi itibariyle yeniden başlatması,  maden  ihra-
catımıza umut ışığı oldu.  İstanbul  Maden İhracatçıları 
Birliği, ABD pazarına gümrük vergisiz giriş imkanı tanıyan GTS kap-
samına maden sektörünü ilgilendiren 680221, 680291 ve 251512 
GTİP’lerinin de girmesi için hukuki mücadele başlattığını açıkladı.
ABD 1976 yılından bu yana, gelişmekte olan ve az gelişmiş 
ülkelerden gerçekleştirilen ithalat için  ABD pazarına gümrük 
vergisiz giriş imkanı tanıyan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ni 
uygulamaktaydı. 5 bin kalem mal için ABD pazarına gümrüksüz 
giriş imkanı tanıyan GTS, 31 Temmuz 2013 tarihinde sonlandı-
rılmış, bu da uygulanan gümrük tarifeleri nedeniyle ülkelerin 
zorlanmasına yol açmıştı. Ancak, söz konusu Kanun, 29 Haziran 
2015 tarihinde  ABD  Başkanı Obama tarafından yeniden 
onaylandı. Bu kapsamda  ABD  GTS Programı Uygulaması,   31 
Temmuz 2013 tarihinden itibaren geriye dönük de geçerli 
olmak üzere, 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatılmış oldu.
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği de, alınan bu kararın 29 
Temmuz 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesinin ardın-
dan  maden  sektörü iştigal sahasına giren 680221, 680291 ve 
251512 GTİP’lerinin de yer aldığı belirli ürünlere yönelik olmak 
üzere bir çalışma başlattı ve avukatlık hizmeti satın alarak, kara-
rın sektörün lehine maddelere de uygulanması için girişimlerini 
sürdürüyor.
Madencilik Sektörü Kapsamına Giren GTİP'lerde Son Durum
Türkiye 2515.12.20 GTİP grubunda, 2005 yılında ilgili GTİP kap-
samında  ABD  pazarında payı yüzde 58,7’ye ulaştığı için 

GSP’den 2006 yılında çıkmıştır. GSP’den çıkmış olunması 
sebebiyle uygulanan yüzde 3 gümrük tarifesi Türkiye’nin ihra-
catının yaklaşık yüzde 88,1 düşmesine neden olmuştur (2013 
Türkiye’nin ihracatı 128.600 $, 2014 Türkiye’nin ihracatı 15.300 
$). Türkiye’nin ABD’de 2515.12.20 grubunda payı şu anda 
yüzde 4,3 seviyesindedir.
6802.21.10  GTİP  grubunda, Türkiye 2004 yılı rekabet ihtiyacı 
limitini (CNL) aştığı için (ABD toplam ithalat 27,2 milyon $, 
Türkiye’nin ihracatı 16,4 milyon $) ilgili  GTİP  kapsamında 
GSP’den çıkmıştır. GSP’den çıkmış olunması sebebiyle uygula-
nan yüzde 4,2 gümrük tarifesi Türkiye’nin ihracatının düşme-
sine neden olmuştur. 2014 yılında 6802.21.10 GTİP üzerinden 
Türkiye’nin ABD’ye ihracatı 2,49 milyon $ olmuştur. Türkiye’nin 
ABD’de 6802.21.10 grubunda payı şu anda yüzde 22,2 seviye-
sindedir.Meksika (yüzde 27,9 pay) ve Peru (yüzde 26,4 pay) bu 
grupta ABD’ye en çok ihracat yapan rakip ülkelerdir, ayrıca bu 
ülkelerin ABD ile serbest ticaret anlaşması bulunmaktadır.
6802.91.20  GTİP  grubunda, Türkiye 2004 yılı rekabet ihtiyacı 
limitini (CNL) aştığı için (ABD toplam ithalat 61,6 milyon $, 
Türkiye’nin ihracatı 35,8 milyon $) ilgili  GTİP  kapsamında 
GSP’den çıkmıştır. GSP’den çıkmış olunması sebebiyle uygula-
nan yüzde 4,2 gümrük tarifesi Türkiye’nin ihracatının düşme-
sine neden olmuştur. 2014 yılında 6802.91.20 GTİP üzerinden 
Türkiye’nin ABD’ye ihracatı 8,02 milyon $ olmuştur. Türkiye’nin 
ABD’de 6802.91.20 grubunda payı şu anda yüzde 44 seviye-
sindedir. Türkiye’nin ardından bu grupta en çok ihracat yapan 
rakip ülkeler  Meksika  (ABD ile serbest ticaret anlaşması) ve 
Çin’dir. 

Temmuz 2015
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2015’te Maden İhracatında Düşüş Sürüyor
Temmuz 2015 maden ihracatı istatistikleri açıklandı. 2015 
Ocak-Temmuz arası toplam maden ihracatımız, 2014 yılının 
aynı dönemine göre değerde %15, miktarda %9 azaldı. 
Böylece yılın ilk 7 ayı boyunca değerde 2,36 milyar dolarlık, 
miktarda ise 11,51 milyar tonluk maden ihracatı gerçekleş-
tirilmiş oldu.
Ocak-Temmuz 2015 ihracatımız ürün bazında incelendi-
ğinde 620 milyon dolarlık işlenmiş doğal taş ihracatı ve 
493,84 milyon dolar blok doğaltaş ihracatı gerçekleştirdiği-
miz görülmektedir. Diğer kalan madenler içerisinde ise bor 
ürünleri ve metal madenlerin ihracatı dikkat çekiyor. Tabii 
Boratlar ve Konsantreleri sınıfında 140,91 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirilirken, 170,22 milyon dolarlık krom, 
166,77 milyon dolarlık bakır ve 104,22 milyon dolarlık çinko 

cevheri ihracatı gerçekleştirilmiş durumda. 
7 aylık ihracat ülke bazında incelendiğinde ihracat yapı-
lan ülkeler arasında ilk sırayı Çin, ABD ve İtalya alıyor. Bu 
dönemde Çin’e yapılan ihracat tutarı 814,58 milyon dolar 
iken ABD’ye 251,81 milyon, İtalya’ya ise 81,41 milyon dolar 
ihracat yapıldı. İhracat rakamları ülke bazlı incelendiğinde, 
Çin’in hakimiyeti net olarak görülürken, Çin ekonomisindeki 
dalgalanmalardan etkilenmemizden yola çıkarak, sürdü-
rülebilir maden ihracatının sağlanabilmesi için yeni ülke 
pazarları oluşturabilmemizin önemi ortaya çıkıyor.
Aşağıdaki rakamlar incelendiğinde, 2014 yılı sonunda konu-
lan 2015 Toplam Maden İhracatı hedefi olan 6 milyar dolara 
ulaşmanın oldukça zor olduğu görülüyor. 

Türkiye Geneli Maden İhracatı

2014 Ocak -Temmuz Birim Fiyat 2015 Ocak -Temmuz Birim Fiyat Değişim (%)

Miktar Tutar ($ / Ton) Mıktar Tutar $ ($ / Ton Kg $

Krom Cevherleri 952892309 227945384 239 786247879 170220008 216 -17 -25

Bakır Cevherleri 200533041 221902800 1107 180132340 166779305 926 -10 -25

Tabii Boratlar Ve Kons. 442404792 144140486 326 423796494 140917903 333 -4 -2

Çinko Cevherleri 233360880 123772870 530 212280856 104227400 491 -9 -16

Feldspat 2770403470 94850117 34 3097057303 87456824 28 12 -8

Kurşun Cevherleri 54603222 78416475 1436 64232794 86363311 1345 18 10

Ferro Krom 63955511 96249844 1505 54232981 78968169 1456 -15 -18

Kıymetli Metal Cevh.
(Altın,Gümüş,Platin)

31506311 78457218 2490 29908361 66587384 2226 -5 -15

Manyezit 185940939 63382972 341 180993245 51762366 286 -3 -18

Kuvars,Kuvarzit 290795147 39346807 135 281820159 40701361 144 -3 3

Bentonit 193851679 26231281 135 249838755 27941355 112 29 7

Alçı Taşı, Alçılar 487990971 40384974 83 346125585 26327368 76 -29 -35

Doğal Ve Yapay Aşındırıcı
Toz, Kauçuk

4327184 26938753 6225 4173532 24841001 5952 -4 -8

Diğer Taş Ve Mineral. Eşya 6152653 26704487 4340 6786113 24230963 3571 10 -9

Barit,Whitherit 148122051 21119181 143 114252123 18021796 158 -23 -15

Tuz 65808508 8512507 129 197718214 15351491 78 200 80

Demir Cevherleri 645695971 49414566 77 305086491 14241990 47 -53 -71

Perlit 268608073 15884281 59 262805236 13634946 52 -2 -14

Cüruf Yünü;Kaya Yünü;Vb 
Mineral Yünler;  Genleşt.
mineral Madd. Ve Karışımlar

16818225 13810269 821 14020007 11846641 845 -17 -14

Mineral Yakıtlar 18777652 3776785 201 125003353 10930435 87 566 189

Diğer Mineral Maddeler Ve 
Madenler

1174964131 99350435 --- 898317422 69459804 --- --- --

Toplam 8257512720 1500592492 182 7834829243 1250811821 160 -5 -17

Blok Doğaltaş Toplam 3167773300 606699311 192 2456961366 493842282 201 -22 -19

İşlenmiş Doğal Taş Toplam 1290978751 678763218 526 1226123127 620050591 506 -5 -9

Toplam Doğaltaş 4458752051 1285462530 288 3683084493 1113892873 302 -17 -13

Genel Toplam 12716264771 2786055021 219 11517913735 2364704694 205 -9 -15

Özel Haber
www.madencilik-turkiye.com

Ağustos 2015



İlgili Kişi: Emre Ünal 
Adres: Cinnah Cad. Kırkpınar Sok. No: 10/10 06690 Çankaya / Ankara Turkey     

Gsm: +90 542 660 99 55    E-mail: emre@globalmagnetgroup.com

www.globalmagnetgroup.com

GMR
Global Magnet 

Resources

GMS
 Global Magnet 

Sondaj

RC 200 SONDAJ KULESİ

Verimli - Uygun Maliyetli - Son Derece Üretken 

JORC Uyumlu Sondaj Hizmetleri

200m’ye Kadar Derinlik Kapasitesi



1 Eylül 201520

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine 
Göre Maden Sektörü İhracat Rakamları - Ocak-Temmuz 2015

Birlik

Diğer Doğal Taşlar Metal Cevherleri Mineral Maddeler ( x 1000)

Toplam 
2014 ($)

Toplam 
2015 ($)

Toplam
 2014 ($)

Toplam 
2015 ($)

Toplam 
2014 ($)

Toplam 
2015 ($)

Toplam 
2014 ($)

Toplam 
2015 ($)

Toplam 
2014 ($)

Toplam
 2015 ($)

İMMİB 111.088.428 89.253.503 452.950.168 381.694.125 435.258.888 345.850.034 277.176.947 266.747.419 1.276.474 1.083.545

EİB 17.208.684 16.072.941 469.170.539 383.363.581 67.411.755 41.163.905 102.023.453 90.245.123 655.814 530.845

BAİB 35.373.406 35.481.556 164.955.440 162.614.521 4.779.006 5.551.831     205.107 203.647

OAİB 6.509.122 3.744.574 12.763.201 10.787.432 95.974.035 80.426.760 60.911.039 57.832.397 176.157 152.791

DKİB 577.477 760.519 2.388.852 4.064.979 138.029.479 100.485.952 9.412.393 9.000.913 150.408 114.312

AKİB 995.011 6.294.559 24.862.976 32.071.863 70.020.607 48.671.916 7.703.027 8.179.328 103.581 95.217

DENİB 114.001 313.985 93.279.961 89.244.485 1.864.500 5.002 2.399.035 1.944.286 97.657 91.507

DAİB 1.375.204 1.006.052 24.432.428 21.920.270 22.815.592 15.493.924 7.612.751 6.691.673 56.235 45.111

GAİB 581.417 152.679 26.326.782 19.478.788   8.447 3.283.817 2.710.818 30.192 22.350

İTKİB 4.185.658 2.753.223 3.361.832 2.479.667 1.701.306 965.875 371.328 276.830 9.620 6.475

UİB 249.166 782.501 1.880.649 1.358.386 3.173   1.990.022 2.622.356 4.123 4.763

İİB 294.185 207.433 2.548.268 1.592.995   952 753.620 584.760 3.596 2.386

KİB 1.745 10.582 183.720 144.216     2.028.676 710.452 2.214 865

Genel 
Toplam

178.553.503 156.834.107 1.279.104.818 1.110.815.309 837.858.340 638.624.597 475.666.109 447.546.355 2.771.182 2.353.820

Türkiye Geneli Maden İhracatı

Ülkelere Göre

2014 Ocak -Temmuz Birim Fiyat 2015 Ocak -Temmuz Birim Fiyat Değişim (%)

Miktar Tutar ($ / Ton) Mıktar Tutar $ ($ / Ton Kg $

Çin Halk Cumhuriyeti 4.599.438.270 1.117.115.955 243 3.086.404.374 814.580.769 264 -33 -27

Birleşik Devletler 519.685.895 240.549.295 463 638.353.184 251.814.218 394 23 5

İtalya 1.304.198.380 76.950.973 59 1.469.115.696 81.415.909 55 13 6

Suudi Arabistan 209.260.215 72.414.262 346 202.567.504 72.449.173 358 -3 0

İsveç 159.472.139 47.027.885 295 213.895.964 70.810.270 331 34 51

Irak 297.942.136 76.709.080 257 241.023.662 59.670.861 248 -19 -22

Hındıstan 191.618.917 78.469.011 410 197.136.458 56.747.763 288 3 -28

Belçika 184.322.689 86.912.834 472 145.252.368 53.585.889 369 -21 -38

İspanya 736.857.027 65.104.848 88 790.434.890 52.907.250 67 7 -19

İsrail 234.361.453 44.147.004 188 368.221.921 51.527.350 140 57 17

Tayvan 85.807.225 24.412.556 285 90.355.155 47.071.704 521 5 93

Almanya 229.736.789 47.322.866 206 243.827.531 42.089.227 173 6 -11

Rusya Federasyonu 509.186.948 48.215.468 95 502.872.672 41.207.099 82 -1 -15

Hollanda 155.436.627 53.655.441 345 145.883.669 38.036.558 261 -6 -29

Fransa 124.829.999 41.721.448 334 130.174.821 35.755.589 275 4 -14

Avusturya 133.721.413 46.979.997 351 107.828.096 34.122.450 316 -19 -27

Bulgaristan 142.235.684 48.655.164 342 121.048.098 33.162.364 274 -15 -32

Birleşik Arap 
Emirlikleri

98.620.890 33.137.807 336 103.236.848 32.358.746 313 5 -2

Kanada 37.648.847 29.483.128 783 36.588.397 31.042.733 848 -3 5

Güney Kore 
Cumhuriyeti

49.587.064 26.120.266 527 60.457.160 29.742.651 492 22 14
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Doğal Taş İhracatında Düşüş Sürüyor…
2014 yılına kadar düzenli olarak artışını sürdüren doğal taş ihra-
catımız, 2015 yılına gelindiğinde gerilemeyle karşılaştı. Doğal taş 
ihracatında yaşanan düşüşün en büyük sebebi ise Çin’de alınan 
ekonomik kararlar oldu. Türkiye’nin dünyada en çok doğal taş 
ihraç ettiği ülke olan Çin’in, büyüme rakamını %7’nin altına çek-
mek için inşaat sektörüne verdiği teşvikleri azaltması, Türkiye’nin 
doğal taş ihracatını Ocak-Haziran ayları baz alındığında, bir 
önceki yıla göre %15,7 oranın azalttı. 
Çin ile yaşanan ihracat düşüşünün yanında önemli bir tehlike 
olarak da İran’ın, kaldırılan ambargolar sonrası sektörel anlamda 
atacağı adımlar göz önünde bulunduruluyor. Özellikle Türkiye 
ile aynı mermer sınıfı üzerinde bulunan İran’a ambargoların 
kalkmasıyla birlikte bu ülkenin, ucuz enerji ve işçilik kullanımı 
ile pazarı ele geçirebileceği korkusu tüm doğal taş sektörünü 
etkilemiş durumda. Sektör, İran’daki gelişmelere paralel olarak 
devlet tarafından desteklenmeyi beklerken aksi durumda Çin’in 
talep düşürmesinden daha etkili bir kriz yaşanabileceği endişesi 
taşıyor. 
Tüm bu yaşananlar ışığında ülkemizin 2014 Ocak - Haziran ayları 
arasında 1 milyar 101 milyon dolar olarak gerçekleşen doğal taş 
ihracatı 2015 yılının aynı döneminde 928 milyon 713 bin dolara 
geriledi. Ülkeler bazında incelendiğinde ise en çok ihracat yapı-
lan 5 ülke Çin, ABD, Suudi Arabistan, Irak ve Hindistan olarak 
sıralandı.
Çin’e, 2014 yılının Ocak-Haziran ayları arasında 435 milyon 927 
bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu rakam 2015 yılının 
aynı döneminde %25,4 azalarak 325 milyon 21 bin dolar olarak 
gerçekleşti. 
2015 yılında en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ikinci 
sırada yer alan ABD’ye ise Ocak-Haziran ayları arasında, bir 
önceki yıla göre %2,4’lük bir artış meydana geldi. ABD’ye gerçek-
leştirilen ihracatı genellikle katma değeri yüksek işlenmiş doğal 
taşlar oluşturdu.
Doğal taş rezervleri ve çeşitliliği bakımından, jeolojik yapısı itiba-
riyle büyük bir potansiyele sahip olan Türkiye, 2015 yılının ilk altı 
ayında Orta Doğu’ya gerçekleştirdiği ihracatta da kan kaybetti. 
Büyük projelere imza atan Arap ülkeleri ağırlıklı olarak katma 
değeri en yüksek ürünler arasında yer alan işlenmiş mermer 
ithal ederken, 2015 yılının ilk altı aylık verilerine bakıldığında 
geçen senelerde olduğu gibi en fazla ihracatın Suudi Arabistan’a 
gerçekleştirildiği görülüyor. Suudi Arabistan, geçen yılın ilk altı 
aylık dönemine göre doğal taş ihracatında %2,1′lik bir artış 
gösterdi. Bu artış ile 2014 yılı ilk altı ayında 56 milyon 73 bin 
dolar olan ihracat rakamı 2015 yılının aynı döneminde 57 milyon 
290 bin dolara yükseldi. Suudi Arabistan’ı sırasıyla Irak, Birleşik 
Arap Emirlikleri, İsrail ve Kuveyt takip etti. Ortadoğu ülkelerinde 
doğal taş ihracatında en yüksek artış yaşanan ülke yüzde 116,5 
ile Kuveyt oldu. 

Doğal taş ihracatında katma değeri en yüksek ürünler arasında 
yer alan işlenmiş traverten ihracatında ise düşüş yaşandı. 2015 
yılının ilk altı aylık verilerine göre işlenmiş traverten ihracatı 
geçen yılın aynı dönemine göre %19,5 oranında geriledi. 2014 
yılının Ocak-Haziran döneminde 148 milyon 194 bin dolar olan 
işlenmiş traverten ihracatı 2015 yılı aynı döneminde 119 mil-
yon 178 bin dolar olarak gerçekleşti. 2015 yılının Ocak-Haziran 
döneminde 53 milyon 834 bin dolar olan işlenmiş traverten 
ihracatında %15’lik düşüşe rağmen ilk sırada ABD yer aldı. 
ABD, geçen yılın ilk altı ayında 63 milyon 336 bin dolar işlenmiş 
traverten ithal etmişti. İşlenmiş traverten ihracatında ABD’yi 
sırasıyla Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Almanya ve Suudi 
Arabistan takip etti.
2015 yılının ilk altı aylık sürecinde işlenmiş mermer ihracatında 
ise %5,6'lık bir düşüş yaşandı. 2014 yılında 410 milyon 769 bin 
dolar olan işlenmiş mermer ihracatı 2015 yılının aynı döneminde 
387 milyon 572 bin dolar olarak gerçekleşti. ABD, işlenmiş mer-
mer ihracatında %13,8’lik artışla diğer senelerde olduğu gibi 
bu sene de işlenmiş mermer ithalatındaki liderliğini bırakmadı. 
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ABD’ye 91 milyon 704 bin 
dolarlık işlenmiş mermer ihracatı gerçekleştirilirken bu rakam 
2015 yılının aynı döneminde 104 milyon 422 bin dolara yükseldi. 
İşlenmiş mermer ihracatında ABD’yi sırasıyla Suudi Arabistan, 
Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Kanada takip etti. 

Son 10 Yılın İlk Altı Aylık Doğal Taş İhracatları

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

X1000 $ 460.036 567.004 674.818 532.642 724.586 770.878 854.238 1.037.727 1.101.672 928.713

Özel Haber
www.madencilik-turkiye.com

Ağustos 2015
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Almanya, Kömürden Enerji Üretimini Yedekte Tutuyor

Alamos ve AuRico Birleşmesi Tamamlandı

Polyus Gold ve South32 ICMM’ye Katıldı

Bakır Aramalarına Ayrılan Bütçe Zirveye Ulaştı

Temmuz 2015

Temmuz 2015

Temmuz 2015

Haziran 2015

Almanya, iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde kömür 
yakıtlı elektrik santrallerine vergi uygulama planından vazgeçti. 
Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar  Gabriel  başta CO2  emisyon 
eşik değerini geçen, eski ve çevreyi kirleten enerji santralle-
rine  vergi  konulmasını önermiş ancak sektör, 100.000 kişinin 
işsiz kalma riskini ve madencilik ile enerji sektörlerinde olası geri 
ivmelenmeyi gözeterek bu öneriye karşı çıkmıştı.
Bir televizyon kanalında verdiği röportajda Almanya’nın artık 
enerji ihtiyacını nükleer ve fosil kaynaklar yerine sürdürülebilir kay-
naklardan karşılamak üzere kurdukları hedef doğrultusunda adım 
attıklarını söyleyen Gabriel, “Sürdürülebilir enerjiye geçilmesinden 

kaynaklanabilecek olası enerji kısıntılarına karşı kapasite rezervine 
ihtiyacımız var. Bu da kömürden sağlanacak.” dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve iki koalisyon liderinin aldıkları 
karar neticesinde ülkede “kapasite rezerv” sistemi kurularak kapatı-
lan kömür termik santralleri hazır durumda bekletilecek ve olası bir 
enerji kısıntısı yaşandığında tekrardan devreye alınabilecek.
Buna göre toplamda 2,7 GW kapasiteli kömür santralinin faali-
yetleri askıya alınırken bu santrallerin normal enerji pazarında 
elektrik satmasına izin verilmeyecek. Bu amaçla CO2  emisyonu 
azaltma hedefleri sonucunda, 2020 yılında 1990 yılına kıyasla 
%40 oranında daha az CO2 salınımı gerçekleşecek. 

Alamos Gold, Temmuz ayı başında yaptığı açıklamada AuRico 
ile birleşme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Nisan ayında 
ortaklık anlaşması imzalayan iki şirket, geçen 2,5 aylık süre 
içerisinde gerekli prosedürleri yerine getirdikten ve mahkeme 
onayını da aldıktan sonra birleşme işlemini tamamlamış oldular.
Alamos ve AuRico, Alamos  ismi altında birleşirken, AuRico’nun 
sahip olduğu Kemess Projesi, çeşitli ruhsatlar ve nakit para yeni 

Alamos’a devredilmiş oldu.
“Birleşmeden sonra  Alamos,  lider bir orta ölçekli üretici konu-
muna yükseldi.” şeklinde açıklama yapan  Alamos  CEO’su ve 
Başkan’ı John A. McCluskey, Kuzey Amerika’da bulunan 3 farklı 
madenden sağlanacak  altın  üretimi, düşük bütçeli geliştirme 
projeleri ve güçlü bilançoları sayesinde uzun vadede iyi sonuçlar 
beklediklerini belirtti. 

Metal ve  madencilik  sektörünün performansını geliştirmek 
amacıyla çalışma yürüten The International Council on 
Mining and Metals (ICMM), bünyesine iki önemli  madenci-
lik  şirketinin daha katıldığını duyurdu. 29 Haziran tarihinde 
yapılan duyuruya göre Rusya’nın en önemli  altın  üreticisi 
Polyus  Gold ile beraber  South32  Limited’in de katılımı 

sonrasında konseyin toplam üye sayısı 23’e yükselmiş oldu.
Dünyanın en önemli 10 altın üreticisinden birisi olarak gösteri-
len Polyus Gold, konseye Rusya’dan katılan ilk üye olma sıfatını 
da elde etmiş oldu. Diğer taraftan BHP Billiton’dan ayrılarak 
bağımsız bir maden üreticisi konumunu alan South32 de kon-
seye katılan en yeni iki üyeden birisi oldu. 

SNL Metals & Mining,  bakır  rezervleri ve üretimi üze-
rine yaptığı son araştırma raporunda, dünya gene-
linde bakır arama çalışmalarına ayırılan bütçenin artması ile 
doğru orantılı olacak şekilde bakır üretimindeki artan talebi 
de ortaya koydu. Raporda belirtilen rakamlara göre 2010 
yılında bakır arama çalışmaları için ayırılan bütçe toplamda 
11 milyar dolara ulaşıyordu. 2012 yılında yaklaşık olarak 
iki katına kadar yükselen bu rakam 2014’e gelindiğinde 
düşüşe geçerek tekrardan 2010 yılı seviyelerinde seyretti. 
Bakır arama çalışmalarındaki artan talebi gösteren 
asıl istatistikler ise bakırın diğer metaller içerisinde 
(demir hariç) sahip olduğu pay grafiğinde kendisini 
gösteriyor. 2010 yılında tüm metaller içerisinde yak-
laşık olarak %21’lik bir paya sahip olan  bakır  arama 
çalışmalarına ayırılan bütçe, her geçen yıl artmaya 
devam ederek 2014 yılında %25 oranına kadar ulaştı. 
Bu oran aynı zamanda son 15 yılın da en yüksek yüz-
desine tekabül ediyor. 



Alrosa’nın En Büyük Elmas Madeni Yer Altına İniyor

AngloGold’un 820 Milyon Dolarlık Maden Satışı Tamamlandı

Ağustos 2015

Ağustos 2015

Üretim miktarına göre dünyanın en büyük  elmas  üreticisi olan 
Alrosa, şirketin amiral gemisiUdachnaya  Madeni'ndeki ope-
rasyonları açık ocak madenciliğinden yer altı madenciliğine 
dönüştüreceklerini açıkladı.  Alrosa  tarafından yapılan açıkla-
maya göre 2019 yılı itibariyle yılda 5 milyon karat üretime ev 
sahipliği yapacak olan Udachnaya Madeni böylelikle şirketin en 
büyük yer altı madeni ve dünyanın da en çok üretim gerçekleşti-
rilen elmas madenlerinden biri olacak.
1967 yılından beri operasyonların yürütüldüğü Udachnaya kim-
berlit bacası bugüne kadar 640 metre derinliğine kadar kazılırken 

madende toplamda 80 milyar dolar değerinde, 350 milyon 
ton  cevher üretimi gerçekleştirildi. Açık ocakta son patlatma 
operasyonunun 2015’te yapıldığı Udachnaya’da bu yıl içerisinde 
1,05 milyon ton cevher üretimi gerçekleştirildi.
“Alrosa’nın büyüyebilmesinde  Udachnaya  çok önemli bir yere 
sahip.” diyen Alrosa Başkan’ı Andrey Zharkov, şirketin hedefinde 
yıllık 41 milyon karat üretime ulaşmak olduğundan söz etti. 
Zharkov ayrıca Verkhne-Munskoye sahasında bulunan yeni 
kimberlit bacalarından 2018 yılında üretim gerçekleştirmeyi 
planladıklarını da açıkladı.  

AngloGold Ashanti, ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan 
Cripple Creek & Victor madeninin  Newmont Mining’e satı-
şının tamamlandığını duyurdu. 820 milyon dolar bedeli ile 
gerçekleşen satışın ilk işlemlerine Temmuz ayı içerisinde 
başlanılmıştı.
Açık ocak madenciliği yapılan Cripple Creek & Victor made-
ninde 2014 yılı içerisinde 211.000 ons  altın ile 110.000 ons 

gümüş üretimi gerçekleştirilmişti.
Şirketin 3,1 milyar dolar borcunun azaltılması stratejisi 
kapsamında gerçekleşen satış sonrasında açıklama yapan 
AngloGold CEO’su Srinivasan Venkatakrishnan, şirketin 
genel giderlerinin azaltılabilmesi için geçen iki sene içeri-
sinde iki yeni, düşük bütçeli  maden  aldıklarını ve bazılarını 
da elden çıkardıklarını aktardı. 

20 Yıl Sonra 
Kolombiya’nın İlk Altın 
Madeninin İnşası Başladı Ağustos 2015

Red Eagle Mining, 
Kolombiya’nın 20 yıl içerisin-
deki ilk altın madenini aça-
bilmek için 120 milyon dolar 
harcıyor. Yerel çevre koruma 
ajansından lisans elde eden 
Kanadalı şirket, 29 Temmuz 
itibarıyla madenin inşasına 
başladı. San Ramon yer altı 
madeninin inşası tamamlan-
dıktan sonra ise Kolombiya’nın 
ilk altın madeni açılmış olacak. 
5,2 g/t tenörde 405.000 ons 
altın içeren 2.424.000 ton 
rezerve sahip olan projede yer 

altı madenciliği uygulanacak. 
Maden sahasının arama 
ve sondaj çalışmalarına 40 
milyon dolar harcadıklarını 
söyleyen Red Eagle Başkan’ı 
Rafael Silva, madenin inşası 
için de yaklaşık olarak 80 
milyon dolar harcanmasını 
ön gördüklerini belirtti. 
Silva, inşa sürecinin 2016’da 
tamamlanması gerektiğini 
söylerken, madenin 8 yıllık 
ömrü süresince yıllık 50.000 
ons altın üretmeyi hedefle-
diklerini sözlerine ekledi. 
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Planetary Resources’ın İlk Uzay Aracı 
Asteroid Madenciliği Testlerine Başladı

Kenya Madencilik Kanunu’nda Son Aşama

BHP Billiton İşten Çıkarmaya Devam Ediyor

Temmuz 2015

Temmuz 2015

Ağustos 2015

Asteroid madenciliği şirketlerinden  Planetary  Resources, 
dünya dışı maden arama teknolojilerini test etmek amacı ile 
mevzilendiği Uluslararası Uzay İstasyonu Kibo modülünden 
ayrılarak 90 günlük görevine başladı. 
Avionik, kontrol sistemleri ve yazılımın da içerisinde bulun-
duğu çeşitli temel teknolojilerini kontrol etme amacını 
güdecek olan test aracı sayesinde  Planetary  Resources, 
uzun vadede Güneş Sistemi’nde Dünya’ya yakın konumda 

bulunan mineral zengini asteroidlerde arama çalışmalarını 
yapabilecek. 
Şirket kurucularından Peter H. Diamandis, gönderilen Arkyd 
3 Reflight (A3R) uzay aracının bu güne kadar dizayn edilmiş 
en sofistike ancak düşük maliyetli test amaçlı uzay aracı oldu-
ğunu belirtirken,Planetary  Resources başkanı Chris Lewicki 
ise “Bizim felsefemiz sıklıkla test yapmak ve mümkünse bu 
testleri uzayda yapmaktır.” şeklinde açıklamada bulundu.  

Kenya  Madencilik  Bakanlığı tarafından 29 Temmuz tarihinde 
yapılan açıklamaya göre yeni projelerde devlete oranında maden-
cilik  bedeli ödenmesini gerektirecek olan yasa tasarısının kabul 
aşamasına gelindi. Meclis tarafından geçen yıl içerisinde kabul 
edilen yasa tasarısının onaylanması için gereken son safha ise 

Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta’nın tasarıyı onaylaması olacak.
Kenya’nın ekonomik çıktısının %1’den azını oluşturan  maden-
cilik  sektörü içerisinde titanyum, florspar ve  manganez  ihracatı 
önemli bir yere sahipken ülke öte yandan kömür, niobyum ve nadir 
toprak elementleri rezervlerine de ev sahipliği yapıyor.  

Dünyanın en büyük madencilik şirketi kabul edilen BHP Billiton, Güney 
Avustralya’da bulunan Olympic Dam uranyum ve altın madeninde çalı-
şan 380 kişinin işine son verdi. Haziran ayı içerisinde de 90 kişinin işine 
son vermiş olan BHP, gerekçe olarak pazar koşullarının durumuna para-
lel olarak finansal sürdürülebilirliği korumak istemelerini göstermişti.
BHP 2012 yılı içerisinde, daha önceden planlanan 33 milyon dolar 

değerindeki  Olympic Dam genişletme operasyonunu iptal etmişti. 
Dünyanın bilinen en büyük uranyum yatağının bulunduğu Olympic 
Dam, aynı zamanda sahip olduğu bakır rezervi ile de dünya 4’ncülü-
ğünü elinde bulunduruyor. 
Şirket daha önce sahada 4.300 işçi çalıştırılırken, yaşanan son gelişme 
ile işten çıkarılanların sayısı toplam rakamın ’üne tekabül ediyor.  

Çevre Koruma Ajansı, Nehre Maden Atık Suyu Karışmasına Yol Açtı Ağustos 2015

ABD’nin Colorado eyaletinde faaliyetleri sona ermiş olan Gold King 
Madeni’nde çalışma yapan ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) temizleme 
ekibi, 5 Ağustos tarihinde sebebiyet verdikleri bir kaza sonucunda ilk belir-
lemelere göre yaklaşık olarak 4000 metreküp maden atık suyunun bölgede 
bulunan Cement Çayı’na karışmasına yol açtılar. Ancak yapılan son tespit-
lere göre kaçağın, önceki tahminin 3 katına kadar ulaşması bekleniyor. 
EPA tarafından 9 Ağustos’ta yapılan açıklamaya göre, ağır maki-
nalar ile yapılan çalışmalar esnasında yaşanan kaza sonrası çaya 
karışan atık su, devamında da Animas Nehri’ne kadar ilerledi. Nehre 
karışan atık suyun yakınlardaki yerleşim bölgelerine ait içme suyuna 
bir zararı dokunmayacağını açıklayan EPA, nehrin koyu sarı renge 
dönüşmesinin tehlikeli bir duruma işaret etmediğini iddia etti. 
Ancak daha önceden yapılan analizlere göre çeşitli konsantrasyon-
larda arsenik, cıva ve kurşun gibi ağır metaller içeren atık su için EPA 
yetkilileri ilk olarak sadece toksik içeriğe sahip olabileceği duyuru-
sunu yaparken temizleme amacıyla kanalı kullanıma kapattı. 
Dokuz günlük arındırma işleminin tamamlanmasının ardından 
kanalı kullanıma tekrardan açan EPA, kanaldaki suyun kaza öncesi 
seviyesine ulaştığını açıkladı. Ancak Colorado Çevre ve Halk Sağlığı 
Departmanı, halkın bu suyu şimdilik sadece el ve çamaşır yıkama için 
kullanmalarını, suyu kesinlikle içmemeleri gerektiğini duyurdu.  
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Azerbaycan’ın En Önemli Altın Üreticisinden Yeni Rekor

Birleşik Krallık’ta Kömür Madenciliği Devrinin Sonu…

Eldorado, Eastern Dragon Projesine Nihai Onay Aldı

4,8 Milyar Dolara Modernizasyonu 
Yapılan Kitimat İzabe Tesisi Üretime Hazır

China Molybdenum 2,15 Milyar 
Dolarlık Bir Yatırım Yapmak Üzere

Temmuz 2015

Temmuz 2015

Temmuz 2015

Temmuz 2015

Temmuz 2015

Azerbaycan’ın en önemli altın üreticisi Anglo Asian Mining, şirketin 
başta gelen altın madeni olan Gedabek Madeni'nden yılın ilk yarısında 
rekor üretim gerçekleştirdiklerini açıkladı. Ocak ayından Haziran’a 
kadar 2,8 oranında daha fazla altın üretimi gerçekleştiren Anglo 
Asian, 2015 yılı üretim hedefini 70.000’den 75.000 onsa çıkarmış oldu.
Şirket hedeflerini aşan bu  altın  üretimi sayesinde 2015 yılında 
önemli ekonomik avantajlar yakalayacaklarını belirten Şirket CEO’su 

Reza Vaziri, “İklim şartlarının iyi geçmesi ve üretim hedefimizin 
75.000 onsa çıkarılmasında kendimize olan güven sayesinde yılın 
bu yarısı bizim için tarihi bir performans ile sonuçlandı.” şeklinde 
açıklamada bulundu.
Altı senedir Gedabek madenini işleten şirketin planlarında ise 
Azerbaycan’ın batısında ve toplam altın rezervi 430 tonu bulan 7 
adet yeni altın madeni geliştirmek bulunuyor. 

Birleşik Krallık’ın geriye kalan tek kömür madeni şirketi UK Coal 
Holdings, faaliyette olan son iki yer altı kömür madenlerini de 
kapatacaklarını duyurdu. Şirket ilk olarak Thoresby Colliery 
madenindeki faaliyetlere Temmuz ayı içerisinde durdurarak 
360 çalışanın işine son verdi. Ardından da 15 Kasım civarında 
Kellingley madenini kapatarak operasyonlarını bitirmiş olacak.
Kararın alınmasında kömürün uluslararası pazardaki düşük 

fiyatı ile uzun ve zahmetli ticaret yöntemini gerekçe gösteren 
şirket, ayrıca bu iki madendeki jeolojik sıkıntıların da kararda 
önemli bir etkisi olduğunu öne sürüldü.
Kapatılacak olan son iki madenin ardından 300 senelik bir 
dönemi tamamlayacak olan Birleşik Krallık, bu dönem içeri-
sinde milyonlarca kişiye istihdam sağlamış ve ülke ekonomi-
sine de önemli bir gelir kaynağı oluşturmuştu. 

Eldorado Gold, Çin’in Heilongjiang şehrinde bulunan Eastern 
Dragon projesine “Proje İzni Onayı (PPA)” aldıklarını duyurdu. 
Çin’de bir projeye başlayabilmek adına alınması gereken 
en önemli izin olan PPA, çevre koruma değerlendirmesi, 
sosyal risk yönetimi lisansı ve yapılacak işlerle ilgili olan tüm 

ruhsatların ortak değerlendirmesi niteliğini barındırıyor.
PPA iznini alan Eldorado, öncelikle sahada kullanılacak olan 
suyun ve enerjinin tedarikinin sağlanması üzerine Temmuz ayı 
içerisinde tekrardan çalışmalara başlarken, hafriyat çalışmala-
rına da 3. çeyreğin sonlarına doğru başlamayı hedefliyor. 

Dünyanın en önemli madencilik şirketlerinden biri olan Rio Tinto, 
modernleştirme ve geliştirme çalışmaları tamamlanan Kitimat 
İzabe Tesisi’nde üretilecek ilk alüminyum ürünlerini yüklemeye 
hazır olduklarını açıkladı. Geliştirme çalışmaları için toplamda 4,8 
milyar dolar harcanan izabe tesisi böylelikle %48 daha fazla üre-
tim kapasitesi ile birlikte yılda 420.000 ton alüminyum üretimine 
ulaşabilecek. Şu sıralar tam kapasite üretim yapmaya hazırlanan 
tesis aynı zamanda dünyanın en düşük bütçeli izabe tesislerinden 

biri olma sıfatını da elinde bulunduracak.
Kitimat’ın tam kapasiteli üretime başladıktan sonra dünyanın 
en etkili, çevre dostu ve düşük bütçeli izabe tesislerinden biri 
olacağını söyleyen  Rio Tinto  Alüminyum CEO’su Alf Barrios, 
“Kanada’nın batı kıyısında bulunan British Columbia’da yer 
alması sebebiyle Kitimat, Asya-Pasifik’in hızla artan alüminyum 
talebini karşılamak ve Kuzey Amerika pazarına hizmet etmek 
amacı ile önemli bir görev alacak.” şeklinde açıklama yaptı. 

China Molybdenum Luoyang Co, henüz ismini açıklamadığı bir 
denizaşırı projeye 2,15 milyar dolarlık teklif yapmak üzere oldu-
ğunu duyurdu. Daha detaylı bilgi vermek istemediklerini belirten 
şirket yetkilileri şimdilik uluslararası bir şirkete teklif sunacaklarını 
ve bu teklifin belirledikleri miktarı aşmayacağını açıkladı.
Konuyla ilgili yorumda bulunan analizciler ise bu tekli-
fin  Barrick  Gold’a, Şili’de bulunan Zaldivarbakır  madeni için 

yapılabileceğini öne sürdüler.  Barrick  Gold, Nisan ayında 
Zaldivar’ın %50’ye kadar olan hissesini yaklaşık olarak 1 milyar 
dolar karşılığında satışa sunmak istediklerini açıklamıştı.
Hâlihazırda uluslararası çalışmalar sürdüren China 
Molybdenum, 2013 yılında 820 milyon dolar karşılığında Rio 
Tinto’nun Avustralya’da bulunan Northparkes bakır madenini 
satın almıştı. 







Şimdi Abone Olun !
Kaliteli ve Zengin İçerikleriyle Yayınlarımızı Eksiksiz Takip Edin
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Sürdürülebilir verimlilik çözümleri bakımından lider bir teda-
rikçi olan Atlas Copco, kurumsal sürdürülebilirlik ve çevresel 
etkileri ele alan Newsweek Green Rankings (Newsweek Yeşil 
Sıralama Listesi) listesinin en tepesinde yer aldı. ABD’nin hafta-
lık dergilerinden Newsweek, çevre ile olan ilişkilerini değerlen-
dirmek amacıyla dünyanın en büyük 500 halka açık şirketini 
analiz etti. Araştırma ortakları Corporate Knights Capital 
ve HIP Investors Inc. ile birlikte dergi, enerji ve su kullanımı, 
sera gazı emisyonları ve atık geri dönüşümü gibi göstergeleri 
inceledi. İnceleme sonucunda Atlas Copco, dünya genelinde 
11. ve endüstri alanında 1. seçildi. Şirket, geçen seneki listede 
de yer almaktaydı.Atlas Copco Kurumsal Sorumluluk Başkan 
Yardımcısı Mala Chakraborti “Yenilikçi ve enerji tasarruflu 
ürünler yaratmak ve çevresel etkileri azaltacak diğer adımları 
atmak iş liderliğine ilişkin hususlardır” şeklinde konuşurken 
sözlerine şunları ekledi: “Çevresel hedeflerimiz, yaptığımız 
işin odak noktasıdır ve bu anlamda takdir edilmekten oldukça 
mutluyuz.”Atlas Copco’nun yenilikçi ve enerji tasarruflu 
ürünleri, Grup’un 1994 yılında öncülüğünü ettiği ve enerji 
tüketimini azaltarak kompresörlerin sadece gerekli olan hızda 
çalışmalarına olanak sağlayan bir teknoloji ürünü olan değiş-
ken-hızlı kompresörleri de içermektedir. Şirket 2013 yılında, 
geleneksel kompresörlere kıyasla enerji tüketimini yüzde 
elliden de fazla azaltan patentli VSD+ teknolojisini kullanıma 
sunmuştur.Ürün ve operasyonlarında karbondioksiti azaltma 
hedefi nedeniyle Atlas Copco, Birleşmiş Milletler tarafından bu 

yılın başında düzenlenen iklim değişikliğine dair konferansta 
da onurlandırılmıştı. Yine bu sene Atlas Copco, yıllık Küresel 
100 (“Global 100”) listesinde dünyanın en sürdürülebilir şirket-
lerinden biri olarak yerini almıştı. 

www.atlascopco.com

European Metallurgical Conference (EMC 2015)’in 8'ncisi, 14-17 
Haziran tarihleri arasında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde 
düzenlendi. Kongrede ekstraktif metalürji alanında farklı ülkeler-
den bilim insanları tarafından sunumlar gerçekleştirilirken ülke-
mizden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)Maden Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Hacı Deveci, Yrd. Doç. Dr. 
Ersin Yazıcı ve Yrd. Doç. Dr. Oktay Celep, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi (OGÜ) Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi 
Prof. Dr. Haldun Kurama ve Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
(BTÜ) Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği öğretim elemanı 
Arş. Gör. Arman Ehsani olmak üzere 5 bilim insanı kongreye 
katılım gösterdiler.Prof. Dr. Hacı Deveci EMC 2015’te, yürütücü-
lüğü yaptığı TÜBİTAK destekli bir proje (213M492) kapsamında 
gerçekleştirilen bakır içeriği yüksek bir  altın cevherinden bakırın 
sülfürik asit liçi ile siyanür liçi öncesinde uzaklaştırılması üzerine 
bir tebliğ sunarken, Yrd. Doç. Dr. Oktay Celep TÜBİTAK projesi 
kapsamında (213M539) yürütülen refrakter bir gümüş cevheri ile 
ilgili bir çalışmayı ve Yrd. Doç. Dr. Ersin Yazıcı ise tamamlanan bir 
TÜBİTAK projesine (109M111)  ait olan elektronik atıklardan (AEEE 
veya e-atık) metallerin kazanımı ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. 
Prof. Dr. Haldun Kurama ise magnezyum atıklarının ısıl bozunma 
davranışı üzerine bir tebliğ sundu.

EMC kongresi ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve 4 yılda 
bir düzenlenen Avrupa’nın en büyük metalürji fuarı The Bright 
World Of Metals'e de çok geniş bir katılım sağlandığı görüldü. 
Ülkemizden de pek çok firmanın stant açtığı fuara ilgi çok yüksek 
oldu. Katılımcı firmaların bir kısmı ürün prototiplerini sergilerken 
bazıları da endüstriyel çaptaki ürünlerini sergilediler. 

Atlas Copco, Newsweek Tarafından Çevre 
Bakımından En İyi Endüstriyel Şirket Olarak Gösterildi

European Metallurgical Conference 2015’den Notlar…

Şirket Haberleri
www.madencilik-turkiye.com



International Press Production Ltd Tel: +44 (0) 1305 257 774

CLIENT:   Victaulic
COPY DATE:   

PUBLICATION:  Madencilik
SIZE:   Full page bleedISSUE:   

VICTAULIC  

MADENCİLİK SEKTÖRÜ 
İÇİN ÇÖZÜMLER

Victaulic, Madencilik sektörü 
uygulamalarının tamamında eşsiz 
çözümleri ve kapsamlı ürün gamıyla paket 
proje çözümleri sunan bir teknolojı ve 
mühendislik firmasıdır. Victaulic 90 yılı 
aşkın süredir hızlı , güvenli ve daha verimli 
boru bağlantı teknolojileri geliştirmektedir. 

MADEN SAHİPLERİ

• %50 daha düşük anahtar teslim maliyetler
• Hızlandırılmış ve güvenli montaj özelliği   
 sayesinde daha düşük kaza riskleri
• Daha düşük planlı veya plansız duruş   
 süreleri 

TASARIM VE SİSTEM MÜHENDİSLERİ

• Diğer bağlantı metodlarına göre  
 tasarım esnekliği
• Üstün genleşme, büzülme ve eğilme  
 kapasiteleri 
• Görsel bağlantı doğruluğunu ve  
 kalitesi kontrolü

BORULAMA MONTAJINI YAPANLAR

• Özel teçhizat gerektirmeyen daha  
 hızlı montaj
• Kaynaklı sistemdeki yangın ve zehirli gaz   
 riski bulunmayan güvenli mekanik bağlantı

MADEN BAKIM PERSONELİ

• %50 daha az duruş zamanı
• Tekrar kullanılabilir özelliği sayesinde  
 yedek parça sarfiyatında tasarruf

VICTAULIC IS A REGISTERED TRADEMARK OF VICTAULIC COMPANY.   
© 2015 VICTAULIC COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED.

DAHA FAZLA BILGI IÇIN
www.victaulic.com

PENAmaden
www.penamaden.com



1 Eylül 201534

Dünyada ilk defa, Enerji Hammaddeleri ve Enerji konusunda 
Türkiye’de düzenlenecek olan INERMA Uluslararası Enerji 
Hammaddeleri ve Enerji Zirvesi, 1-3 Ekim 2015’te İstanbul’da 
gerçekleşecek. Akademi ve iş dünyasını aynı çatı altında top-
layacak olan INERMA, Enerji Bakanlığı himayesinde organize 
ediliyor.
Dünyada ilk defa düzenlenen INERMA (Uluslararası Enerji 
Hammdeleri ve Enerji Zirvesi), 1-3 Ekim tarihleri arasında 
Türkiye’de gerçekleşecek. Akademisyenleri ve iş dünyasının 
önemli isimlerini bir araya getirecek olan organizasyon, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı ve 
Clarion Events Türkiye işbirliği ile düzenlenirken etkinlik, enerji 
ham madeleri ve enerji  konularında, yurtiçi ve yurtdışındaki bir 
çok gelişmenin sunulacağı bir platform olma özelliğini taşıyor.  
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Enerji 
Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi, 
Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği, Kömür Üreticileri 
Derneği, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği tarafından 
desteklenen INERMA’ya katılım gösterecek kamu kurumları 
arasındaysa; MİGEM (Maden İşleri Genel Müdürlüğü), TPAO 
(Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı), DSİ (Devlet Su İşleri), 
EÜAŞ (Elektrik Üretim A.Ş.), EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu), BOTAS (Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim 
Şirketi), BOREN (Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü), MTA (Maden 
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü), TTK (Türkiye Taşkömürü 
Kurumu), GAZBİR (Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği 
Derneği), ETİMADEN İşletmeleri Genel Müdürlüğü yer alıyor.
Madencilik Türkiye dergisi olarak basın sponsoru oldu-
ğumuz enerji zirvesi İstanbul Hilton Bosphorus Convention 
Center’da yapılacak ve 3 gün sürecek. Zirvenin ana sponsorları 
arasında ise Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Ciner Group, 
Cengiz Enerji, Ercan Şirketler Topluluğu bulunurken, diğer 
sponsorların arasında; İmbat Madencilik, Çoban Yıldızı Elektrik 

Üretim A.Ş., Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş., KİAŞ (Kömür 
İşletmeleri A.Ş.), Çelikler Holding, İpek Doğal Enerji Kaynakları 
Araştırma ve Üretim A.Ş., Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ve Koza 
Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. gibi sektörün önde 
gelen isimleri yer alıyor.
Daha detaylı bilgi ve organizasyon programı için lütfen 
www.inerma.com web sitesini ziyaret ediniz.  

Dünyada İlk Defa Düzenlenen 
Enerji Zirvesi Türkiye’de…

Türkiye V. Uluslararası Maden Makinaları Sempozyumu ve Sergisi, 
1-2 Ekim 2015 tarihlerinde Eskişehir'de gerçekleştirilecek. 
TMMOB, Maden Mühendisleri Odası'nın girişimi sonucu, 
Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesinin 
desteklediği Sempozyum bu yıl ilk defa uluslararası seviyeye 
çıkartıldı. Amacı, sektörümüzde kullanılan makinaların tanı-
tılması, verimlilikleri, ekonomiye katkıları, teknik ve bilimsel 
gelişmelerin ortaya konulması olan sempozyumda makine 
üretici ve imalatçıları ürünlerini sergileyerek, katılımcılara 
tanıtma imkanı bulacaklar.
Ayrıca ilk defa sempozyum salonlarında sektör ile ilgili firmaların 
sunum yapmalarına imkan sağlanacak, kendilerini ve firmalarını 

sözel olarak tanıtmaları, ürünleri hakkında bilgilendirme, teknik 
ve fiziki özelliklerini açıklayabilmelerine olanak sağlanacaktır.
Madencilik Türkiye dergisinin medya partneri olduğu 
Sempozyum ile ilgili detaylı bilgilere 
www.madenmakina.org adresinden ulaşabilirsiniz 

V. Uluslararası Maden Makinaları 
Sempozyumu, Ekim Ayında Eskişehir'de...

Etkinlik Değerlendirmeleri
www.madencilik-turkiye.com
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Dünya ekonomisinin, teknolojinin ve yaşam kali-
tesinin ilerlemesi için sanayi devrimi ile başlayan 
düzenli ve mekanize maden üretim faaliyetleri, 
günümüzde gerçekleştirilen önemli projelerin 

ortaya çıkmasına sebep oldu.

Toplumlarda artan refah ortamı ve gelişen ticari faaliyetler, 
toplumların madencilik ürünlerine gereksinimini en üst 
noktaya çıkarırken zamanın doğru kullanılması da önemli bir 
husus olarak karşımıza çıkmaya başladı. Bu ihtiyaçlardan ve 
tükenen yüzey kaynaklarından yola çıkan insanoğlu kendi-
sine aşılması güç yolları hedef seçti. Bunun için de yerin altına 
inmeye başladı. Bunu yaparken de teknolojiyi sonuna kadar 
kullandı.

Geçmişte, uzun zaman alan maden galerisi açma çalışma-
ları artık günümüzde daha kısa sürelerde gerçekleştiriliyor. 

Bu teknolojik devrimin en önemli kazancı da makine sek-
töründe yaşandı. Gelişen teknoloji sonucu üretilen maki-
neler ile yerin altına daha kolay inilir oldu.

Ülkemizde de bu teknolojik devrimin izlerini, dünya markası 
olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bazı firmalarda görü-
yoruz. Yıldırım Hidrolik ile birlikte faaliyet gösteren Tünelmak 
şirketi, sektörde bu yolda ilerleyen firmalardan bir tanesi. 
Şirket, kurulduğu 2010 yılından itibaren ülkemiz madencilik ve 
tünel sektörüne teknolojik birikimini sunarak, ürettiği makine 
ve ekipmanlar ile önemli katkılar sağlıyor. Madencilik Türkiye 
dergisi olarak biz de bu önemli firmanın Yönetim Kurulu 
Başkanı Haydar Yıldırım ile maden sektörüne yönelik görüşme 
şansı bulduk.

Yıldırım, söyleşimize kendisini ve Tünelmak’ı anlatarak baş-
ladı: “Tünelmak’ı, 2010 yılında Yıldırım Hidrolik’ten kazandı-
ğımız deneyimleri makine üretimine yansıtma amacıyla kur-
duk. Benim sektördeki şahsi deneyimim Dizelmak ve Yıldırım 
Hidrolik olmak üzere 40 yılı aşmakta.  Biz 40 yılı aşkın süredir 
endüstri, denizcilik, vinç, inşaat, madencilik, tünelcilik, demir 
çelik ve beton sektörünün önde gelen kuruluşlarına hidrolik 
silindir, yedek parça ve ekipman üretiyoruz. Ayrıca TBM 
gibi yer altında çalışan büyük iş makinelerinin de hidrolik 
silindir üretimi ve revizyonunu yapıyoruz. Beton sektörü için 
yaptığımız makina revizyon ve yedek parça üretimlerinden 
yadsınamayacak bir deneyim kazandık ve bu birikimi makina 
imalatında kullanmaya karar verdik.”. Söyleşimizde dene-
yimleri hakkında bilgiler veren Yıldırım’ın, 40 yılı aşan tecrü-
besiyle sektöre katkı sunmuş ve sunmaya da devam ettiğini 
öğreniyoruz.

Şirketin ürün gamı hakkında da bilgi aldığımız Yıldırım’dan, 
ürünleri hakkında bilgiler ediniyoruz: "Tünel ve madenlerde 
ihtiyaç duyulan makinelerin önemli bir kısmını üretiyoruz.  
Ürün gamımız içerisinde hidrostatik ve powershift yürüyüşlü 
4x4, araç üstü ve çekili tip püskürtme beton pompalarının 
(shotcrete) yanı sıra kaya delici, kavlak tarama makinesi, 

Kapak Konusu
www.madencilik-turkiye.com

Tünelmak, 
Madencilik Sektöründeki 
Yerini Genişletiyor
Ülkemizde mevcut maden projeleri ile birlikte sektöre hizmet veren 
firmaların da sayısı artıyor. 2010 yılından bu yana sektöre hizmet veren 
firmalarından birisi olan Tünelmak’ın Yönetim Kurulu Başkanı Haydar 
Yıldırım ile bu sayımızda şirketin makine ve ekipmanları üzerine bir söy-
leşi gerçekleştirdik.
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personel taşıyıcı, sepetli platform, çekili tip beton pompası, 
mini tünel kamyonu gibi makineler bulunuyor. Kapalı maden 
işletmelerinde ve tünellerde ihtiyaç duyulan ekipmanların 
birçoğunu sağlayabiliyoruz.”

Yıldırım, ürettikleri makineler hakkında ise şu bilgileri veriyor: 
“Bildiğiniz gibi inşaat makineleri teknolojiyi kullanarak şanti-
yelerdeki işleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla üre-
tilmekte. Şantiyedeki makinenin kullanım ve bakım kolaylığı, 
makinenin gücü ve verimliliği kadar önemli iki konudur. Biz 
de teknolojiyi en verimli şekilde kullanıp, madende kullanım 
ve bakım kolaylığı sağlayacak makineler üretiyoruz. Bir ürünü 
hem sade hem de maksimum fayda sağlayacak şekilde ürete-
bilmek, deneyim ve bilgi gerektirir.

Şantiye sahalarındaki iş yoğunluğunun ve zorlukların bilincinde-
yiz, dolayısıyla amacımız müşterimize kullanımı ve bakımı kolay, 
işe maksimum düzeyde fayda sağlayacak makineler üretmek.

Tüm inşaat makineleri zor şartlar altında çalışıyor. Fakat 
maden/tünel ekipmanlarını farklı bir yere koymak lazım. Yer 
altında çalışan makineler, gerek tünel gerekse maden maki-
neleri dünyanın en zor şartları altında çalışan makine gru-
budur diyebiliriz. Burada katma değer sağlayan faktörlerin 
başında makinenin dış etkenlere karşı korunaklı hale getiril-
miş olması yer alıyor. Çünkü maden ve tünellerdeki çevresel 
faktörler makineleri çok etkiliyor. Örneğin; Tünelmak maki-
nelerinin tamamında, kullanılan komponentler modüler bir 
sistem ile koruma altına alınmıştır. Sistem içerisindeki  

Tünelmak’ın Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yıldırım
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parçalar her türlü darbeye, korozyona, beton partiküllerine 
ve diğer kimyasallara karşı korunmaktadır. Bu tasarım, arıza 
oranını ve yedek parça giderlerini minimize etmektedir.”

Sohbetimizde üretimlerini gerçekleştirdikleri makine 
ve ekipmanların avantajlarından bizlere bahseden 
Yıldırım, sektörde yerli bir üretici olmanın avantajları 
ve dezavantajlarını ise şu şekilde aktarıyor: “Tünelmak’ı 
kurduğumuz ilk 1-2 yılda bizim için en büyük dezavantaj 
yabancı markalarla rekabet etme güçlüğüydü. Sektörde 
yerleşmiş bir ‘yabancı marka makine iyidir’ algısı vardı. 
Deneyimlediğimiz en büyük dezavantaj buydu. Fakat biz 
bu algıyı çok kısa sürede değiştirmeyi başardık. Bizimle 
aynı ürün gamına sahip, bir zamanlar pazar lideri olan 
yabancı markalar şu an Türkiye’de daha az tercih edil-
mekte olduğunu söyleyebilirim.

Yerli üretici olmanın avantajı ise daha hızlı servis ve yedek 
parça sağlayabiliyor olmak ve fiyat uygunluğudur elbette.”

Tünelmak, ürün gamında yer alan çeşitlilikle müşterilerine 
avantajlar sunarken yeni çıkardığı makinelerde de ürün 
çeşitliliğini zenginleştirmeye, geliştirdiği yeni teknolojileri 
müşterilerine sunmaya devam ediyor. Son dönemde lansmanı 
yapılıp piyasaya sürülen makineler ve özellikleri ile ilgili olarak 
Yıldırım: “Son dönemde çıkardığımız üç yeni makinemiz var. Bir 
tanesi Adroit 450 HG adını verdiğimiz jeneratörlü püskürtme 
beton pompası. Adroit 450 HG üzerinde kompresör ve jenera-
tör bulunduğu için açık saha beton uygulamaları yalnızca bir 
operatör ile yapılabiliyor.” ifadelerini kullanıyor. 

Yıldırım; “Klasik yöntemde beton püskürtme işleminin 
yapılabilmesi için jeneratörün ve kompresörün çekilmesi, 
hat bağlanması ve uygulamaya alınması gerekirken Adroit 
450 HG, tüm bu ekipmanları üzerinde bulundurduğu 
için personel giderlerini minimize ediyor ve zamandan 
kazandırıyor.

İkinci makinemiz özellikle dar kesit maden ve tünellere 
yönelik tasarlanan Adroit 510 adını verdiğimiz kavlak tarama 
makinesi... Mekanize tünel ve madencilik için hazırlanan bu 
makinenin en önemli özelliği boyutlarıdır. Makinenin geniş-
liği 1500 mm, yüksekliği 1800 mm’dir. Adroit 510 operatör-
süz bir şekilde ilerleyebiliyor. Yani operatör radyo kontrol ile 
makineyi hareket ettirip, kırıcının çalışacağı bölgeye getiri-
yor, makineyi konumlandırıyor ve kırma işlemi başlıyor. 
Ayrıca makine belden kırma olduğu için manevra kabiliyeti 
çok yüksek. Bu makinenin ucuna kırıcı, delici, forklift çatalı, 
riper, kepçe gibi ataşmanlar takılabilir.

Son makinemiz de Adroit 530 olarak isimlendirdiğimiz mini 
Jumbo… Bu da dar kesit tüneller ve madenler için tasarlandı. 
Ölçüleri yine yukarıda sözünü ettiğim kavlak tarama makine-
siyle aynı boyutlardadır.”

Son yıllarda ülkemizde hayata geçirilen maden ve tünel projeleri, 
sektöre büyük bir ivme kazandırırken ekonomiye de önemli bir 
canlılık sağlıyor. Madencilik ve tünelcilik faaliyetleri önümüzdeki 
dönemde devam edecek. Tünelmak Yönetim Kurulu Başkanı 
Haydar Yıldırım da tünel sektörünün şuan ki durumu ve geleceği 
hakkındaki düşüncelerini bizimle şöyle paylaşıyor: “Türkiye’de 
devam eden ve yeni başlayacak olan çok önemli projeler var.  
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Ülkemiz ve toplum için bu 
gelişimin çok faydalı olacağına 
inanıyorum. Yerin altını ne 
kadar verimli kullanırsak yer 
üstündeki hayatımız o kadar 
kolaylaşıyor.

Diğer yandan sektörün bir 
ferdi olarak baktığımda ise 
sektördeki canlılığın iş maki-
neleri sektörü üzerindeki 
olumlu etkisi elbette bizleri 
mutlu ediyor.”

Yıldırım’ın da sözünü ettiği 
gibi ülkemiz maden ve 
tünel sektörlerinin gele-
ceği oldukça parlak. Bu da 
bu sektörlerdeki gelişmele-
rin süreceğini, yeni projele-
rin hayata geçmesiyle yeni 
makine ve ekipmanlara 
ihtiyaç duyulacağını göste-
riyor. Tünelmak gibi sektörün önde gelen bir firması için 
de geçmiş referanslar oldukça fazla önem arz ediyor.

Bugün Tünelmak, sektörde başarısını kanıtlamış ve dünya-
daki en son teknolojileri kullanarak üretimlerini sürdüren 
ve bu felsefe ile başarılara imza atan bir şirket olarak yoluna 

devam ediyor. Şirket başarısını, gerçekleştirdiği çalışmalarla 
yurt içinde ispatlarken yurt dışında da artırarak sürdürme 
niyetinde ve bu amaçla yeni makineleri, yeni projeleri, kendi 
tesislerinde, konusunda uzman ekibiyle hayata geçiriyor. 

www.tunelmak.com.tr
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BS Bant Kantarı

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Madencilikte Hassas Tartım İçin Bilinmesi 
Gereken Önemli Detaylar
Esit-BS Elektronik Bant Kantarları, konveyör bant ile taşınan 
dökme malın akış miktarını ağırlık cinsinden ölçer. Dökme 
malın bant üzerinde ölçülmesi, işletmeye önemli bir bilgi 
kaynağı oluştururken, zamandan ve işçilikten tasarruf 
sağlanır.

Esit-BS Elektronik Bant Kantarları kullanıcının mevcut konve-
yör sisteminde uygun bir bölüme kolayca monte edilir. Bant 
Kantarları; yük hücreleri ile donatılmış tartı ünitesi, hız algı-
layıcı ve sistemin kumanda ve izleme fonksiyonlarını yapan 

kontrol terminalinden oluşmaktadır. Konveyör bandı hareket 
halindeyken tartı ünitesi üzerinden geçen malın miktari, anlık 
debi ve toplam olarak panosundan izlenebilir.

 • Banttan geçen malzemenin ölçümü ile alakalı kullanıcı-
ların dikkat etmesi gereken birkaç önemli nokta bulun-
maktadır.

 • Bant kantarının bant kalınlığı ve ağırlığı tüm bant boyunca 
eşit olmalıdır.

 • Bant kantarı gergi tertibatı düşey ağırlıklı olmalıdır, yatay 
ağırlıklı gergi tertibatı bant gerginliğinde yüke bağlı salı-
nımlara neden olabilir. Bu ölçmeyi olumsuz etkiler. 



1. kayen sondaj
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 • Bant tartı köprüsünün bant üzerindeki yeri tam yükte 
1mm’den fazla sehim yapmayacak bir alanda seçilmeli-
dir. Üzerinde; elek, kırıcı, vibro besleyici olan veya benzer 
titreşimle çalışan cihaz bulunduran konstrüksiyonlara 
bant kantarı kurulmaz.

 • Bant kantarında taşınan malzeme etkili ölçme alanına 
geldiğinde malzeme tam yayılmış ve yerleşmiş olmalıdır. 
Ölçme alanında malzeme akması, yuvarlanması olma-
malı ve malzeme düzgün bir kesitte gelmelidir.

 • Banttan geçen malzeme homojen dağılmalı, yığılma ve 
boşluklu olmamalıdır.

Günlük Bakım
 • Bant yüzeyinin temiz olmasına ve bant ruloları üzerinde 
yapışan malzeme bulunmamasına dikkat ediniz.

 • Takometre tekerinin bant yüzeyine bastığını ve bantla 
birlikte senkronize olarak döndüğünü kontrol ediniz.

Aylık Bakım
 • Rulo ve rulo grupları yağlayınız
 • Bant gerginliği ve kaymasını ayarlayınız. Bandın tartım 
köprüsü ile arasındaki mesafe bant üzerinde yük yok-
ken 1-2mm arasında olmalı, bant yüklüyken ise tartım 
köprüsünün algılama yapabilmesi için temas etmelidir. 
Bant kayması için gerekli tedbirleri alınız.

 • Motor Redüktör grubunun periyodik olarak bakımının 
yapılmasına ve bant hızınızın bakım öncesi ve sonrası 
aynı değerlerde olmasına dikkat ediniz.

Yıllık Bakım
Sistemin kalibrasyonu yapılmalıdır.

ESİT BS Bant Kantarları, 2004/22 AT direktifine uygun 
sertifikalıdır.   İlk muayenesi yapılarak alım satım işlerinde 
kullanılabilir.  

www.esit.com.tr 
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Sandvik Bit
Bileme Sistemleri

Sandvik bit bileme sistemleri dünyanın birçok made-
ninde ve ülkemizde hayat kurtarıcı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu sistemi kullanan madenlerde; delme 
uygulamalarındaki verimin arttığı, bit tüketiminin 

ciddi bir biçimde azaldığı, bununla beraber tijlerdeki tüke-
timin ve tabanca, makine, bakım-onarım maliyetlerinin 
düştüğü kaydedilmiştir. Metre başı maliyetleri çok aşağılara 
çeken, ilerleme hızını arttıran, kaliteli ve düzgün delikler elde 
etmeyi sağlayan bileme sistemlerinin ortaya çıkışında enerji-
nin kayaca doğru aktarılması prensibi yatmaktadır. Bir takım 
dizisinde piston shank adaptörüne çarptığı anda, pistonda 
oluşturulan kinetik enerji, takım dizisi boyunca ilerleyen bir 
basınç dalgasına dönüşür. Bu basınç dalgası sayesinde bitin 
kayaca teması ve takibinde içine girmesi gerçekleşir. Bir 
takım dizisinde kayaca aktarılması gereken bu enerji doğru 
aktarılamadığı zaman delici takım boyunca gidip gelmekte 
ve hem takıma hem de arkasındaki tabanca ile makinaya 
hasar vermektedir.

Unutmayın, körleşmiş bitlerle delgi işlemine devam etmek 
sadece takım dizinize değil, tabancanıza ve makinanıza 
da çok ciddi hasarlar verir, bakım onarım maliyetlerinizi 
arttırır.

Düzenli ve doğru bilenmiş bitler size;

 • Daha iyi ilerleme hızı,
 • Daha düzgün ve kaliteli delikler,
 • Takım dizisinde, tabancada ve makinada daha az aşınma,
 • Olabilecek en düşük metre başı maliyetin sağlanması ola-
rak geri döner.

Bileme ve penetrasyon (ilerleme) hızı arasındaki ilişki aşa-
ğıdaki grafikten kolayca görülebilir.

Butonlardaki aşınmalar buton çapının 1/3’üne geldiği zaman bilen-
meye başlanmalıdır. Bu optimum değer tüm dünyaca kabul edilmiş 
bir değerdir.  1/3 kuralı aşıldığı zaman hem delme uygulamalarınız-
daki performansınız ve ilerleme hızınız düşecek hem de butonlara 
şekil vermek bir süre sonra mümkün olmayacaktır. Bilemenizi ne 

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com
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Örnek 
Madenler

Metre başı 
maliyetteki 
kazanç (%)

Bilenmeyen 
Bitin Toplam 
Metrajı (m)

Bilenen 
Bitin Toplam 
Metrajı (m)

İsveç 66 50 300

Peru 51 400 1000

Hindistan 49 160 365

Türkiye 55 350 700

kadar çok geciktirirseniz bileme maliyetiniz de o kadar artacaktır. 
Çünkü bileme sarflarının maliyeti butonlardaki aşınma ve düzleşme 
yüzeyleriyle doğru orantılıdır. Bu sebepten bileme işlemini gereğin-
den az yapıyor olmak düşünülenin aksine maliyeti arttırmaktadır. 
Daha sık bileme yapmak daha ekonomiktir.

Aşınma Tipleri:
Aşırı Aşınmış, Körleşmiş Bitler:
Aşırı aşınmış ve körleşmiş bitlerle delgi işlemine devam etmek 
penetrasyon hızınızı düşürmekte; takım dizinize, tabancanıza ve 
hatta makinanıza ciddi hasarlar vermektedir. Doğru aktarılamayan 
enerji bu hasarların temel kaynağını oluşturmaktadır. Bileme işle-
minin geciktirilmesi durumunda, olabilecek bu hasarların dışında, 
butonlara şekil vermek de neredeyse imkansızlaşacaktır. Aşağıdaki 
gibi aşınmış, körleşmiş bitler bu aşamaya gelmeden önce düzenli 
olarak bilenmelidir. Bu seviyedeki aşınmaları geri döndürmenin 
imkanı yoktur ve bu bitler hurdaya ayrılmalıdır. 

Yılan Derisi:
Yılan derisi dediğimiz “snakeskin” tipi aşınmalar, butonlar (cemented 
carbide) üzerinde aşındırma etkisinin çok az olduğu formasyonlarda 
karşımıza çıkmaktadır. Bu tip aşınmalarda buton üzerinde metal 
yorulması gözlemlenir ve yılan derisine benzeyen mikro çatlaklar 
oluşmaya başlar. Aşındırıcı olmayan formasyonlarda delgi işlemi 
yaparken, gözle görülen herhangi bir işaret olmasa dahi, butonların 
her 300 metrede bir bilenmesi tavsiye edilir.

Anti-Taper:
Anti-taper tipi aşınmalarda, yanal butonların aşınmasından 
kaynaklanan şekilde, delik ile bit arasındaki mesafe kaybol-
maya başlar. Düzgün bir delgi için yan sütundaki görselden 
de görülebileceği üzere bit ile delik arasında uygun bir aralık 
olmalıdır.

 

Bileme ne zaman yapılmalıdır?

 • Butonlardaki aşınma 1/3 aşınma limitine ulaştığı zaman,
 • İlerleme hızı düşmeye başladığı zaman,
 • Delik sapmaları gözlemlenmeye başladığı zaman,
 • Anti-taper dediğimiz yanal butonların aşınmasından 
kaynaklı delik ile bit arasındaki mesafenin kaybolması 
gözlemlendiği zaman

Dünyadaki Madenlerden Örnekler

Bit bileme ile bitlerinizi çok daha uzun süreli ve verimli kulla-
nabilirsiniz. Delme uygulamalarınızda ciddi bir biçimde mali-
yetlerinizi düşürebilir ve performansınızı arttırabilirsiniz ancak 
gözle görülemeyen ve en çok dikkat edilmesi gereken buton 
hasarlarından biri de bitlerinizin birbirine çarpması sonucu 
oluşmaktadır. Bu riskten uzak durmak için uygun taşıma ve 
saklama koşullarına dikkat ediniz. 

mining.sandvik.com 

Yeni bir bitte yanal butonlar eksenel 
kuvvetlere maruz kalır.

Bit aşınmaya başladığı zaman, butona 
gelen yükün açısı değişir ve butonların 

kırılma riski artar. 



1 Eylül 201548

Montaja Hazır 
Kaplinler, Tesisat 
Sistemi Kurulum ve 
Bakımını Basitleştiriyor

Madenciler, bakım süresini ve maliyetlerini azalt-
mak için neredeyse herşeyi denerler. Tesisat 
sistemleri bir madendeki kurulum ve bakım faa-
liyetlerinin büyük bir kısmını oluştururlar çünkü 

çalışmalar ilerledikçe ve madenin manzarası değiştikçe tesisat 
sisteminin konumu sürekli değişir ve sistemler de genişler. 
Boru birleştirme teknolojilerindeki güncel yenilikler kurulum 
ve bakım sürecini hızlandırıyor. Aslında yeni bir tür boru kaplini 
(montaja hazır kaplinler) kurulum süresini standart kaplinlere 
kıyasla yarıya indiriyor.

Standart boru kaplinlerinden farklı olarak montaja hazır kap-
linler, kurulum öncesinde parçalara ayırma işlemi gerektirmi-
yorlar ve düşürülebilecek veya kaybedilebilecek gevşek par-
çalara sahip değiller. Boru bağlantısı, komple kuruluma hazır 
kaplin grubunun bir yivli boru, bağlantı elemanı, valf veya 
aksesuarın ucuna takılması ve somunların standart el aletleri 
veya bir darbeli anahtar kullanılarak sıkılmasıyla gerçekleşti-
rilir. Bir merkezlemeli cıvata yuvası, düzgün kurulumun gözle 
teyit edilmesini sağlayan bir metal-metal bağlantı oluşturur. 
Kurulumun basitliği, istikrarlı kurulum süreleri sağlar. Montaja 
hazır kaplinler hem esnek hem de sabit biçimde sunulur.

Montaja hazır kaplinler iki önemli avantaj sunarlar. Bunlardan 
birincisi daha kısa kurulum ve bakım süresidir. Bir madenin 
çeşitli tesisat sistemlerinde binlerce kaplin gerekli olabilir. 
Bu nedenle madenciler bu sistemlerin düzenli bakımını ve 

hareketini sağlamak için basit ve hızlı bir erişim yöntemine 
ihtiyaç duyarlar. Kurulumunda daha az aşama gereken mon-
taja hazır kaplinler boru bağlantılarının daha hızlı yapılmasını 
sağlayarak tesisat sistemi kurulum ve bakım süresini kısaltırlar. 
Conta üzerindeki bir merkezi ayak, kaplinin borunun ucuna 
adeta "saplanmasını" sağlayan bir boru durdurucu gibi çalı-
şır. Merkezi ayak, contanın boruya tam olarak geçtiğini teyit 
etmenizi sağlar. Yerine oturduğunda kelepçeler bağlantıyı 
sabitleyecek şekilde sıkılırlar. Montaja hazır kaplinler ayrıca 
tesisat sistemi kurulumuyla ilişkili sorunları da azaltırlar çünkü 
kaybolabilecek gevşek parçaları yoktur. Bu nedenle yedek 
parça ihtiyacı da olmaz.

İkinci önemli avantaj ise, montaja hazır kaplinlerin, kaplinin 
sızıntı kaynağı olduğu basınçlı hava hatlarındaki sızıntıları 
azaltma özelliğidir. Yer altı madenciliği sektörünün karşılaştığı 
en yaygın ve masraflı sorunlardan biri, basınçlı hava sistemle-
rindeki sızıntılara bağlı enerji kaybıdır. Sızıntılar, maliyeti her yıl 
on ve hatta yüz binlerce doları bulan, madencilik sektörünün 
en pahalı sorunlarından biridir. Ayrıca hava kaybı, verimliliği 
de etkiler çünkü basınçlı hava hattındaki bir sızıntı, sistem 
basıncının düşmesine ve basınçlı havayla çalışan araçlar ve 
donanımın performansının etkilenmesine neden olur. Bu 
durum, donanım sorunları veya arızalarını telafi etmek üzere 
ekstra iş gücü süresine neden olabilir. Sızıntılar genellikle, boru 
hatlarını titreşime ve darbeye maruz bırakan standart maden-
cilik faaliyetlerinden veya kurulumu düzgün yapılmamış boru 

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Onur Şahin
Victaulic Türkiye Bölge Müdürü
Onur.Sahin@victaulic.com
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kaplinleri veya uygun 
olmayan conta malzeme-
lerinden kaynaklanır. Bir 
yer altı madenindeki hava 
kaybının %60 ila %80'i 
boru kaplinleriyle ilişki-
lendirilebilir. Neyseki bu 
sorun kolayca çözülebilir.

Montaja hazır kaplinler, 
conta zaten kaplin kelep-
çesinde düzgün biçimde 
konumlandırılmış oldu-
ğundan basınçlı hava 
hatlarındaki sızıntıların 
azaltılmasına yardımcı 
olurlar. Kaplinin parçalara 
ayrılıp yeniden birleşti-
rilmesi gerekmez, dola-
yısıyla sızıntıların yaygın 
bir nedeni olan, kurulum 
esnasında contanın sıkış-
ması ihtimali de azalır. 
Ayrıca, madenlerdeki 
basınçlı hava sistemlerinde genellikle yağ ayırma filtreleri 
kullanılmaz, bu yüzden hava hatları yağ buharı da taşıyabilir. 
Montaja hazır kaplinler, en yaygın olanı nitril ve EPDM olmak 
üzere, çeşitli conta malzemeleriyle sunulurlar. Basınçlı hava 

hatlarında kullanılan kaplinler nitril contalı olmalıdır çünkü 
bu malzeme yağ buharı içeren havaya maruz kaldığında 
bozulmaz. EPDM contalar böyle bir durumda kopabilirler. Bu, 
madenlerde iki tür conta kullanılması gerektiği anlamına gelir: 
Su hizmetleri için EPDM ve hava hatları için nitril. 

Montaja hazır kaplinler standart kaplinlerle aynı yüksek perfor-
mans özelliklerini sağlarlar ancak bunlara ek olarak kurulum 
süresini yarıya indirerek iş gücü maliyetlerini azaltma ve basınçlı 
hava hatlarındaki hava kaybına karşı korumaya yardımcı olma 
avantajlarını da sunarlar. Kaplinler çalışanlara işlerini verimli bir 
şekilde yapabilmeleri için basit bir yöntem sunarken maden-
lere de çok ciddi potansiyel maliyet tasarrufları sağlar. 

Victaulic Hakkında 
1919'da kurulan Victaulic, mekanik boru birleştirme çözümleri alanında dünya lideridir. Pune'deki Tetra Pak tesisi, 
Park Hotel Haydarabad ve Haryana'daki Panipat Rafinerisi'nde bulunan IOCL Nafta kırma tesisi gibi, bölgesinde lider 
projelerde eksiksiz bir mekanik boru birleştirme sistemleri yelpazesini görebilirsiniz. Victaulic sürdürülebilir çözümler 
sağlar ve Indian Green Building Council (IGBC) üyesidir. Şirket, BREEAM ve diğer uluslararası girişimlere dahildir. 
Şirketin EMEA-I genel merkezi Belçika'nın Nazareth kentindedir. Victaulic, dünyanın dört bir yanında 15 üretim tesisi ve 25 şubeye 
sahip olup, bünyesinde 3.500'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Türkiye'de, Victaulic mekanik boru birleştirme sistemleri 
bugün, Victaulic Yivli Boru sistemlerinin sıcak su, soğutma suyu ve yangına karşı koruma tesisatı için kullanıldığı, İzmir'deki 
Siemens Tesisleri (TPI Kompozit Kanat Fabrikasi) gibi projelerde kullanılmaktadır. Bir başka önemli tesisat ise, Rize bölgesinin 
en büyük mineral ihracatçısı olan First Quantum’a ait ve yine bu şirket tarafından işletilen Çayeli Bakır Madeni'nde kurulmuştur. 
Victaulic ürünleri, enstrüman havası, proses havası, basınçlı su, drenaj, atık su, atık taşıma hatları, yangına karşı koruma ve 
macun dolgu da dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadırlar. Şirketin İstanbul'da 3 temsilcisi bulunmaktadır.  
Victualic, petrol, gaz ve kimyasal; madencilik; güç üretimi; su ve atık su arıtma ve askeri ve denizcilik sistemlerinin yanı sıra ticari bina 
ve yangına karşı koruma uygulamalarını da içeren, dünyanın en zorlu pazarlarından bazıları için ürün ve hizmetler geliştirmektedir. 
Victualic ürünleri 115 ülkede sunulmaktadır. 
Daha fazla bilgi edinmek için www.victaulic.com adresini ziyaret edebilir, Liz Menches - liz@vipr.biz – T. 0033 617240909 
ile irtibata geçebilirsiniz.

Yazar Hakkında
Onur Şahin, mekanik boru birleştirme sistemleri 
alanında önde gelen üretici olan Victaulic'in 
Türkiye'deki Madencilik Bölge Müdürüdür. Şirket 
çok geniş bir yelpazedeki madencilik, endüstri-
yel, ticari ve kurumsal tesisat sistemi uygulama-
larına yönelik ürünler geliştirmektedir. 
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Madencilik sektöründe önemi günden güne artan 
hortum (peristaltik) pompaların 50 yılı aşkın süredir 
üretimini gerçekleştiren BREDEL, 400 kişiye yakın 
çalışanı ve inovatif yaklaşımıyla sektörde liderliğini 

korumaktadır. 1956 yılından beri üretim yapan firma, Hollanda 
menşeilidir. 

BREDEL marka ürünlerin Türkiye distribütörü ve satış sonrası 
hizmet sağlayıcısı METRANS’tır. Kurulduğu 1991 yılından beri 
kendi alanlarında dünya sıralamasının ilk basamaklarında yer 
alan üreticilerle çalışan METRANS’ın faaliyetleri, uygun ekipmanı 
belirlemek için mühendislik hizmetleri, pompa ve yedek parçala-
rın yurtdışından temini, ihtiyaca göre montajı, işletmeye alınması, 
standart ürünler ve yedek parçaların stokunun tutulması ile satış 
sonrası servis ve bakımların yerine getirilmesinden oluşmaktadır.

BREDEL Ürün Programı:
 • APEX Serisi Direkt Akuple Hortum (Peristaltik) Pompalar 
 • Ağır Hizmet Tipi Direkt Akuple Hortum (Peristaltik) Pompalar

BREDEL Pompalarının Teknik Özellikleri: 
 • Salmastrasız tasarımı sayesinde, salmastra değişimi ve 
yıkama suyuna gereksinim gibi ek giderleri ortadan kaldırır

 • Asidik, kalevi, abrasif, viskoz, hassas, gazlaşan ve korozif 
özellikli kimyasalların transferi için özel ağır hizmet tasarımı

 • Cevheri seyreltmeden transfer eder, bu yüzden santrifüj 
pompalara kıyasla ortalama %71 su tasarrufu sağlar

 • Su, arıtma kimyasalı ve bakım maliyetinde tasarruf sağlar
 • %80'e kadar katı partikül içeren akışkanların transfer edebilir
 • Vana gerektirmez, değiştirilecek astarı yoktur
 • Sıvı sadece hortum iç yüzeyi ile temas halindedir
 • Kuru çalışabilir ve kendinden emiş yapabilir
 • Çift yönlü çalışabilir
 • Transfer ve dozaj uygulamalarında kullanılabilir

 • NBR, NR, EPDM, Hypalon (CSM), Bioprene hortum malze-
mesi seçenekleri

 • Kolay, düşük maliyetli ve kısa süren bakım
 • Agresif sıvı buharlarının bulunduğu ortamlarda çalışmaya 
uygun yüksek kaplama teknolojisine sahip DuCoNite serisi

BREDEL Aksesuarlar:
 • Akış dengeleyiciler
 • Emiş akümülatörleri
 • Vakum aparatı
 • Devir sayacı
 • Pompa yağı seviye sensörü
 • Frekans invertörü

BREDEL Pompalarının Kullanıldığı Madencilik 
Uygulamalarından Bazıları (sıralama 
alfabetiktir):
 • Çamur transferi
 • Dozajlama
 • Filtre pres besleme
 • Korozif asit ve bazların transferi
 • Köpüklü çamur transferi
 • "Thickener" altı çamur transferi 

www.metrans.com.tr

Bredel Hortum 
Pompa İle Daha Az Su 
Kullanarak Tasarruf Edin

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

yeni

eski

Ağır Hizmet Tipi Hortum Pompa
 (Bredel 2100 Duplex Model)

Agresif Ortam Hortum Pompası 
(DuCoNite Model)

Hortum Pompa (Bredel 15 Model) APEX Serisi Direkt Akuple Hortum Pompa 

Azami Kapasite 108 m3/saat

Azami Çıkış Basıncı 16 bar

Sıcaklık Aralığı (-)10 - (+)80°C

Kendinden Emiş (su için) 9,14 m

Ebat DN10 – DN100
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Madencilik Stratejisi 
Üzerine Görüşler

Ülkemizin mineral ve metal ihracat ve itha-
lat dengesi arasındaki fark 2001 yılında 
0,9 milyar dolar aleyhimize iken, bu fark 
2013 yılında yaklaşık 24 kat artarak 21,3 

milyar dolara çıkmıştır1.

Rakamlar maden ve madenciliğe dayalı ara mal 
ithalatında giderek daha fazla dışa bağımlı bir süreci 
yaşadığımızı göstermektedir. Burada dikkat çeken 
en önemli husus, mineral ve metal ithalat artış 
oranının yüksekliğidir. Bu durum, kişi başına GSMH 
arttıkça daha fazla enerji ve metal tüketildiğine işaret 
etmektedir.

Kendi otomobilini, otobüsünü, kamyonunu, tan-
kını, uçağını, beyaz eşyalarını, elektronik araç ve 
gereçlerini kendisi üretme iddiasında olan bir ülke 
olarak; söz konusu araç ve gereçlerin yapılmasında 
kullanılan madenlerin ülke içinde aranmasını ve 
üretimini teşvik ederek, madencilikte büyük yatı-
rımların yapılmasını gerçekleştirecek bir güven 
ortamını yaratmak ve sürdürmek zorundayız. 

Zira ihracatımızın lokomotifi olan sektörlerimiz, 
üretim için zorunlu olarak kullandıkları madenci-
liğe bağlı ara malları çok büyük oranda ithal etmek-
tedirler. Bu nedenle 2013 yılında 252 milyar dolar 
olan ithalatımızın %73’ü maden ve madenciliğe 
dayalı ara mal ithalatıdır2.

Sanayileşme sürecindeki Türkiye; kömür ve metal 
madenleri üretiminde ne yazık ki ABD, Almanya 
ve İngiltere gibi sanayileşmiş ülkelerin 100 yıl 
önceki üretim değerlerinin bile 4-8 kat gerisinde 
kalmıştır. 

Örneğin 1910’da, Almanya 2,9 ton, ABD 5,5 ton, 
İngiltere 6,7 ton kişi başına yıllık kömür üretimine 
sahipken, aradan geçen 104 yıl sonraki teknolojik geliş-
mişlik avantajlarına rağmen, 2014 yılında Türkiye’nin 
kömür üretimi kişi başına yaklaşık 0,8 tondur. Maalesef 
metal üretimlerinde durumumuz daha da kötüdür2.

Mevcut durumun devam ettirilmesi halinde sanayi üretimimiz 
arttıkça ara mal ithalatımız daha çok artacak ancak katma 
değeri yüksek ileri teknoloji ürünleri üretiminde yetersiz oldu-
ğumuz için cari açık vermeye devam edeceğiz. 

Maden Üretimini Arttırmamız Gerekiyor!
2013 yılında üretilen yaklaşık 15 milyar dolarlık maden üretimi-
nin 5 milyar doları ihraç edilmiştir. 

Maden İhracatımız
2013 yılındaki yaklaşık 5 milyar dolarlık maden ihracatımı-
zın dağılımına baktığımızda %44’ü (2,2 milyar $) mermer 
ve traverten, %35’i (1,8 milyar $) metalik cevherler, %15’i 
(0,8 milyar $) endüstriyel hammaddeler ve %5’i ise diğer 
madenlerdir.

Ümit Akdur
Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi 
Birliği Başkanı
info@msbk.org.tr

Çizelge 2. 2013 yılında üretilen madenlerin ekonomiye 
katkısı sıralaması (Milyar $)

Kaynak: Yetkililerle Kişisel Görüşmelerle Elde Edilen Verilerdir

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

Çizelge 1. Enerji ve Metal İthalatımızın Değeri (2001-2013)

Ham Petrol, Doğalgaz, Yağlar Ham Petrol, Doğalgaz, Yağlar

Toplam

www.trademap.org/tm_light/Product_SelCountry_TS.aspx

Toplam3.606.829,00 4.506.066,00 23.208.739,00 44.574.406,00 -21.365.667-899,237

-963,074

-9.327

-20.017

-22.233

-72.991

-96.871

-118.386

131.097

272.565 -8.769.644

-2.533.299

-973.181

-501.412

-207.743

-151.176

-120.096

11.780.123

3.391.007

2.069.932 9.921.244 18.690.888

3.709.972

3.236.691

2.757.736

520.797

221.662

172.926

134.567

15.129.167

1.456.673

2.263.510

6.148.743

19.385

13.919

21.750

14.471

3.349.044

1.797.367

320.232

417.912

844.630

80.374

24.890

20.706

10.597

989.358

321.041

975.727

7.383

2.657

689

1,270

26.284

201.846

Mineraller & Metaller Mineraller & Metaller

Demir -Çelik Demir -Çelik

Bakır ve Bakırdan Yapılan 
Parçalar

Bakır ve Bakırdan Yapılan 
Parçalar

Çinko ve Çinkodan Yapılan 
Parçalar

Çinko ve Çinkodan 
Yapılan Parçalar

Kurşun ve Kurşundan 
Yapılan Parçalar 

Kurşun ve Kurşundan 
Yapılan Parçalar 

Nikel ve Nikelden 
Yapılan Parçalar

Nikel ve Nikelden 
Yapılan Parçalar

Diğer  Baz Metaller Diğer  Baz Metaller

Altın Altın

Demir - Çelik Parçaları Demir - Çelik Parçaları

Alüminyum  ve 
Alüminyumdan 
Yapılan Parçalar

Alüminyum  ve 
Alüminyumdan 
Yapılan Parçalar

İthalat 2001 İhracat 2001İthalat2001 İhracat 2001Fark Fark
Enerji ve Metal İthalat - İhracat Değerleri ( 2001 - 2013 ) ( 103 $ ) 

444,700 6.724.803 55.917.155 -49.192.3528.339.366 -8.339.921
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Enerji ve Metal Tüketiminde Dışa 
Bağımlılığımız Giderek Artıyor
Türkiye; doğal gaz ihtiyacının %98’ini, petrol ihtiyacının %93’ünü, 
kömür, asfaltit ve petro kok ihtiyacının %58’ini (petrol eşdeğeri 
bazında), metal tüketiminde ise alüminyum ihtiyacının %99’unu, 
bakır ihtiyacının %90’ını, krom, antimuan, kurşun, çinko, nikel 
ihtiyacının %100’ünü, altın ihtiyacının %80’ini ithal etmektedir. 

Demir Çelik Üreticileri Birliği'nin rakamlarına göre, demir 
cevheri ithalatında %65, hurda ithalatında %65 ve paslanmaz 
çelik ithalatında ise yaklaşık %97 oranında dışa bağımlıyız.

Türkiye’nin 2013 yılı toplam ithalatı 252 milyar ABD dolar 
olup bunun %73’ü yani 184 milyar doları ara mal ithalatıdır2.

Ara mal ithalatında dışa bağımlılığımızı azaltabilmemiz 
için maden ve madenciliğe dayalı sanayi yatırımlarına 
sermaye girişini arttıracak bir güven ortamının yaratılması 
çok önem arz etmektedir. Ciddi sermaye girişi olmadan hiç 
bir sektör gelişemez. Sermaye ürkektir, belirsizliğin hakim 
olduğu ve güven ortamının olmadığı durumlarda yatırım-
dan uzak durur. 

İzinler Genelge Kapsamından 
Çıkarılmalıdır
Ruhsat sayısı ve şirket bazında aramalara har-
canan risk sermayesi göz önüne alınarak bir 
değerlendirme yapılırsa; ruhsat ve şirket başına 
en az para harcanan ülkelerden biri olduğu-
muz ortaya çıkmaktadır. Bu durum, Türkiye’de 
madencilik sektöründe ana problemin, ulusla-
rarası standartlarda maden aramalarına harca-
nan risk sermayesinin çok yetersiz olduğunu 
kanıtlamaktadır.

Maden aramacılığında durumumuz bu kadar vahim 
iken, 2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi’nden 
sonra, madencilik faaliyetleri için zorunlu izinlerin 
alınmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle madenci-
likte yeni arama faaliyetleri ve yatırımlar yapılamaz 
hale gelmiştir. 

Stratejik Yatırımlar Desteklenmeli
Madencilikte dışa bağımlılığımızın azaltılabilmesi için, 
ithalatına her sene milyarlarca dolar ödediğimiz madenle-
rin yurt içinde aranmasına ve üretimine yönelik projelerin 
stratejik yatırımlar kapsamına alınarak teşvik edilmesi 
gerekmektedir. 

Çizelge 5’ten de görüleceği gibi dünya maden 
istatistiklerine göre, enerji ve metal madenciliğinde 
yüzlerce arama sahasından bir veya ikisi madene 
dönüşebilmektedir. Bu bakımdan madencilikte 
arama sürecini doğru yönetemez, yatırım ortamını 
uluslararası standartlara kavuşturamaz isek enerji ve 
metal madenciliğinde dışa bağımlılığımız giderek 
artacaktır. 

Türkiye’de madencilik sektörünün istenen seviyeye 
çıkarılabilmesi için maden aramalarına her yıl 1-5-
10 milyon dolar risk sermayesi harcamayı taahhüt 
eden/edecek firmalara özel teşvik mekanizmaları ve 
güvencelerin uygulanması gerekmektedir. Çizelge 4. 2013 Yılı İthalat Kalemleri Kaynak: http:// www.trendmap.org/tm , TÜİK

Çizelge 3 Maden İhracatımızın Sektörel Dağılımı (2013)

Doğal Taşlar

Kaynak: İMİB,DTM
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Metalik Cevherler Endüstriyel 
Hammaddeler

Diğerleri

Çizelge 5. Maden Projesinin Safhaları 

Teknik rapor "Başarı veya Yeniden Değerlendirme aşamaları

İEÇ(PEA) : İlksel Ekonomik Çalışmalar (Preliminary Economic Assessment)
ÖFÇ ( PFS): Ön Fizibilite Çalışmaları (Preliminary Feasibility Studies)

FÇ ( FS): Fizibilite Çalışmaları (Feasibility Studies)

Madencilikte Arama - Fizibilite - İşletme ve Kapama Döngüsü
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Enerji ve metal madenciliğinde yaklaşık %90 oranında dışa bağımlı 
kalmamızın altında yatan neden, 10-15 yıl sonra belki geri döne-
cek riskli bir alanda Türkiye’de ciddi yatırımcı bulunamamasıdır.

Ciddi yatırımcılar; geri dönmesi garanti olmayan bir alana yüz 
milyonlarca liralık yatırım yapmadan önce bu alandaki risklerin ne 
kadar öngörülebilir ve yönetilebilir olduğuna bakmak zorundadır.

Riskler Yönetilebilir Olmalı
Ülkemizde şu an madencilikte yeni bir yatırım yapabilmek için 
riskler öngörülebilir ve yönetilebilir değildir. Arama ruhsatı veya 
bir orman izninin alınıp alınamayacağı bile belirsizdir. Üstelik 
orman bedelleri, dünyada eşi benzeri olmayacak kadar arttırılmış-
tır. Ayrıca Çevre Bakanlığı dünyada örneği olmayan bir ilke imza 
atarak, maden arama sondajı yapılabilmesi için halkın katılım top-
lantısının da yapılacağı kapsamlı ÇED yapılmasını istemektedir. 

Ruhsat güvencesi, yasaların gerekleri yerine getirildiğinde izin 
alabilme güvencesi, herhangi bir haksızlığa veya keyfi uygula-
maya maruz kalındığında hukuki güvence, uygulamada şeffaf-
lık ve hesap verilebilirlik konularında adaletsizlik ve belirsizlik 
söz konusu olduğunda, kurumsallaşmış yatırımcının o alana 
yatırım yapmaları söz konusu olamaz. 

Bugüne kadar metal maden aramalarına baktığımızda, son 
20 yılda, altın madeni aramaları hariç, ciddi bir risk sermaye-
sinin harcanmadığını görüyoruz. O kadar ki, Türkiye’nin 75 
yılda gerçekleştirdiği maden arama sondajını Kanada bir yılda 
gerçekleştirmektedir3.

Günümüzde mostra madenciliği artık bitmiştir. Derinlerde gömülü 
maden kaynaklarını keşfedebilmemiz için daha çok bilime, teknolo-
jiye, uzmanlığa ve risk sermayesine ihtiyacımız bulunmaktadır.

Bu nedenle ülkemizde maden aramalarına yılda 1-5-10 milyon 
dolar ve daha fazla risk sermayesi harcayabilecek şirket sayısını 
arttırabildiğimiz oranda madencilikte gelişme sağlayabiliriz.

Sermaye Girişini Arttıracak Tedbirlere İhtiyaç Var
Maden aramalarına harcanan risk sermayesinin ve madencilik 
yatırımlarının artırılabilmesi için, uluslararası standartlarda maden 
aramalarının teşvik edilmesi amacıyla kamu otoritesinin, yatırım 
miktarı arttıkça yatırımcıya daha fazla teşvik sağlayan bir eylem 
planı hazırlayıp bir an önce uygulamaya koyması gerekmektedir.

Dünyada demir dışı metal madenciliğinde, 2013 yılı itibari ile 
toplam değeri 571 milyar doları bulan yatırımlarda, Türkiye’nin 
payının yok denecek kadar az olması, metal madencili-
ğinde neden çok büyük oranda dışa bağımlı olduğumuzu 
açıklamaktadır4.

Madencilik sektöründe sık sık mevzuat değişikliği yatırımcıların en 
istemediği şeydir. Bu nedenle maden aramasına başlandığı andaki 
yatırımcı lehine olan mevzuat koşullarının, kazanılmış hak olarak 
ruhsatın ilerideki dönemlerinde de yatırımcı lehine sürdürülmesi 
yatırım ortamı için en büyük güvencedir. 

Enerji ve metal madeni aramalarında yatırımcı, arama döne-
minde 10-15 yıl hiç kazanmadan sürekli cebinden para harca-
yarak projesini yürütmek zorundadır. Aramalara harcanması 
gereken paraların çeşitli izin bedelleri adı altında bürokrasi 
çarkları içinde heba edilmesinin önlenmesi, madenciliğin geliş-
tirilmesi için önemli bir teşvik olacaktır.

Sektöre ciddi yatırımcıların girişinin hızlandırılması için maden-
cilik faaliyetlerinin 2012/15 sayılı Genelge kapsamından çıka-
rılması gerekmektedir. Madencilik faaliyetleri ile ilgili izinlerin 
alınmasında yaşanan belirsizliklerin ve tarife dışı engellerin 
ortadan kaldırılması, yatırımcılara hukuki güvence, ruhsat 
güvencesi, yatırım güvencesi, vergi güvencesinin sağlanması ve 
ÇED olumlu görüşü alınan projelerin tek kanun ve tek merciden 
alınacak izinle yatırımının gerçekleşmesine imkan sağlayacak bir 
yatırım ortamı oluşturulabilir isek madencilikte ciddi bir atılım 
sağlayabiliriz.

Sonuç
Türkiye, enerji ve metal tüketiminde çok ciddi oranda dışa 
bağımlı bir ülke konumundadır. Ekonomimizin ihtiyaç duyduğu 
enerji ve metali, her sene yaklaşık 100 milyar dolar ödeyerek 
yurtdışından ithal etmek yerine kendi kaynaklarımızdan sağla-
yabilmemiz için, madencilikteki yatırım ortamının ciddi yatırım-
cılara güven verecek hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun için 
öncelikle maden izinlerinin 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi 
kapsamından çıkarılması aciliyet arz etmektedir.

Özellikle enerji ve metal madenciliğinde “aramadan-üre-
time” geçinceye kadar 15-20 yıl süre ile yatırımcı hiç bir şey 
kazanmadan sürekli para harcamak zorundadır. Bu kadar 
riskli bir alanda başarılı olunabilmesi için, madencilik mev-
zuatının partiler üstü bir devlet politikası olarak ele alınıp 
yürütülmesi gerekmektedir. 

Bir ülkede madencilikle ilgili mevzuat çok sık aralıklarla değiş-
tirilir, yatırımcının kazanılmış hakları korunmaz ve oyunun 
ortasında kurallar değiştirilip yeni yaptırımlar getirilirse, ciddi 
yatırımcıların o ülkede madencilik sektörüne yatırım yapması 
söz konusu olamaz. Madencilikte başarı sağlanabilmesi için bir 
projenin başından sonuna kadar riskler öngörülebilir ve yöneti-
lebilir olmalıdır.

Madencilik faaliyetleri ile ilgili düzenlemeler yatırımcıya güven 
verdiği ölçüde madencilikte bir başarı sağlanabilecektir. 

Kaynaklar
1. Türkiye’nin Enerji ve Metal İthalat&İhracat Değerleri, 2001-2013, www.trademap.org/tm 
2. Köse, M & Oygür, V; 2015. Madencilikte ne kadar dışa bağımlıyız?, IMCET - Türkiye 

24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya
3. Üzer M. , 2010, MTA Genel Müdürü, TBMM Madencilik Araştırma Komisyonu 

Raporu, Sayfa 347 
4. Annual survey of global mining investment, 2014, Interra RGM

Not: Bu yazıda ele alınan konular Nisan 2015 tarihinde 
Antalya’da gerçekleştirilen 24’ncü Uluslararası Madencilik 
Kongresinde sunulan “Madencilikte ne kadar dışa bağımlı-
yız?” başlıklı makale ile tartışmaya açılmıştır.
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Altın Madenciliğinin 
Sosyal ve Ekonomik 
Etkileri Üzerine

Dr. A. Vedat Oygür 
Koza Altın işletmeleri AŞ
Çevre ve Kurumsal İletişim Müdürü
Vedat.Oygur@kozagold.com

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından Haziran 
2015'te, “The Social and Economic Impacts of 
Gold Mining” adıyla bir rapor yayımlandı (Rapora 
www.gold.org/gold-mining/economic-contribu-

tion/social-economic-impact adresinden ulaşılabilmektedir). 
Raporda genel olarak altın madenciliğinin sosyal ve ekono-
mik etkileri aktarılmaktadır. 

Ülkemizde olduğu gibi bütün dünyada, altın madenciliğinin 
sosyal ve ekonomik etkilerini anlamak ve doğru değerlen-
dirmek önemli bir konudur. Altın madenciliğinin olası olum-
suz sosyal ve çevresel etkileri üzerinde çok konuşulduğu 
halde olumlu sosyo-ekonomik etkileri genellikle gündeme 

gelmemektedir. Çevre konusunda sorumluluk sahibi altın 
madenciliği şirketleri, çalıştıkları yörelerde, sürdürülebilir 
sosyo-ekonomik gelişmeyi destekleyen önemli bir rol oyna-
maktadır. Altın madenciliği yapan şirketlerin yaptıkları harca-
maların %70’ini tedarikçilere, müteahhitlere ve çalışanlarına 
yaptığı ödemeler oluşturmaktadır.

Küresel ekonomiye doğrudan katkıyı oluşturan Dolaysız Katma 
Değer 2000 yılından 2013’e kadar yedi kat artmıştır (Şekil 1). 
Dünyanın en büyük altın üreticisi haline gelen Çin’de altın 
madenciliğinin durumu, küresel ekonomik güç olarak yükseli-
şini açıkça göstermektedir. Sektörün ulusal ekonomiye katma 
değer olarak katkısı, 2007’den bu yana %269 olarak artmıştır. 

Altın madenciliğinin 
gerçekleştirdiği üretim-
den kaynaklanan küresel 
ekonomiye doğrudan 
katkı, 2013 yılında 83 
milyar ABD doları iken, 
malzeme ve hizmetlere 
yapılan harcamalardan 
ileri gelen dolaylı katkı 
dikkate alındığında bu 
miktar 172 milyar ABD 
doları olmaktadır. Altın 
madenciliğinin yarattığı 
doğrudan (altın üreti-
minin değeri) ve dolaylı 
(altın üretimine katılan 
yan sanayilerin yarattığı 
miktar) katma değer de 

Kaynak: Junior Miner Mania

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

Şekil 1. Altın madenciliğinin yarattığı Dolaysız Katma Değerin 
2000-2013 döneminde artışı (Milyar ABD Doları olarak)
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dikkate alındığında sektörün ekonomik etkisi iki katından 
fazla olmaktadır. Eğer devlet, doğrudan geliri oluşturan 
vergilerin ve devlet hakkının toplanması ve dağıtılma-
sında kamusal şeffaflığı sağlar ise altın madenciliği yapı-
lan yörelerin halkı da bu katkının önemini anlayabilecek-
tir. Öte yandan böyle bir şeffaflık uygulaması, madenci-
likten elde edilen devlet gelirlerinin yanlış kullanılmasını 
da önleyebilecektir.

Gelişmiş sanayi ülkelerinde, altın madenciliğinin yarattığı 
toplam katma değerin GSMH içindeki payı çok düşüktür 
(Şekil 2). Buna karşın, sanayisi henüz farklılaşmamış, geliş-
memiş ülkelerde bu pay oldukça yüksektir. Dünya toplam 
altın üretiminin %40’ını karşılayan ilk dört ülkede altın 
madenciliğinin GSMH içindeki payı ortalama %0,25 dola-
yındadır. Türkiye’de altın üretiminden yaratılan toplam 
katma değerin GSMH içindeki payı gelişmiş ülkelerdeki 
ile çok benzerdir. Fakat Endonezya, Filipinler, Ekvator ve 
Mısır’ın da bizimki gibi bir eğilim gösterdiğine dikkat edil-
mesi gerekir.

Dünya Bankası verilerine göre 2013 yılında yaratılan katma 
değer olarak Çin 25 milyar ABD doları ile birinci sırada; Türkiye 
ise 2,5  milyar ABD doları ile 19’uncu sıradadır. Halbuki 2013 
yılındaki altın üretimleri dikkate alındığında Çin'in 430 ton 
üretimi ve 33,5 ton olan bizimki arasındaki oran ise yaklaşık 13 
kattır. Eğer altın üretimi ve yaratılan katma değer arasında bir 
bağıntı olduğunu düşünürsek, Çin’e göre, yaptığımız üretim-
den daha fazla katma değer ürettiğimiz görülebilir. 

Gözlenen önemli bir genel  eğilim de, altın madenciliğinin 
ekonomik etkilerinin gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere 
doğru kaymasıdır. Nasıl yüzlerce yıl önce dünya madenciliği-
nin merkezi Avrupa iken, 19’uncu yüzyılda ABD’ye kaymışsa, 
20’nci yüzyılın sonundan itibaren madenciliğin önemli bir 

bölümü artık, henüz el 
atılmamış devasa rezervlere 
sahip olan Afrika ve Güney 
Amerika’da yapılmaktadır1. 
Altın üretim listesinin ilk 
30 altın madencisi ülkenin 
%60’tan fazlası düşük veya 
düşük-orta gelir düzeyin-
deki ülkelerdir.

Bunun yanında şirketler, 
yöreye madenin kendisinden 
daha değerli alt yapı yatırım-
ları da yapmaktadırlar. Maden 
işletmeleri genelde kırsal yöre-
lerde olduğundan şirketler, 
gereksinim duydukları günlük 
malzeme temini, vasıfsız işçile-
rin eğitimi, hizmetler gibi yeni 
sektörlerin gelişmesi ile su, yol, 
elektrik gibi alt yapı olanakla-

rının yöreye getirilmesi konularında yararlı olmaktadır. Hükümetler, 
bir maden işletmesinden elde edilen geliri o madenin bulunduğu 
yöreye harcamadığından alt yapı gereksinimini çoğunlukla şirketler 
kendileri karşılamaktadırlar. Bu yatırımlar, o yöre için madenin kısıtlı 
ömrü boyunca elde edilecek gelirden çok daha önemli olmaktadır. 
Bu alt yapı yatırımlarının büyük bir bölümü de, maden üretime baş-
lamadan önce yapılmaktadır.

Ülkelerin genelinde, altın madencisi şirketlerin gelir vergisi ve 
diğer kurumsal vergileri devlete doğrudan ödediklerinin %60'ı 
iken bu şirketlerden alınan Devlet Hakkı ve arazi kiraları ancak 
%15 olmaktadır. Altın madenciliği yapılan ülkelerin hükümet-
leri, doğal olarak, altın madenciliğinden elde edebildikleri 
gelirleri en yükseğe çekmek istemektedirler. Bu ülkelerin eko-
nomileri, devlet hakkından ve devlet arazisine ait kiralardan 
kazanabildiğinden çok daha fazlasını altın madencisi şirketlerin 
üretim çalışmalarından kazanmaktadır. Gelirlerini maksimize 
etmek isteyen hükümetlerin yapacağı tek şey, çok basitçe, 
Devlet Hakkı ve arazi kirası gibi çok düşük meblağları dikkate 
almayarak üretimi artırmak, dolayısıyla vergileri çoğaltmak 
üzere altın madenciliğinde üretim çalışmalarını desteklemek 
ve kolaylaştırmak olmalıdır. 

Şekil 2. 2013 yılında altın üreticisi ilk 30 ülkenin altın madenciliğinden yarattığı toplam katma değer 
(Milyar ABD Doları olarak; koyu yeşil çubuk: Dolaylı KD, açık yeşil çubuk: Dolaysız KD) ile bu miktarların 

ülkenin GSMH’sindeki yeri (% olarak kırmızı nokta) 

theaustralian.com.au
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Uygarlık tarihi taşla başladı. Önce taşın ağırlığı-
nın ve aşındırıcılığının farkına varıldı. Taş, ezici, 
öğütücü, silah v.b. olarak kullanılmaya başlandı. 
Bu süreçte obsidyen yongalarının kesiciliği keş-

fedilerek bıçak, balta gibi araç-gereçler üretildi. Killerin 
plastikliğinin keşfi de çanak, çömlek ve kerpiç yapımına 
yol açarak endüstriyel minerallerin insan yaşamını kolay-
laştırması sürecinin başlamasına neden oldu. Tarihçiler bu 
döneme “Taş Devri” adını koydular.

Ancak yerkabuğundaki minerallerin özelliklerinin keşfi ve 
bu özelliklerin ticari metalara dönüştürülerek günlük yaşa-
mımıza giderek genişleyen bir yelpaze ile girme süreci, “Taş 
Devri”nden bugüne hiç durmadı. Aksine ivmelenerek ve 
çeşitlenerek devam etmektedir1. Yani “Taş Devri” hiç bitmedi.
Ampirik yaklaşımlarla başlayan mineral özelliklerinin keşfi 
günümüzde, katı hal fiziği, malzeme bilimi, ppb derişim-
lerini çok hızlı ölçebilen enstrümantal analiz teknikleri, 
elektron mikroskobu v.b. araç-gereç ve yöntemlerle tama-
men bilimsel ve çok geniş bir zemine oturtuldu. Mineral 
özelliklerinin keşfi, teknolojik gelişmeyi ivmelendirerek 
mineraller günümüzdeki refah toplumlarının vazgeçilmezi 

ve aynı zamanda yerel ve/veya küresel ekonominin ana unsur-
ları oldu2. Çizelge-1’de endüstriyel minerallerin başta olduğu, 
toplumsal refahın temelini oluşturan sektörler verilmektedir.

Endüstriyel mineraller, madencilik denilince genelde hemen 
akla gelen tüm metaller ve kömürün toplamından hacimce 
ve kapsam olarak çok daha büyük bir madencilik faaliyetidir. 
Şekil-1’de yer alan endüstriyel minerallerin küresel üretim 
piramidinden bu büyüklük, hacim ve kapsam olarak açıkça 
görülmektedir.

Prof. Dr. İrfan Bayraktar
Teknik Danışman
Tüfekçioğlu Kauçuk & Makina
irfan@tk.com.tr

Türkiye’nin Endüstriyel 
Mineral Varlığı, Dış Ticareti 
ve Katma Değer Sorunu
Türkiye, otuzdan fazla endüstriyel mineral üretimi yapan, mineral 
çeşitliliği açısından dünyadaki zengin ülkelerden biridir. Endüstriyel 
mineral varlığına sahip olmanın önemi kuşkusuz yadsınamaz. Ancak 
esas önemli olan, o varlığın nasıl değerlendirildiğidir. Endüstriyel mine-
ral zenginliğimiz maalesef dış ticaretimize olumlu yansımamaktadır. 
Bunun nedenleri; gereksiz iç rekabetin yanında, ruhsat sahalarındaki 
minerallerin değerini gerektiği gibi ortaya koyamama ve büyük ölçüde 
katma değer oluşturma yetersizliğidir. 

Şekil-1: Endüstriyel Minerallerin Küresel Üretim Piramidi, x1000 Ton  3

 
 Şekil-1: Endüstriyel Minerallerin Küresel Üretim Piramidi, x1000 Ton3 

Türkiye’nin Endüstriyel Mineral Varlığı

Türkiye, otuzdan fazla endüstriyel mineralin üretimini yapan, yüzölçümüne göre mineral çeşitliliği 
açısından dünyadaki ender ülkelerden biridir. Türkiye’nin dünya ölçeğindeki önemli maden 
üretimlerinin hemen hepsi endüstriyel minerallerdir. Bunlar bor, feldispat, kalsit, boksit, kromit, 
manyezit, barit, kaolin, bentonit, perlit, pomza ve çimento hammaddeleridir.

Çizelge 2’de, Türkiye endüstriyel mineral varlığı, piyasa değerlerine göre sınıflandırılarak 
verilmektedir.

Değerli
( >100$/ton)

Rezerv(4)
(Milyon Ton)

Ucuz
(<100$/ton)

Rezerv(4)
(milyon Ton)

Barit 35 Alçı Taşı* >165
Bor 3066.3 Bentonit 250.5
Kaolin 89 Boksit 87.4
Kromit 26 Cam ve Döküm Kumu 1307.4
Manyezit 11.4 Dolonit 15887
Trona 836.3 Feldspat 239.3
Sepiyolit 13,5 Killer(ser+ref) 354.3
Zeolit 344.1 Kuvarsit 2270

Perlit 5690
Pomza 1479.6(m³)
Tuz (kaya) 5734000

*VI. Beş yıllık plandan sonra resmi rezerv belirlemesi yoktur.
Çizelge 2: Piyasa Değerlerine Göre Türkiye’nin Başlıca Endüstriyel Mineral Varlığı.

HPQ Kuvars 
<100 

Vermikülit 
358 

Vollastonit 535
  

Grafit 1110 
Mika 1120 

Zirkon 1510 
Perlit 1970 

Asbest 2020 
Diatomit 2270 

Zeolit 2710 
Bor 4900 

Talk+Profillit 6900 
Manyezit 7100 

Sodyum Sülfat 8000 
Barit 9230 

Rutil+İlmenit 14130 
Bentonit 15000 
Pomza 16600 

Feldispat 21200 
Kromit 28800 
Potas 34500 
Kaolin 40000 

Soda Külü 51300 
Cam+Döküm Kumu 152000 

Alçı Taşı 160000 
Fosfat Kayası 225000 

Tuz 264000 
Boksit 283000 
Kireç 350000 

Tuğla-Kiremit Killeri 650000 
Çimento 4000000 
Kırmataş 5500000 

Kum-Çakıl 23400000 

 • Aşındırıcılar
 • Boya 
 • Cam
 • Çimento
 • Deterjan
 • Döküm
 • Elektronik
 • İlaç
 • İnşaat
 • Kağıt
 • Kaynak Elektrotu

 • Kimyasallar
 • Metalurji 
 • Plastik
 • Refrakterler
 • Renk Vericiler
 • Seramik
 • Sondaj (Maden ve Petrol)
 • Tarım
 • Yangın Söndürücüler
 • Yapay Gübreler

Çizelge-1: Endüstriyel Minerallere Doğrudan Bağlı Başlıca Sektörler.

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com
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Türkiye’nin Endüstriyel Mineral Varlığı
Türkiye, otuzdan fazla endüstriyel mineralin üretimini yapan, 
yüzölçümüne göre mineral çeşitliliği açısından dünyadaki 
ender ülkelerden biridir. Türkiye’nin dünya ölçeğindeki önemli 
maden üretimlerinin hemen hepsi endüstriyel minerallerdir. 
Bunlar bor, feldispat, kalsit, boksit, kromit, manyezit, barit, 
kaolin, bentonit, perlit, pomza ve çimento hammaddeleridir.

Çizelge 2’de, Türkiye endüstriyel mineral varlığı, piyasa değer-
lerine göre sınıflandırılarak verilmektedir.

Türkiye Endüstriyel Mineraller Dış Ticareti
Daha önceki bölümlerde sözü edilen endüstriyel mineral 
zenginliğimiz maalesef dış ticaretimize yansımamaktadır. 
Çizelge 3’te Türkiye’nin endüstriyel mineraller dış ticaretinde 
iki önemli nokta göze çarpmaktadır.

 • Doğal taş hariç eşit ton bazında ihraç ettiğimiz endüstri-
yel minerallerin geliri ile ithal edilen endüstriyel mineral-
ler giderini karşılayamamaktayız.

 • İhraç ettiğimiz minerallerin ton başına ortalama fiyatı, 
ithal ettiklerimizin yarısından bile azdır. Ton başına 70 
dolardan fazla açık vermekteyiz.

Endüstriyel Minerallerimizde Katma Değer 
Sorunu
Aleyhimize olan dış ticaret dengesizliğinin ana nedeni bazı 
kalemlerde, örneğin feldispatta, gereksiz rekabet olabileceği 
gibi esas sorun, ruhsat sahalarındaki minerallerin değerini 

gereği gibi ortaya çıkaramama ve ihraç ürünlerinde katma 
değer eksikliğidir.

Çizelge 4’te silis kumu ve kuvarsın bazı teknik özelliklerine 
göre tipik pazar fiyatlarındaki çarpıcı farklılıklar görülmektedir.

Çizelge 4’te kuvars için geçerli olan fiyat farklılıkları pek çok 
endüstriyel mineral, örneğin, kaolin, halloysit, bentonit, kromit, 
kalsit, florit v.b. için de verilebilir. Aynı mineralin değerinin 
genelde safsızlığına bağlı olması nedeniyle bir endüstriyel mine-
ral yatağının toptancı bir yaklaşımla işletilmesinden ve özellikle 
kaliteli ile kalitesizi paçallamadan uzak durulması gerekir.

Madensel hammaddeler yenilenemez kaynaklar olduğun-
dan mümkün olan en yüksek katma değerle pazarlanmaları 
gereklidir.

Dünya ölçeğinde seramik, cam ve çimento endüstrilerine 
sahip olmamızın nedenlerinden başlıcası, bu sektörlerin 
girdisi olan mineral zenginliğimizdir. Mineral varlığını top-
lumsal refaha, zenginliğe dönüştürmek için katma değer 
yaratmak zorunludur. Şekil-2’de, zengin olduğumuz üç 
mineral üzerinde katma değer yaratmanın ne derece önemli 
olduğu görülmektedir.

Şekil 2’den görüleceği üzere bir mineralin ham, işlenmemiş satış 
fiyatı, SiC örneğinde görüldüğü gibi ileri teknoloji kullanarak uç 
ürünlere gidilmesi durumda 100 kata varan satış fiyatı oluşmak-
tadır. Örneğin, 20-30 $/ton olan silis kumundan SiC üretildiğinde 
fiyatı $2000/ton, yaklaşık $10/ton dolaylarında olan ham kalsitin 

mikronize edilip, stearikasitle v.b. kaplan-
ması halinde fiyatı $400/ton seviyelerine 
yükselmektedir.

Endüstriyel mineral varlığına sahip 
olmanın önemi kuşkusuz yadsınamaz. 
Ancak esas önemli olanın o varlığın 
nasıl değerlendirildiğidir!

Katma Değer Yaratımı
Katma değer bir üründeki nitelikli emeğin ölçüsü olarak tanım-
lanabilir. Nitelikli emek ise önce Ar-Ge ile bilgi üretimi, daha 
sonra bu bilgilerin kullanılacağı üretim sürecini, yöntemini ve/
veya teknolojiyi oluşturan emektir. 

Değerli
( >100$/ton)

Rezerv(4)
(Milyon Ton)

Ucuz
(<100$/ton)

Rezerv(4)
(milyon Ton)

Barit 35 Alçı Taşı* >165

Bor 3066.3 Bentonit 250.5

Kaolin 89 Boksit 87.4

Kromit 26
Cam ve Döküm 

Kumu
1307.4

Manyezit 11.4 Dolonit 15887

Trona 836.3 Feldspat 239.3

Sepiyolit 13,5 Killer(ser+ref) 354.3

Zeolit 344.1 Kuvarsit 2270

Perlit 5690

Pomza 1479.6(m³)

Tuz (kaya)

*VI. Beş yıllık plandan sonra resmi rezerv belirlemesi yoktur.
Çizelge 2: Piyasa Değerlerine Göre Türkiye’nin Başlıca 

Endüstriyel Mineral Varlığı.

2010 2011 2012

kTon k$ $/ton kTon k$ $/ton kTon k$ $/ton

İhracat 7.429.304 444.743 59.86 8.069.955 531.086 65.81 8.457.622 703.087 83.13

İthalat 2.437.794 323.706 132.78 3.132.406 458.492 146.37 2.824.895 433.107 153.32

Fark($/ton) -72.92 -80.56 -70.19

Çizelge-3 Endüstriyel Mineraller Dış Ticareti (Doğal Taş hariç)5

Kalite %SiO2 Max. Safsızlık
Dünya Pazarı 

Mt
Tipik fiyat 

$/ton

Cam 99.5 5000 >70 30

LCD ve Optik 99.8 2000 2 150

Düşük Kalite 
Kuvars

99.95 500 0,75 300

Orta Kalite 
Kuvars

99.99 100 0,25 500

Yüksek Kalite 
Kuvars

99.997 30 <0,1 >5000

Çizelge 4: Silis kumu ve Kuvars Saflığına Bağlı olarak Pazar Fiyatları6
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Katma değer, üretim sürecinde 
ürün niteliklerini değiştirmeden 
bilgi ve teknolojiyi kullanarak 
maliyetlerin düşürülmesiyle; 
ürüne satış fiyatını artıracak yeni 
özellikler kazandırarak veya kar 
marjı daha yüksek uç ürünler 
üretmekle artırılabilir.

Yenilenemez doğal kaynakların 
işletmeciliğinde katma değerin 
mümkün olan en yüksek düzeye 
çıkarılması hem yatırımcı hem 
de toplum refahı için bir zorun-
luluk olması gerekir.

Maden işletmelerinde katma 
değer artışı elde etmenin aşa-
ğıda kısaca belirtilen başlıca iki 
yolu vardır.

A) Maden yatağının nitelik 
ve niceliklerini, baştan sona 
üretim sürecini (işletme, zen-
ginleştirme, çevresel önlem-
ler, pazarlama) ve üretilecek 
ürünün pazar kriterlerini (fiziksel ve kimyasal özellikler) 
esas alarak, ayrıntıları ile tanımlamak olmazsa olmaz ilk 
aşamadır. Günümüzdeki modern maden işletmeleri açıl-
madan önce bu aşama jeolog, mineralog, maden ve cev-
her zenginleştirme mühendislerinden oluşan deneyimli 
bir takım tarafından yürütülür. Bir disiplin haline gelen bu 
aşamaya “Jeometalurji” denilmektedir. Jeometalurjinin 
birincil amacı, işletilecek yenilenemez doğal kaynaktan 
en yüksek faydanın sağlanarak çevreye olabilecek en az 
zararın verilmesidir7.

Metalik madenlerde uygulanmaya başlanan “Jeometalurji”nin 
endüstriyel minerallere de uygulanmaması için bir engel 
yoktur.

Jeometalurjinin gerekliliği maden yataklarının homojen 
olmamasından kaynaklanan yatay ve düşey doğrultularda 
en kötü ve en iyi değişimlerin belirlenmesi halinde çok 
önemli fırsatları yakalamak mümkündür. Örneğin, bir silis 
kumu sahası geneli itibariyle cam kumu kalitesinde olabi-
lir. Böyle bir sahaya jeometalurji uygulandığında, sahanın 
bazı bölgelerinde safsızlıkları çok düşük olan zonlar tespit 
edilebilir. Bu zonlardan üretilen çok temiz kumun, Çizelge-
4’ten görüleceği üzere satış fiyatı, cam kumundan en az 10 
kat daha fazla olmaktadır. Daha çarpıcı sonuçlar hallloysit 
sahalarında elde edilebilir8. Belirli tüp yapısına sahip hal-
loysit ton fiyatı $4400-7000 olarak pek çok metalden daha 
değerlidir9-10.

B) Ar-Ge faaliyetleriyle ürün nitelikleri zenginleştirme 
yöntemleriyle geliştirilebilir veya daha değerli, örneğin 
yüksek teknoloji seramikleri, nano ürünler gibi türevler 
üretebilir.

Kuşkusuz Ar-Ge faaliyetleri ek bir gider kalemidir. Ayrıca, 
olumlu sonuçlar vermesi orta (1-5yıl) veya uzun (>5yıl) 
vadede olabilir. Ancak üretim maliyetlerini düşürmenin, 
ürün niteliğini arttırmanın veya pahalı bir ürün/türev 
üretiminin başka yolu da yoktur. Çizelge 5‘te endüstriyel 
minerallerle ilgili dünya çapındaki halka açık bazı şirketle-
rin, 2013 yılı net satış gelirleri ve Ar-Ge harcamaları veril-
mektedir. 

Kuvarsit

Dünya ölçeğinde seramik, cam ve çimento endüstrilerine sahip olmamızın nedenlerinden başlıcası, bu
sektörlerin girdisi olan mineral zenginliğimizdir. Mineral varlığını toplumsal refaha, zenginliğe 
dönüştürmek için katma değer yaratmak zorunludur. Şekil-2’de, zengin olduğumuz üç mineral 
üzerinde katma değer yaratmanın ne derece önemli olduğu görülmektedir.

Şekil-2 Endüstriyel Minerallerde Katma Değerin Ürün Satış Fiyatına Etkisi (Grafikte görülen ürün fiyatları, Industrial 
Minerals, Sept. 2012 sayısından alınmıştır.)

Şekil 2’den görüleceği üzere bir mineralin ham, işlenmemiş satış fiyatı, SiC örneğinde görüldüğü gibi 
ileri teknoloji kullanarak uç ürünlere gidilmesi durumda 100 kata varan satış fiyatı oluşmaktadır. 
Örneğin, 20-30 $/ton olan silis kumundan SiC üretildiğinde fiyatı $2000/ton, yaklaşık $10/ton 
dolaylarında olan ham kalsitin mikronize edilip, stearikasitle v.b. kaplanması halinde fiyatı $400/ton 
seviyelerine yükselmektedir.

Endüstriyel mineral varlığına sahip olmanın önemi kuşkusuz yadsınamaz. Ancak esas önemli olanın o 
varlığın nasıl değerlendirildiğidir!

Katma Değer Yaratımı

Katma değer bir üründeki nitelikli emeğin ölçüsü olarak tanımlanabilir. Nitelikli emek ise önce Ar-Ge 
ile bilgi üretimi, daha sonra bu bilgilerin kullanılacağı üretim sürecini, yöntemini ve/veya teknolojiyi 
oluşturan emektir.

Katma değer, üretim sürecinde ürün niteliklerini değiştirmeden bilgi ve teknolojiyi kullanarak 
maliyetlerin düşürülmesiyle; ürüne satış fiyatını artıracak yeni özellikler kazandırarak veya kar marjı 
daha yüksek uç ürünler üretmekle artırılabilir.
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Çizelge-5’ten görüleceği üzere her şirket Ar-Ge’ye ciddi fon-
lar ayırmakta ve kuşkusuz karşılığını da misliyle almaktadır. 
Sadece Bayer şirketinin Ar-Ge harcamalarının, yaklaşık olarak 
Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının yarısı kadar olması, Ar-Ge’ye 
verilen önemin çok tipik, çarpıcı bir göstergesidir.

Sonuçlar
Endüstriyel mineraller her türden sanayinin girdisi oldukların-
dan refah toplumları için vazgeçilmezdir. Türkiye endüstriyel 
mineral varlığı açısından zengin bir ülkedir. Ancak bu zengin-
lik, dış ticaretimize yansımamaktadır.

Endüstriyel mineral varlığımızdan en yüksek faydayı sağlayabil-
mek için işletme öncesi ve işletmecilikte çağdaş yöntem, araç-
gereç ve teknikleri kullanmaya (örneğin Jeometalurji) ayrıca 
üretilen hammaddeye katma değer kazandırmak için Ar-Ge 
faaliyetlerine ağırlık verilmelidir. 

aynaklar
1. Bayraktar, İ., 2011 Endüstriyel Minerallerin Geleceği, 22. Türkiye Madencilik Bilimsel 

ve Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı, MMO, pp.11-16
2. Bayraktar,İ., Endüstriyel Minerallerin Artan Önemi ve Bazı Teknoloji ile Gelişmeler, 8. 

Uluslararası End. Min. Sempozyumu, İTÜ, İstanbul, Editörler: Özpeker,I. ve diğerleri 
pp.1-8

3. Mineral Commodity Summaries 2014, USGS, minerals.usgs.gov/minerals/pubs/
mcs/2014.pdf

4. www.mta.gov.re/v2.0/default.php?id=maden_rezervleri
5. www.mta.gov.tr/v2.0/default.php?id=maden-dış-ticaret
6. Hughes,E., 2013 High Purity Quartz: A Cut Aboce, Industrial Minerals, Dec. Pp.22-25
7. Bayraktar, İ.,2014 Some Considerations in Mineral Proccessing Plant Designi in “ 

Procceddings of the 14th Int. Min. Proc. Symposium, Eds.,I.Ipekoğlu,etal, pp-inv 
35-45

8. Saklar, S. ve diğerleri, 2012 Kuzeybatı Anadaolu Halloysit/Kaolinitlerinini Karakteri-
zasyon çalışmaları, MTA Dergisi 145,48-61

9. Saklar, S. ve Yörükoğlu, A., 2015 Effects of Acid Leaching on Halloysite, Physicoc-
hem. Probl. Miner. Proccess. 51(1) pp.83-94

10.  www.thefreelibary.com(non-metal+industrial+minerals+nanotechnology

Şirket
Net Satışlar 
(Milyon $)

Ar-Ge 
Harcamaları 
(Milyon $) 

Ar-Ge 
Harcamaları 

(%)

Basf 101343 2533 2.50

Saintgobain 57574 548 0.95

Bayer 55015 4370 7.94

Lafarge 20821 167 0.80

Akzonobel 19586 497 2.54

Solvay 14385 325 2.26

Imerys 3700 82 2.22

Clariant (Süd 
Chemie)

1733 57 3.30

Braas
 (Monier 
Group)

1683 19 1.14

Çizelge 5: Endüstriyel Minerallerle İlgili Bazı Dünya Şirketlerinin 
2013 yılı Ar-Ge Harcamaları (ilgili şirketlerin web sayfalarındaki 

finansal tablolarından alınmıştır). 
(€/$:1,37; CHF/$:1,11; 31 Aralık 2013)
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Yerden Göğe: 
Asteroid Madenciliği

Asteroid Madenciliği Nedir?
Asteroid madenciliği ya da uzay madenciliği, asteroitlerden 
ve dünyaya yakın küçük gezegenlerden hammadde çıkarıl-
ması işleminin adıdır. Asteroid madenciliği fikri günümüzün 
gelişen teknolojisi ile birlikte ortaya atılan bir fikir değildir. 
Aksine bu fikir, uzay programının kendisinden bile eskidir. İlk 
olarak Konstantin Tsiolkovskii’nin 1903 yılında çıkardığı “The 
Exploration of Cosmic Space by Means of Reaction Motors” 
adlı yayınında bahsi geçen asteroidlerden yararlanma fikri 
daha sonralarda, John Lewis’in “Mining the Sky” adlı kitabında 
iyice detaylandırılmıştır. Günümüzde gelişen ve genişleyen 
teknolojinin de yardımlarıyla asteroid madenciliği bilim 
kurgu olmaktan çıkmış, hayata geçmek üzere son sürat 
ilerlemektedir. 

Peki, daha önceleri değil de neden şimdi? Asteroidlere ulaşa-
rak onlardan kaynak elde edebilmek için 3 aşamayı gerçek-
leştirebilmek gerekmektedir:

 • Yeterli miktarda asteroid keşfedip bunları kategorize 
edebilmek.

 • Yakalanacak olan asteroidi hareket ettirebilecek enerji 
kaynağını sağlayabilmek.

 • İnsanlı araştırma ekibi gönderebilecek yeterliliğe sahip 
olmak.

Günümüzde bunların hepsini gerçekleştirebilecek teknoloji 
ve birikime sahip olabildiğimize göre asteroid madencili-
ğine başlamak için tam da doğru zamandayız. 

Neden Asteroid?
Asteroid madenciliğinde hedef alınan yakın-Dünya astero-
idleri (YDA), ulaşılabilirliği nispeten daha kolay ve birçok 
endüstri tarafından arzu edilen kaynaklar açısından önemli 
potansiyele sahip gök cisimleridir. YDA’lardan elde edile-
bilecek olan uçucular, platin grubu metaller, nadir toprak 
elementleri, silikatlar ve hidrokarbonlar inşaat, yaşam des-
teği, tarım ve metalürji gibi birçok amaçlarda kullanılmaya 
elverişli olacaklar (Çizelge 1). 

Hazal Birses
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi
Madencilik Türkiye Dergisi
hazal@madencilik-turkiye.com

Uçucular

Birincil Kullanım Alanları Moleküller

Yaşam Desteği  H2O, N2, O2

Yakıt  H2, O2, CH4, CH3OH

Tarım  CO2, NH4OH, NH3

Oksitleyici  H2O2

Soğutucu  SO2

Metalurji  CO, H2S, Ni(CO)4, Fe(CO)5, H2SO4, SO3

Metaller ve Yarı İletkenler

Birincil Kullanım Alanları Elementler

İnşaat  Fe, Ni

Değerli Metaller  Au, Pt, Pd, Os, Ir, Rh, Ru, Re, Ge

Yarı İletkenler  Si, Al, P, Ga, Ge, Cd, Cu, As, Se, In, Sb, Te

 Çizelge 1. YDA’lardan elde edilebilen kullanışlı ürünler (Ross, 2001) 

Makale
www.madencilik-turkiye.com
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Asteroid Grubu Bulunma Sıklığı İçeriği

C-Tipi 
Tüm asteroidlerin 

%75'den daha 
fazlası

Önemli miktarda suyun yanı sıra 
karbon, fosfor ve gübre yapımında 

kullanılacak organik maddeler

S-Tipi 
Tüm asteroidlerin 

yaklaşık olarak 
%17'si

Çoğunlukla silikat ve sülfit içeriği ile 
birlikte nikel, kobalt ve altın, platin 

ve rodyum gibi değerli metaller

M-Tipi Az miktarda
S-Tipi asteroidlerin 10 katına kadar 

daha fazla nikel, demir, platin ve 
altın gibi metaller

Çizelge 2. Asteroid gruplandırması

Güneş sisteminin erken oluşum sürecinin artık maddeleri ola-
rak addedilen asteroidlerin 10 binlercesi güneş yörüngesinde 
dönmeye devam ediyor. Bunların önemli bir çoğunluğu Mars 
ve Jüpiter arasında bulunan asteroid kuşağı içerisinde yer alır-
ken, kuşaktan sapan bazı asteroidler yörüngesinden ayrılarak 
Dünya’ya önemli ölçüde yaklaşıyorlar. Tüm bu asteroidler üç 
ana grup içerisinde kategorize edilmektedirler (Çizelge 2). 

Yapılan hesaplara göre, Ay’a ulaşabilmek için tüketilen enerji mik-
tarından daha az enerji tüketerek YDA’ların yaklaşık olarak %10’una 
ulaşılabiliyor. En kolay ulaşılabilecek olanlar ise Potansiyel Tehlikeli 
Asteroidler (PTA) olarak adlandırılan ve Dünya yörüngesine yakın 
ancak önümüzdeki 100 yıl içerisinde herhangi bir tehlike yarat-
mayacak olan asteroidlerden oluşuyor. PTA’lar ile yapılacak olan 
deneme çalışmaları sayesinde çoğunluğu asteroid kuşağında 

bulunan ve daha değerli kaynaklara sahip asteroidlerde yapılacak 
olan madencilik çalışmalarının da önü açılmış olacaktır. 

Madencilik Yöntemleri
Asteroidlerde, birçok endüstride kullanılmak üzere çok önemli kay-
naklar olduğu aşikâr. Peki, bu materyalleri çıkartıp işleyerek endüst-
ride kullanılacak hâle getirmek yeterince kolay mı yoksa sadece teo-
ride kalacak bir konsept mi? Şu ana kadar bilim insanları tarafından 
ortak kanıda buluşulmuş 3 asteroid madenciliği yöntemi bulunuyor. 
Bunlar şu şekilde özetlenebilir:

 • Asteroidlerden elde edilen hammaddeler doğru  
dan Dünya’ya ulaştırılır.

 • Yerinde proses yapılarak işlenmiş materyaller    
Dünya’ya ulaştırılır ve hatta makinaların kullanıla  
cağı yakıt dahi asteroid üzerinden elde edilir. 

 • Asteroid, bulunduğu yerden Ay, Dünya ya da Uluslararası 
Uzay İstasyonu’nun güvenli yörüngelerinden birine taşı-
nır. Böylelikle materyalin büyük çoğunluğu boşa harcan-
madan kullanılabilir. 

Uygulanacak yöntem her ne olursa olsun kullanılacak madencilik 
ekipmanlarının asteroidin yüzeyine veya yer altına tutunması gere-
kecektir. Asteroid üzerindeki düşük yer çekiminden ötürü kazıcı ve 
delici ekipmanların tamamının pozitif sabitleyici güce sahip olması 
gerekecektir.  

Şekil 1 - f.fastcompany.net
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Kullanılacak ekipmanların tutunma probleminin çözülmesinin 
ardından sonraki aşama madenin çıkarılması olacaktır. Bu aşamada 
çıkarılacak olan maden, uygulanacak yöntemin belirlenmesinde 
önemli bir rol oynayacaktır. Zemin gevşek ise kepçe veya kürek yar-
dımıyla kazınarak materyal elde edilebilir. Kırılgan ama zemine bağlı 
materyallerin çıkarılabilmesi için öncelikle kırılması veya kesilmesi 
gerekecektir. Sert zeminde materyal çıkarabilmek için ise sondaj, 
kesme veya patlatma operasyonları gerekecektir. Tüm materyal 
çeşitlerine göre çıkarma yöntemleri aşağıda sıralanmaktadır:

 • Gevşek regolit (kabuk malzemesi) - Kepçe vb. ile kazıma
 • Sert silikat zemin - Sondaj, patlatma ve kesme
 • Silikat ile birlikte buz veya hidrokarbon 
 • Buharlaştırma
 • Silikat ve metal - Kesme ve kırma
 • Geniş çaplı metaller - Kesme 

 
Bunlara ek olarak çeşitli materyallerin çıkarılmasında karbonil 
uçurma, elektrolitik bırakma veya eritme gibi çeşitli yöntemler 
de gereken durumlarda kullanılabilir. 

Uzay Madenciliği Şirketleri ve Yol Haritaları
Günümüzde asteroid madenciliği ile ilgili elle tutulur çalışmalar 
yapabilen şirketler şimdilik Planetary Resources, Deep Space 
Industries’ten (DSI) ve Kepler Energy and Space Engineering 
(KESE)’den ibaret. Her üç şirket de uzay madenciliğinde, öncelikli 
hedef olarak arama çalışmaları olmak üzere kendilerine has yol 
haritaları hazırlamış durumdalar.

Bu şirketler içerisinde şimdiye kadar en önemli gelişmeyi ger-
çekleştirmiş olan Planetary Resources, Temmuz ayı içerisinde 
ARKYD-3 adını verdikleri uzay aracını 90 günlük deneme görevine 
gönderdiler. Avionik, kontrol sistemleri ve yazılımın da içerisinde 
bulunduğu çeşitli temel teknolojilerini kontrol etme amacını 
güden uzay aracının ardından ARKYD-6 uzaya gönderilerek son 
deneme aşamasını da tamamlayacaklar. Deneme aşamalarının 
tamamlanmasının ardından Planetary Resources, öncelikle 
operasyonların tamamında da gerekli olacak olan yakıt ihtiyacını 
asteroidlerdeki su içerisinde zengin oranda bulunan karbonlu 
kondritten LOX/H2 roket yakıtı üreterek sağlamayı planlıyor. 

Planetary’nin asteroid madenciliğinde kullanmak üzerine 
geliştirdiği ARKYD serisi uzay araçlarından ARKYD 100 (Şekil 
1), sonraki safhada asteroidler üzerinde yapılması planlanan 
çalışmalar hakkında başlangıç analizlerini yapmak üzere 
Dünya yörüngesine konumlandırılacak. Şirketin daha kapsamlı 
uzay araçlarından ARKYD 200, YDA’lar üzerinde daha detaylı 
analiz ve kaynak tespit çalışmalarını yapmak amacıyla Dünya 
yörüngesinde çalışmalarını gerçekleştirecek. ARKYD 200’ün 
geliştirilmiş sürümü olan ARKYD 300 (Şekil 2) ise hedef aste-
roidin yörüngesine girerek asteroidin şeklini, rotasyonunu, 
yoğunluğunu ve yüzey kompozisyonunu test edebilecek 
yeterliliğe sahip olacak. 

Diğer taraftan DSI’nin uzay madenciliği yol haritası Planetary 
Resources’inkinden daha kapsamlı şekilde tasarlanıyor. Dörde 
ayrılan program dâhilinde arama, toplama, işletme ve üretim 
bölümleri bulunuyor. Şekil 3’te görülen Firefly isimli minyatür 
uzay aracı sayesinde asteroid yörüngesine tek yönlü sefer 
yapılarak asteroidin boyutu, şekli, dönüşü ve içeriği gibi bilgileri 
edinmek isteyen DSI, Dragonfly isimli uzay aracı (Şekil 4) vasıta-
sıyla örnek asteroid parçalarını veya küçük asteroidleri Dünya’ya 
ulaştırmayı hedefliyor. DSI, arama çalışmalarının başarı ile 
tamamlanması hâlinde çıkarma işleminin yapılacağı uzay 
aracını asteroide ulaştırarak regolit depoladıktan sonra aracı 
Dünya’ya tekrar döndürmeyi planlıyor. Uzun vadede hedeflerini 
bunların da ötesine çeviren DSI, uzayda çıkardığı madenleri 3D 
yazıcılar vasıtasıyla Dünya’ya getirmeden işleyerek Şekil 5’teki 
gibi uzayda kullanılabilecek yapılar üretmeyi planlıyor. 

Emektar uzay endüstrisi çalışanlarının başını çektiği Kepler 
Energy&Space Engineering, 2020 yılı sonuna kadar alçak 
dünya yörüngesine (ADY) 40 ton ham asteroid regoliti 
getirmeyi hedefliyor. Cornucopia ismi verilen robotik 
asteroid madencilik sistemini kullanmayı planlayan KESE, 
Rosetta/Philae, Dawn ve Hyabusa's Muses-C gibi başarı ile 
sonuçlanan görevlerde mevcut olan yakalama, navigasyon 
ve rehberlik teknolojilerini asteroid madenciliği operasyon-
larına uyarlayarak bu sistemleri operasyonlarda kullanmayı 
hedeflediklerini açıklıyor.

Kimileri için hayalden öteye gidememiş, önemli bütçe gerektiren ve 
etkili bir Ar-Ge çalışması sayesinde başarılabilecek asteroid madenci-
liği programını üstlenen sadece üç şirket olması, bu şirketlerin de  

Şekil 2 - www.planetaryresources.com

Şekil 3 - deepspaceindustries.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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arkasında önemli finansörlerin olması gerekliliğini ortaya koyuyor. 
Örneğin Planetary Resources’un destekçileri arasında ünlü yönetmen 
ve araştırmacı James Cameron’un yanı sıra Google’nin CEO’su Larry 
Page ve Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt bulunuyor. 

Ekonomi Değerlendirmesi
Asteroidlerden elde edilen ürünlerin kârlılığı üzerine günü-
müzde çeşitli değerlendirmeler yapılıyor. Yapılan bazı değer-
lendirmeler, asteroidlerden çıkarılan ürünlerin Dünya’ya 
ulaştırılarak bugünkü emtia fiyatları üzerinden satışa sunulma-
sının cezbedici bir gelir kaynağı olmadığını iddia ediyor. Ancak 
asteroid madenciliği sonucunda elde edilen ürünler, günümüz 
yöntemi ile elde edilen ürünlere göre daha çeşitli şekillerde 
değerlendirilebilir. Örneğin C-Tipi asteroidlerden çıkarılabilecek 
önemli miktarda su ADY’ye taşınarak uzay turizminde gerekli 
olan roket yakıtının temini için kullanılabilir. Ayrıca gelecekte 
yapılması planlanan iç yörünge yapıları (yörünge otelleri, uydu 
güç santralleri, Dünya-Ay nakil uyduları vb.) için kullanılacak 
olan malzemeleri asteroidlerden temin etmek Dünya’ya kıyasla 
daha düşük maliyetli olacaktır. 

Diğer taraftan Dünya’ya ulaştırıldığı takdirde dahi asteroidler-
den çıkarılan madenlerin daha kârlı olduğunu savunan birçok 
araştırma çalışmaları bulunuyor. Öyle ki, birçok S-Tipi asteroi-
din platin grubu metaller içerdiğini belirten araştırmacılar, bu 
asteroidlerinin tenörünün 100 g/t oranına kadar ulaşabildiğini 
öne sürüyor. 1997 yılında yapılan bir çalışmada sadece 1,6 km 
çapında tespit edilen bir asteroidin 20 trilyon dolardan daha 
fazla değerde endüstriyel ve değerli metal içerdiği iddia edildi.  
Nispeten küçük sayılabilecek, 1 km çapında bir M-Tipi asteroid 
2 milyar tondan daha fazla demir-nikel cevherine ev sahipliği 
edebilir; başka bir deyişle, dünyanın 2004 yılı üretiminin 2-3 
kat kadar daha fazlasını tek bir asteroid karşılayabilir. Örneğin 
asteroid kuşağında bulunan ve 16 Psyche adı verilen bir aste-
roidin yaklaşık olarak 1,7×1019 kg demir-nikel içerdiğine inanı-
lıyor. Bahsi geçen miktarın Dünya’ya ulaştırılarak endüstride 
kullanılabilmesi, birkaç milyon yıl süresince ihtiyaç duyulan 
tüm demir-nikel ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor. 

Gerek asteroid madenciliğini üstlenen özel sermayeli şirketler 
gerekse de akademik birimler veya devlet kurumları tarafından 
yapılan detaylı fizibilite çalışmaları bulunuyor. Bu çalışmalar özet 
olarak bize birbirinden farklı yöntemler kullanılarak asteroid 
madenciliğinin yapılabileceğini ortaya koyuyor. Yapılan girişim-
lerin de önemli isimler ve kurumlar tarafından gerçekleştirildi-
ğini düşünürsek bu işin önemli bir kâr potansiyeli oluşturduğu 
yeterince aşikâr. 

Sonuç
Maden çıkarmak için yer altından yer üstüne geçme zamanı iyice 
yaklaştı. Bugüne kadar çıkarılmış olan tüm değerli metal miktarı-
nın sadece tek bir asteroidden elde edildiği haberi en geç iki nesil 
tarafından duyulması işten bile değil. Öyle ki ABD parlamentosu, 
Dünya dışı kaynakların ticaretini kapsayacak bir yasa tasarısını 
yakın zamanda onaylayarak yapılacak olan ticaretin şimdiden 
yolunu hazırlamış oldu.  Bunu yeterince ciddiye alan şirketler/
ülkeler şimdiden pastanın en güzel dilimini kapmak üzere kol-
larını sıvadılar ancak payın büyük kısmı için belki geç kalınmış 
olsa bile pasta oldukça büyük. Asteroid madenciliğinde kullanı-
lacak yöntemler, konvansiyonel yöntemlere yakın ancak yeniden 
düzenlenmiş sistemler vasıtasıyla gerçekleştirilecek. Ülke olarak 
dünyada hatırı sayılır bazı üniversitelere ev sahipliği yapıyoruz ve 
hâlihazırda yetenekli ve kendini geliştirmeye hazır iş gücüne de 
sahibiz. Bu potansiyeli doğru bir şekilde kullanarak yapılabilecek 
doğru Ar-Ge çalışmaları sayesinde asteroid madenciliğinden çok 
büyük kazanç elde etmemiz pek de güç değil. 
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Dekoratif Tüfler ve 
İgnimbrit

Ülkemiz volkanizma açısından zengin bir ülke olup 
Türkiye’de geniş bir alanda volkanik kayaçlar göz-
lenmektedir. Bu volkanik kayaçların kendi içerisinde 
tasnifi yapılır ise volkanitler piroklastikler ve ignim-

biritler ön plana çıkmaktadır. 

Volkanizma faaliyetleri sırasında volkan bacalarından çıkan 
değişik boyuttaki tanelerin volkan bacasının etrafında birikip 
taşlaşmasıyla oluşan kayaçlara tüf, tanelerin su ortamında 
çökelmesi ve taşlaşmasıyla meydana gelen kayaçlara ise tüfit 
denir. Piyasada albenisi olan, işlenebilen, sert ve dayanıklı, 
dekoratif taş olarak kullanılabilen piroklastik çökellere deko-
ratif tüf adı verilmektedir. Tüflerin bileşimi, oluşumlarına etki 
eden kaynak magmanın bileşimine çok yakındır. Örnek olarak, 
granitik magmadan riyolitik tüfler, bazaltik magmalardan 
da bazik bileşimli tüfler oluşmaktadır. Ticari tüfler genellikle 
Paleosenden daha genç kayaçlardır. Daha yaşlı olanları ise 
metamorfizma ve diğer bozucu etkenlerden dolayı ticari 
anlamda tüf özelliklerini kaybetmişlerdir.1 

İgnimbrit, proklastik kayaçlar grubunun bir üyesi olup, tüf akın-
tısından türemiştir ve cam zerrecikleri plastik halde çökelmiş 
olan, genel olarak riyolitik, bazen de dasit ve andezit bileşimli 
bir tüf olarak değerlendirilmektedir. Volkanik aktivite sonucu 
hızlı soğumadan sonra ignimbritlerin üst ve alt kısımları 
gözenekli durumdadır. Genellikle açık renklerde olup, renkleri 
değişkenlik göstermektedir (Şekil 1, 2). İgnimbrit, tüfler içinde 
ayrı bir öneme sahip olup, uzun süren yıllar boyunca tanıma 
kriterleri ve oluşumu üzerinde çok fazla tartışmaya konu olan 
jeolojik problemlerden biri olmuştur. İgnimbrit terimi ilk kez, 
kaynaklanmış asidik bileşimli Yeni Zelanda’daki Taupo tüfle-
rini tanımlamak için Marshall (1935) tarafından ‘kızgın halde 
akan’ anlamında kullanılmıştır. Gilbert (1938), bu kayaçların 

oluşumunda kaynaklaşmanın en önemli özellik olduğuna 
değinerek ignimbrit yerine kaynaklaşmış tüf (welded tuff) teri-
minin kullanılmasını önermiştir. Böylece 1960’lı yıllara kadar iki 
terim eş anlamlı olarak algılanmış ve ignimbrit için tüflerin kay-
naklaşma göstermesi önemli bir gereklilik sayılmıştır. Sparks ve 
diğ. (1973)’e göre ise ignimbrit, hacim ve kaynaşma derecesine 
bakılmaksızın pümeksli piroklastik akıntılardan oluşmuş kayaç-
lardır ve pümeks, akma çökelleri ile eş anlamlıdır. 2,3,4,5  

Türkiye tüf bakımından çok zengin bir coğrafyaya sahiptir. 
Tüfler, özelliklerine dayalı olarak bazı bölgelerde özel isimler 
almış ve ticari olarak ön plana çıkmıştır. Bunlardan bazıları, 
Çanakkale bal sarısı (Çan, Çanakkale), Kandıra taşı (Kandıra, 
İzmit), Keşan yeşili (Keşan, Tekirdağ), Kayseri sarısı, gülku-
rusu, kahverengisi ve grisi, Göynük kırmızısı (Göynük, Bolu), 
Nevşehir, Isparta, Aksaray, Afyon taşıdır.1 

İgnimbrit adı altında yapılan dekoratif taş maden işletmeciliği 
ise, ülkemizde özellikle Nevşehir, Aksaray ve Kayseri bölgelerinde 
yoğunlaşmıştır ve Erciyes volkanizması özellikle bu yönü ile ön 

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Akın Akbulut
akbulutakin@gmail.com
Behzat Gökçen Demir
Nusret Güngör
Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Şekil 1: İgnimbrit örneği6
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plandadır. Bu yerleşim yerleri ve mücavirleri ignimbiritin özel-
liklerinin en iyi bilindiği ve bilinçli olarak değerlendirildiği örnek 
bölge olarak bilinmektedir. Bu bölgelerin dışında bazı bölgelerde, 
yapılan ignimbrit üretimi, bazen ticari isimlendirmeden bazen de 
jeolojik bilgi eksikliğinden dolayı tüf, dekoratif taş, dekoratif tüf 
gibi adlarla yapılmaktadır. Kayseri ve Nevşehir illerinde ignimbrit 
işletmeciliği (ocakçılığı) yapılan ilçeler ise, Kayseri’de, Merkez ilçe, 
İncesu, Melikgazi, Tomarza, Pınarbaşı, Talas, Bünyan, Kocasinan 
ilçeleri, Nevşehir’de Merkez ilçe ve Ürgüp ilçeleridir (Şekil 3,4).

Yakın zamana kadar dekoratif taş olarak değeri, önemi ve özellik-
leri tam olarak anlaşılamayan ignimbrit, geçmiş dönemlerde kay-
nak kaybına yol açacak şekilde maden işletmeciliğine tabi tutul-
muş, bazen de patlatma yapılarak, Taşocakları Nizamnamesine 
dayalı olarak üretilmiştir. İgnimbiritin doğaltaş kapsamında 
Maden Kanunu’na alınması geç olmakla birlikte  

Şekil 2: İgnimbritlerin arazi görünümü, Ihlara Vadisi, Aksaray7

Şekil 3: Kayseri’de ignimbirit işletmeciliğinin yoğunlaştığı bölgeler
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(1997 yılında alınmıştır.) piyasada tutunması hızlı geliş-
miştir. 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına alınması 
sonrasında doğal taş yaklaşımı ile II (b) grubunda değer-
lendirilmeye başlanmıştır. Böylece, anlayış değişikliği 
ile mevzuatta doğal taş terimi altında değerlendirilen 
ignimbritin hem üretim yöntemi değiştirilmiş, hem de 
sağlıklı blok alınabilmesi için jeolojik özellikleri daha da 
önemli hale gelmiştir. Madencilik Faaliyetleri Uygulama 
Yönetmeliği’nin 5. maddesinde yer almaktadır. Bu 
maddenin II. Grup madenler bölümünün (b) bendinde; 
“Mermer, Traverten, Oniks mermeri, Granit, Andezit, 
Bazalt, Diyabaz gibi blok olarak üretilen taşlar, boyut-
landırılarak geometrik sekil verilen taşlar ile Kayraktası, 
Arduvaz, Tuf, İgnimbrit ve benzeri dekoratif amaçla 
kullanılan doğal taşlar,” olarak yer almaktadır. 8

Son yıllarda dekoratif taş olarak kullanılmaya başlan-
ması ile yurt içinde ve yurt dışında kullanımı yaygın-
laşan ignimbrit, her türlü yapı ve sanat eserinde kulla-
nılabilmektedir. Özellikle ısı yalıtımı (sıcak ve soğuğu 
geçirmez olması) özelliği, gözenekli olması, hafif 
olması, işlenebilir ve istenilen şekil verilebilir özelliği, 
kötü kokuyu emme ve değişmez renk özelliği, sertliği 
ile dekoratif amaçlı kullanılan kayaçlar arasında dikkati 
çekmeye başlamıştır. Bu özellikleri nedeniyle, şömine, 
barbekü, çeşme, modern şehir giriş kapısı, kamu bina-
ları ve villa gibi yapılarda tercih edilmeye başlanmış ve 
önemi de giderek artmaktadır.

Son 10 yılda yapılan ignimbrit üretim miktarları aşağı-
daki tabloda yer almaktadır. (Şekil 5). 
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Çatalhöyük’ten Hititlere 
Anadolu’da Madencilik

Madencilik Tarihi Neden Yazılmalıdır?
ODTÜ Felsefe Bölüm Başkanı Ahmet İnam, zamanın geçmiş, şu 
an ve gelecek olmak üzere üç boyutlu olduğunu, her ne kadar 
“Şu an diye bir şey yoktur, şu an dediğimizde bile geride kalmış-
tır” görüşünde olanlar var ise de, zamanın üç boyutlu olduğu 
fikrini benimser. “Gelecek korkusu veya geleceğe boş vermiş-
lik tavrı” ile birleşince üç boyutlu zaman bir boyuta, şimdiye 
indirgenmeye çalışılır. İnsan kendini  şimdide sıkıştırır. Tarihi 
ve geleceği olmayan bir insan çıkar karşımıza. En azından iki 
kez yoksullaştırılmış bir varlıktır bu! Tarihi ve geleceği elinden 
gitmiş, cılızlaşıp insan gibi insan olabilme olanağını yitirmiş 
bu insana tarih boyunca rastladığımız gibi çağımızda da bu 
insanın her an karşımıza çıkma olasılığı yüksektir ("Şimdi"nin 
mengenesine sıkışmış, zaman yoksulu, açgözlü insan. İnam, 
2015, Tarih Geleceğe Yazılır).

Bütün bunlar nedeniyle, bugünün madenciliğini bilmek ve 
madenciliğin geleceğini kurabilmek için geçmişi hatırlamakta 
fayda vardır.

Anadolu’da Madencilik
Çatalhöyük 
Çatalhöyük, Konya’nın 52 km güney doğusunda, Hasandağı'na 
yaklaşık olarak 136 kilometre mesafede, Çumra ilçesinin 11 km 
kuzeyindedir. Bilimsel kazılara uzun bir süre ara verilmiş olma-
sına rağmen 1958’den beri kazılar devam etmektedir. UNESCO 
tarafından 2012 yılında Dünya Kültürel Varlıklar Miras Listesi'ne 

dâhil edilmesine karar verilmiştir. Proje sorumlusu Standford 
Üniversitesi’nden Ian Hodder, aynı zamanda Çatalhöyük kazı-
larını ilk başlatan James Melaart’ın öğrencisidir. Bu nedenle 
olguların çoğunda, objektif bir nitelendirme yapabilmek için, 
Hodder’i kaynak gösterme yolunu seçtim.

Çatalhöyük İnsanının Düşünce Biçimi
Zamanda bir yolculuk yapalım ve sadece birkaç nesil geriye 
gidelim. Bir iki nesil önce evlerde yemek aynı kaptan yenirdi. 
Kâğıt mendil yerine bez mendil kullanılırdı. Tuvaletler evin 
dışındaydı. Büyüklerin önünde bacak bacak üstüne atılmaz, 
sigara içilmezdi. Bisiklete binmek, top oynamak günahtı. 
Beşik kertmesi ve görücü usulü evlilik vardı. Bu tür örnekleri 
çoğaltabiliriz. 

Düşündüğümüzde bir nesil öncesinin yaşam biçimi bile bize 
çok farklı geliyor. Haliyle 9000 yıl öncesinin davranışları ve 
yaşam biçimleri ile karşılaşmak bize oldukça anlaşılmaz gele-
cektir. Dolayısıyla o zamanki davranışları, bugünün sanayi 
toplumunun düşünce sistemi ile anlamakta zorlanacağız gibi 
görünüyor. Bu nedenle Çatalhöyük’ü anlayabilmek, dönemin 
düşünce sistemi ile düşünebilmeyi gerekli kılıyor. Bunun için 
de insanın o zaman nasıl yaşadığını ve nasıl düşündüğünü 
anlayabilmek gerekiyor. 

Günümüzden farklı olarak o dönemde kutsallığın henüz 
gelişmemiş olduğunu ve üretimin kâr için yapılmadığını 
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söyleyebiliriz. Alâeddin Şenel bu dönemin düşünce biçimini; 
“İnsan odaklı, insan yaşamının bitkilere benzetilmesi ve 
kadınların düşüncede saygınlık kazanması unsurları ile dinsel 
düşünüşün belirlenmeye başladığı” şeklinde açıklar (Şenel, 
2013, S: 38-39).

O dönemin düşünce biçiminin insan odaklı olmasından ne 
anlaşılması gerektiğini belki şu örnekle açıklayabiliriz: Karşısına 
birdenbire çıkan ayıyı gören ilk insan “İşte bir ayı, şimdi ne 
yapacağım?” diye düşünür. Ayı bekleyedursun, “Bir dalı kırıp 
ucunu taşla sivrilterek araç yapıp kendimi savunmalıyım” der. 
Ortaçağ insanı bu durumu tanrının bir cezalandırması olarak 
düşünecek, sanayi toplumunun insanı ise bu durumda muh-
temel bütün alternatifleri hesap ederek, büyük olasılıkla olay 
yerinden kaçmayı ve bu olaydan nasıl para kazanabileceğini 
düşünecekti. Bundan dolayı neolitik döneminin insanı sorun 
çözücü idi. Bunun başka bir anlatımı, somut düşünce biçimidir. 
Yenitaş Çağı, eşitlikçi toplulukların insanın kafasında “boyun 
eğme, yalvarma, dize, ayağa kapanma” yoktur. Bu anlayış, 
yöneten-yönetilen farklılaşmasının ortaya çıktığı eşitsiz, kat-
manlı uygar toplumlarda oluşacaktır (Şenel, 2013, S: 39). 

İnsan yaşamının, bitkilere benzetilmesi ile ilgili elimizde kanıt 
yoktur. Özellikle Çatalhöyük’te görülen duvar resimlerinde, 
bitki resimlerine hemen hiç rastlanılmamaktadır. Bitkileri anım-
satan kilden yapılmış herhangi bir ritüele de rastlanmamıştır.

Kadınların düşüncede saygınlık kazanması konusundaki 
yorumlarımı, üretimde kadın erkek eşitliğinin olduğu, beslenme 

biçimlerinin ve yaşam sürelerinin yakınlığı ve ölü gömme kül-
türleri konusunda yapılmış araştırmalara göre yapıyorum. Bu 
nedenle kadın erkek eşitliğini sağlamış bir topluluk gibi görmek 
mümkün (Hodder, 2014, S: 210). Ancak zaman içinde kadının 
daha çok ev işlerinde, erkeğin ise ev dışı işlerde yoğunlaştığı 
söylenebilir. Böyle olsa da ev içinde eşitsizliği çağrıştıracak bir 
bulguya rastlanılmamıştır. Bu nedenlerle Çatalhöyük insa-
nının somut ve insan temelli bir düşünceye sahip olduğunu 
düşünüyorum.

Çatalhöyük’te Üretim
Çatalhöyük’te üretim şeklini bir tipolojinin içinde değerlendir-
mek gerekirse, en genel anlamda, hane tipi üretim tarzı olarak 
tanımlayabiliriz. Hane tipi üretim tarzının temel özellikleri; 
düşük üretim,  kısmi iş bölümü ve ihtiyaç temelli somut üre-
timdir. Konumuzla ilgili olarak, Çatalhöyük yerleşim yerinde,  
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Antik Yunan’da görüldüğü gibi bir pazar yerine 
ve agoraya bugüne kadar rastlanmamıştır. 
Toplulukta, yalnız ticaretle uğraşan bir grup ya 
da tabakanın varlığı ile ilgili bir kanıtla da karşı-
laşılmamıştır. Yıkılan evlerin tabanında yapılan 
kazılarda çıkan materyaller birbirinin aynı ve 
ticaretle yoğun uğraşılan bir ev veya yapı kalın-
tısına ait bir bilgiye bugüne kadar ulaşılama-
mıştır. Evlerde depolanmış olan ürünler benzer 
nitelik ve miktardadır. Bu nedenlerle üretimin 
pazar için yapılmış olduğunu söylemek zordur. 

Üretimin boyutları da dikkate alınacak olursa, 
tüm üretimin hane halkı için ve somut günlük 
ihtiyaçların giderilmesine yönelik yapıldı-
ğını söyleyebiliriz. Bunun sonucu olarak, 
Çatalhöyük insanının emeği pazar ihtiyaçları 
için değil, kendi için ürettiği üründe somutlaş-
maktadır. Başka bir ifade ile Çatalhöyük insanı, 
kendi ürettiğine yabancı olmamaktadır. Sınıfsal bir ayrım 
olmadığı ve iş bölümü de fazla gelişmediği için ürettiği, alın 
terini akıttığı her ürün hanesine aitti ve kendi becerisi, beğenisi 
ve ihtiyaçları için üretiyordu. 

Toplumda üretim dışı unsurların sadece çocuklar ve yaşlılar 
olduğu düşüncesindeyim. Bu nedenlerle, Çatalhöyük’te 
üretimin pazar için değil, hane halkının somut ihtiyaçlarını 
gidermek üzere yapıldığını ve sosyal faydanın öne çıktığını 
düşünüyorum.

 Çatalhöyük’te Madencilik
Yukarıdaki genellemelerimizden hareketle, maden üretiminin 
de toplumsal fayda amacıyla ve hane halkının tüketimi ile sınırlı 
olduğunu söyleyebiliriz. Çatalhöyük’ün en temel madencilik 
ham maddesi ve bulunabilen madencilik aracı obsidyendir. 

Buluntuların çoğu bugünkü Aksaray ili sınırları içinde kalan 
Nenezi Dağı kökenlidir. Diğer taş malzemeler flint taşı ve göl-
sel kökenli kireç taşlarıdır. Seramik ise o dönemin vazgeçilmez 
kaynağı olduğu için seramik ham maddesi üretiminin ve farklı 
seramik çamurlarının denendiği ile ilgili bilgiler mevcuttur. 
Metal madenleri konusunda ise; kazının ilk başkanlığını yapan 
Mellaart, 9. tabakada, yani MÖ 6500’den sonra, sınırlı amaçla 
olsa da bakır ve kurşun kullanabildiklerini iddia etmektedir.

Kireç ve Alçı: Çatalhöyük insanı kerpiç evlerde yaşamaya karar 
vermişlerdir ve ocaklar da evin içinde bulunmaktadır. Evin 
içinde yakılan ocak, duvarları çok kısa sürede kirletiyor olmalı 
ki çok sık kireç oranı yüksek balçıkla duvarları sıvamak zorunda 
kalmışlardır.

Bunun bir başka nedeni fare ve haşeratlardan kurtulmak da 
olabilir. Bir diğer nedeni de evlerin pencereleri olmadığı varsa-
yımı ile aydınlatma ihtiyacı olabilir. Ian Hodder, yerleşim yerle-
rinin kenarlarında kireç sızan çukurlar bulduklarını söylemek-
tedir. O zamanki şartlarda piyasadan kireç temin etme olanağı 
olmadığı için, bu işi bir toplumsal emek sonucu yaptıklarını 
söyleyebiliriz. En uygun sıva toprağının hangi mevsimde top-
lanacağı, toprağın hangi aletlerle kazılacağı, kazılan toprağın 
ne ile taşınacağı sorunları toplumsal bir kararla neticelendiril-
miş olmalıdır. İnce sıvalar duvara iyi yapışmadığı zaman, sıvaya 
farklı organik maddeler katılarak defalarca denenmiş olabilir. 
Katılan organik madde ve su miktarı da yine deneme yanılma 
yolu ile kararlaştırılmış olabilir. 

Madencilik açısından ise kireç yakma eylemi, tekrarlanan 
uygulamalardandı. Süprüntü alanında küçük çaplı kireç yakma 
işlemlerinin tekrarlandığı ve altı ayrı stratigrafik dönemde 
yapıldığı rapor edilmiştir. Sıvama işleminin, astar ve yüzey 
katlarından oluşan işlemlerinin düzenli olarak 50 ile 100 kere 
yapıldıkları ortaya çıkarılmıştır. Öyle ki; bir binada sıvama işle-
minin 70 dönem boyunca yapıldığı gözlemlenmiş ve kimi 
binalarda sıvanın 7,5 cm kalınlığa ulaştığı ölçülmüştür. 450 kat  
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 s ıvanan bina bile vardır (Hodder, 2014). 
Çatalhöyük’te belli bir dönemde hane 
sayısı ile hane için gerekli sıva miktarı üze-
rinden toplam kireç miktarı hesaplanabilir. 
Bu nedenle, o günkü teknolojik gelişme 
seviyesine göre bunun çok önemli bir 
madencilik faaliyeti olarak değerlendiril-
mesi mümkündür.

Alçılı kafatasları ise Çatalhöyük'ün en 
heyecan verici bulgularındandır. Bu 
nedenle alçının işlevselliğini ve tekno-
lojisini de keşfettiklerini düşünüyorum.

Obsidyen: Obsidyen, volkanik yöre-
lerde lav akıntıları kenarında lavların 
ani soğuması sonucu oluşan, siyah, gri, 
yeşil ve mor renkli, kalın şişe camını 
andıran, kesici bir kenar verilerek kolay 
kırılabilen volkanik bir camdır. 

Elbette ki günlük yaşamda kullanılan tüm eşyalar obsidyenden 
yapılmıştı. İğne, kazma, bıçak, ayna, tahıl öğütmek için havan-
lar, et sıyırıcıları, mızrak uçları en belirgin olanlardı. Hemen 
hemen her evde ve kazı raporlarında görüleceği üzere araç ve 
alet buluntuların çoğu obsidyendir. Her evin de bir obsidyen 
işliği olarak kullanıldığını biliyoruz. Obsidyenleri ölüleri ile 
birlikte veya yalnızca obsidyen olarak evin tabanına gömüyor-
lardı (Hodder,2014, S: 171).

Çatalhöyük’te kullanılan obsidyenin yalnızca bir ham madde 
kaynağı değil, sembolik bazı anlamlarının olduğu da düşü-
nülüyor. Ev tabanına gömülen insan kafatasları, heykeller ve 
obsidyenler zaman zaman çıkarılıp dolaşıma sokulup tekrar 
gömülürdü (Hodder,2014, S: 171). 

Çatalhöyük’te sık sık şölen yapıldığını biliyoruz. Şölenin toplumsal 
birliği sağlayan, pekiştiren çok önemli bir görevi günümüzde de 
vardır. Bu şölenler sırasında da bunların yerinden çıkarılarak şölene 
dâhil edilebileceği, bu nedenle de geçmişle ilgili bir bağ kurulma-
sının mümkün olduğu konusunda Hodder yorum yapmaktadır. 
Konumuzla ilgisi ise sadece bir ham madde olması değil, sembolik 
anlam da içermesidir. Elbette ki Çatalhöyük o zaman dilimi içinde 
Anadolu’da en büyük yerleşim yeriydi ve obsidyenle ilgili olarak 
da her evde yapılan obsidiyen malzemeler sonucunda teknolojik 
olarak diğerlerinin çok önündeydi. Biriktirme malzemesi olarak da 
en önemli malzeme yine obsidyendi (Hodder, 2014, S: 173). Her 
evde, fırın / ocak ve merdiven girişi yakınlarında en az bir oyuk 
var. James Conolly ve Tristan Carter bu obsidyen parçalarının 
çeşitli aletlerin yapımında kullanılmak üzere biriktirilen işlenme-
miş ya da şekillenmemiş malzemeler olduğunu düşünüyorlar. 
Obsidyenin 170 km uzaktaki Kapadokya’dan (Nenezi dağı) işlen-
memiş halde getirildiği ve evde gömüldüğü yerde saklandığına 
kesin gözüyle bakıyorlar. Gerek görüldüğünde zemin kazılarak 
parçalar kondukları yerlerden çıkarılır ve evin içinde o zemine 
yakın bir yerde işlenirdi (Hodder, 2014, S:73).

Çatalhöyük’te kulanılan obsidyen bu nedenlerle hem tekno-
lojik üstünlük sağlayan hem de sembolik anlamlar içeren bir 
ürün olarak değerlendirilmektedir. 

Bu nedenlerle Çatalhöyük MÖ 7300‘den başlayıp MÖ 5600 
yılına kadar 1700 yıl dünya tarihine damga vurmuş bir 
medeniyettir.

Yapı Malzemeleri: Çatalhöyük’te temel yapı malzemeleri 
ağaç ve kerpiçtir. Evler bal peteği şeklinde, duvarlar ortaktır. 
Evlere bir merdiven yardımı ile çatıdan girilmektedir. Kerpiçler 
kimi yerde 1 metreye varan uzunluktalar. Ortalama olarak 40 
cm kalınlıkları vardır. Zamanla en önemli değişiklik, kerpiç 
boylarında olmuştur. Evin tabanında uzun iken, üste doğru 
kerpiç boylarında kısalma olmuş, daha sonra kerpiç boyları 
eşitlenmiştir. Pencerelerle ilgili elimizde bilgi yoktur. Bu kerpiç 
ağırlığı taşıyan ağaçlar ise ardıç ve meşedir. Taş kullanılmamış 
hatta evler temelsizdir. Yıkılan evin olduğu yere tekrar ev 
yapılmıştır (Hodder, 2014, S: 116). Bu nedenle balçık hazırlama, 
farklı killer kullanma ve balçığın organik malzemelerle uygun 
oranda karıştırılması işlevleri önemli bir madencilik faaliyeti 
olarak da görülebilir.

 Çatalhöyük’te Değiş - Tokuş
Para henüz icat olmadığı için alım satım değil, değiş tokuş ile ihti-
yaçların tamamlandığını düşünüyorum. Bu değiş tokuşu ticaret 
boyutunda düşünmenin doğru olmadığı da aşikârdır. Çünkü üre-
tilen ürünler başkasının beğenisi için veya pazara çıkarıldığında 
müşteri bulma düşüncesi ile üretilmemekte, tamamen ihtiyaç 
temellidir. Değiş tokuştaki ölçünün ne olacağı oldukça belirsiz. 
Ancak arz ve talebin bu dönemde geçerli olduğunu söyleyebilir 
miyiz? Bu kuralın geçerli olması için yeterli arzın ve yeterli talebin 
olması gerektiğini biliyoruz. Ancak Çatalhöyük’te üretimin sınırlı, 
teknolojik gelişimin henüz yavaş olması nedeniyle, arz ve talep 
kuralının geçerliliğini ileri sürmek oldukça zordur. 
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Nenezi Dağı’ndan üretilen obsidyenler, 
Çatalhöyük’te işlendikten sonra özellikle 
Levanten Bölgesine (bugünkü Suriye, Lübnan, 
Filistin) götürüldüğü ile ilgili çalışmalar Dixon 
ve Cann tarafından yapılmış ve sonuçları 
açıklanmıştır. Levanten’de yapılan kazılar 
sonucu iz elementlerle Anadolu’da iki önemli 
obsidyen kaynağı olarak Bingol çevresi ile 
Çatalhöyük tespit edilmiştir. Burada üretilen 
obsidyenlerin çoğu zaman işlenmiş, nadiren 
ham olarak taşınmış olduğu sonucuna varıl-
mıştır. Taşıma yolları haritalara işlenmiştir.

Bu sonuçlara göre, bir değiş-tokuş işleminin 
yapıldığını ancak bunun bir ticaret niteliğinde 
olmadığı sonucuna varılabilir.

Çatalhöyük’te Son Söz
Yukarıda, madencilik açısından Çatalhöyük’ün 
tipik öneminin obsidyen madenciliği oldu-
ğunu anlatmaya çalıştım. Ancak üretim şekli 
açısından farklılığı açıklanmaya muhtaçtır. 
Obsidyenin Nenezi dağından toplanması, taşınması ve işlen-
mesi toplumsal bir çabayı gerektirmektedir. Her evde obsid-
yen işlenmekte, bilgi, beceri ve tekniklerini birbirlerine akta-
rarak daha iyisini elde etme yolunu seçmişlerdir. Testere uçlu 
obsidyenin elde edilmesi için her evde yüzlerce hatta binlerce 
deneme yapılmış, sonuç alınamayan tekniklerin birbirlerine 
iletilmesi ile bu tekniklerin tekrar denenmesi önlenmiş olabi-
lir. Başarılı olan tekniklerin ise daha iyisinin yapılabilmesi için 
yeniden toplu bir arayışa girmiş olabilirler. Şölen, Çatalhöyük 
yaşamında önemli bir rol oynadığı için de her başarı bir şölenle 
kutlanmış olabilir.

Neolitik dönemden sonraki dönem ise Bronz Çağıdır. 
Çatalhöyük’te bronzla ilgili bir bilgiye rastlamıyoruz. Ya da 
Çatalhöyük’ün Bronz Çağı’nda da devam ettiği ile ilgili, eli-
mizde bulgu yok. Bu nedenle Çatalhöyük’ün zaman açısından 
neolitik dönemle, mekân açısından da sadece Çatalhöyük 
ya da Konya çevresi ile sınırlı kaldığı yorumunu yapıyorum. 
Bu medeniyetin çökmesinin nedenini de Bronz Çağı’na ayak 
uyduramaması olarak nitelendirebiliriz. Bronzu üretebilmek 
için bakır ve kalayın temini (Bakır Anadolu’da bol olarak vardır 
ancak kalayın temini için uzun mesafeli ticaret gerekmektedir), 
bunları işleyecek bir işlik ve günlük ihtiyaçlarının da toplu-
mun diğer kesimlerince karşılanma zorunluluğu vardır. Daha 
genel bir açıklama yapacak olursak, bronzu üretebilmek için iş 
bölümü, uzmanlaşma, artık ürünün üretilebiliyor ve depolana-
biliyor olması ve ev dışı mülkiyetin de varlığı gerektiği sonucu 
çıkmaktadır.

Bu nedenle Çatalhöyük’te mevcut toplumsal yapıyı devam etti-
rerek, bronzun üretilmesi mümkün değildi. Bronzun üretilmesi 
ile üretici güçlerin gelişmesi yeni bir üretim şeklini doğurdu. 
Bronzun üretilmesi eski toplumsal yapının yıkılıp yeni bir 
toplumsal yapının kurulması sonucunu doğurdu. Altı bin yıllık 

bir değişim sonucunda da Hititler bu yeni toplumsal yapı ile 
karşımıza çıktı. Bu değişikliği Hititler’de anlamaya çalışacağız.

Hititler
Hititler, başkenti bugünkü Çorum iline bağlı Boğazköy’de MÖ 
1650 - MÖ 1250 yıllarında imparatorluk kurmuş, “ambarlar 
şehri” de olarak anılan bir medeniyettir. Hititlerin kurulmuş 
olduğu bölge UNESCO'nun  Dünya Kültür Mirasları  listesinde 
yer almaktadır.

Hititlerde tek geçim kaynağı tarım değildi. Yalnızca sanayi 
bölgesi olarak nitelendirebilecek, özellikle maden işçili-
ğiyle ilgili alanlar da bulunmaktaydı. Maden cevherlerinin 
eritilmesi (her zaman değilse de genellikle) madenlerin 
yakınında yapılmaktaydı. Son çalışmalar da çeşitli eski 
maden ve eritme alanlarının varlığını göstermiştir. Maden, 
külçeler halinde yük arabaları ile ve eşeklerle taşınıp 
yaygın olarak değiş tokuş ediliyordu (MacQuenn, 2013, 
s.107). Hititlerde her şeyin ve özellikle mülkiyetin tanrı-
larda olduğu düşüncesi egemendi. Bu nedenle maden-
lerin sahibi de tanrılardı. Öyleyse üretilen madenlerin bir 
kısmı, hükümdara kira olarak ödenmeliydi. Her şeyin fiyatı 
hükümdarca veya kanunlarla belirlendiği için, maden 
ürünlerinin fiyatının da merkezi otorite tarafından belir-
lendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Hitit İnsanının Düşünce Biçimi
Hititler bin tanrılı medeniyet olarak bilinmektedir. Fırtına tan-
rısı ise bunların en büyüğü idi. Günümüzde piyasa belirleyici 
olurken Hititlerde büyük kral, fırtına tanrısının keyfi belirleyici-
siydi. Ülkenin durumu kötüye gittiğinde ya da savaş yenilgisi 
yaşandığında, bunun tanrının isteğinden mi, yoksa insanın 
yetersizliğinden mi kaynaklandığı belli değildi. Bunu ancak 
tanrı bilirdi. 
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Hititlerde toplumsal farklılaşma var olduğu için, toplumsal 
katmanların düşünce biçimlerinin de farklı olduğunu aynen 
yapacağım alıntı ile açıklamaya çalışacağım: “Ben Tuthaliya, 
ordularımı geceleyin yola çıkardım ve düşman ordularının 
çevresini sardım. Tanrılar bana ordularını verdiler. Arinna’nın 
Güneş Tanrıçası, Göğün Fırtına Tanrısı, Hattuşa’nın koruyucu 
tanrıları Zamam, İştar, Sin, Lelvani. Düşman ordularını yendim 
ve topraklarını işgal ettim. Hangi ülkenin orduları olursa olsun, 
Tanrılar önümden yürüdü ve bana savaş açan ülkeleri bana 
teslim etti. Assuva Ülkesi’ni de yok ettikten sonra yurduma 
döndüm. Ganimet olarak Hattuşa’ya, arabacılarla birlikte 
600 at arabası ve 10.000 piyade getirdim ve onları Hattuşa’ya 
yerleştirdim” (Brandau, 2011, S: 129). Aşağı katmandan bir 
Mezopotamyalının düşüncesi ise “Bir prensin oğlu her konuda 
yeğleniyor. Oysa aptal birinin, ileride ünlü olacak bir çocuğu; 
güçlü ve yürekli birinin, zayıf ve korkak bir çocuğu olabilir. 
İnsanlar, tanrı sözünü dinleyen dürüstü (dokuz köyden) sürüp, 
hırsızı yüceltirler, zayıfları öldürürler. Ama varsılın da yoksulun 
da sonu birdir.” (Şenel, 2013, S: 79) 

Sonuç olarak yönetici sınıfın düşüncesi, başarıların, tanrının ken-
disinin yanında yer alması ile gerçekleştiği yönünde. Yönetilen 
ise yöneticileri hırsızlıkla ve adil olmamakla suçluyor. Çatalhöyük 
insanı insan odaklı iken, Hitit yöneticisi ganimet odaklı düşünüyor. 
Hititlerin düşünce sistemi, günümüzün insanın düşünce sistemine 
çok benziyor. Bu nedenle Hititleri anlamakta zorlanmayacağız!

 Hititlerde Üretim Şekli
Hattuşa’da temel ekonomik faaliyetler tarım, hayvancılık, 
madencilik ve ticaretti. Önemli gelir kaynaklarından biri ise 
savaşta elde edilen ganimetler ve esirlerdi. Ayrıca Hattuşa bir 
ambarlar şehri idi. “Hükümdarın gücü, merkezi tahıl depolama 
sistemine dayanıyordu” (Brandau, 2011, S: 191). Malların fiyatı 
ise hükümdar tarafından ve kanunlarla belirlenmişti (Eğilmez, 
2014).

Hititler de bir imparatorluktu. Alâeddin Şenel’in imparatorluk-
larla ilgili genel tanımı olan “Bürokrasi, hukuk ve sabit pazar 
fiyatları”nın Hititlerde de aynen geçerli olduğunu düşünüyo-
ruz. Para henüz icat edilmediği için değerli taşlar para yerine 
kullanılıyordu. Çatalhöyük’ten Hititlere kadar olan gelişmeler 
sonucu sınıflar ve toplumsal katmanlar oluşmuştu. Köylüler, 
esirler ve zanaatkârlar üretimin temel unsurları idiler. Üretim 
dışı unsurlar, Hükümdar ve çevresi, din adamları, askerler, yazı-
cılar ve tüccarlar idi. Ancak üretimin asıl unsurları olmayan kral 
ve çevresi, üretilen mal ve hizmetlerin paylaşımını doğrudan 
yönetiyorlardı. Üretim araçları yani toprak ve para hükümdarın 
mülkiyetinde idi. Faizle ödünç alma tapınak tarafından düzen-
leniyordu (Eğilmez,2014). Ticarette rüşvet ise olağandı ve 
yazılı tabletlerde bile sık sık söz edilmiş olduğunu görüyoruz 
(Eğilmez,2014).

 Hititlerde Madencilik
Hititleri bir bronz çağı medeniyeti olarak nitelendirebilmek için 
elimizde çok sayıda bilgi var. Ankara Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nde bronz eserlerden seçkin örnekler sergileniyor. Bu 

nedenlerden de anlayacağımız üzere Hititlerde en önemli 
madencilik faaliyeti bronz üretimi idi. Ancak o dönemde 
ilk sürekli demir üretiminin Hattuşa’da yapıldığına ait yazılı 
kaynaklar da mevcuttur. Bu yazılı kaynaklara göre demirin 
fiyatı, altın ve gümüşün fiyatının çok çok üstündeydi. Ancak 
bu konuda tam bir organizasyon yapıldığını ve sürekli bir 
demir madenciliğinin yapıldığını söylemek için elimizde çok 
net bilgiler yoktur. Demirin kullanılır hale gelmesi için iki kez 
eritilmesi gerektiği ve çok büyük enerji kaynağına ihtiyaç 
olduğu için, temel olarak odun kömürünün de üretiminin 
yapılıyor olması gerekmektedir. Ayrıca bu sıcaklığı sürekli 
kılabilmek içinde körük ya da oksijen kaynağı gerekiyordu. 
Demir madenciliği ile bölgede oldukça fazla ağaç kesiminin 
yapıldığını biliyoruz. 

Toprak pişirmede ise oldukça yol aldıklarını, depolama, taşıma 
ve pişirme amaçlı çok farklı araç ve gereçler ürettiklerini bili-
yoruz. Ancak, kral ve çevresi için yapılan madencilik ile halkın 
büyük kesimi için yapılan madencilik çok farklılaşmış, sınıfsal 
bir niteliğe dönüşmüştür.

Metal madenciliği: Elbette ki Hititler denince akla gelen ilk 
madencilik ürünü bronzur. Çatalhöyük’te obsidyenden yapı-
lan her tür alet ve gereç bronzdan yapılmaya başlanmıştır. 
Anadolu’da kalay bulunmadığı için de uzak mesafe ticareti 
büyük ölçüde kalaya dayanmaktadır. Kalay ticareti, Asurlular 
tarafından yapılmaktadır. Bunun karşılığında altın, gümüş ve 
işlenmiş bronz takas edilmektedir. Boğazköy’de aşağı yerleş-
mede alışverişin yapıldığı dükkânlar ve maden işçiliğini düşün-
düren yapılar vardır. Altın ve gümüş madenciliği de bütün gör-
kemi ile yapılmaktadır. Elbette o günün şartlarında altın bugüne 
göre daha çok bulunmaktadır ve nabit haldedir. Altını, gümüş-
ten ayırmadan, elektron ismi ile ürettikleri gibi altın ve gümüşü 
ergiterek saf altın ile saf gümüş elde edildiğini biliyoruz. Ancak 
en büyük sorunlardan biri saf olmayan altının, saf altınmış gibi 
ticaretinin yapılmasıdır. Yazılı tabletlerde saf olmayan altının, saf 
altınmış gibi satıldığına dair söylemler vardır. 
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Karşılaştırma
Her iki medeniyeti çok kaba olarak inceledikten 
sonra iki medeniyetin karşılaştırmasına geçebili-
riz. Önce ortak yönleri üzerinde durursak; temel 
ortak yönün değişim ihtiyacı olduğunu, teknolojik 
gelişimin her iki medeniyette de kaçınılmaz oldu-
ğunu söylemek zor değildir. Farklılıklara gelince, 
Hititlerde var olan ancak Çatalhöyük'te var olma-
yanları sıralayacak olursak: İş bölümü, pazar için 
üretim, artık ürün (kendi ihtiyacından fazlasını 
üretebilme yeteneği), kişisel mülkiyet, miras, rüş-
vet, faiz, çok tanrılı din, uzun mesafeli ticaret ve 
en önemli fark ise savaştır. Çatalhöyük’te savaşı 
hatırlatacak veya insanların birbirine güç kullanı-
mını içeren hiçbir ritüele rastlamadım. Savaşın var 
olması ise madenciliğe verilen önemi bir kat daha 
artırmış olmalıdır. 

Madencilik açısından da yukarda durulduğu 
üzere Çatalhöyük’te üretim, insan ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere yapılıyor. Hititlerde ise maden-
cilik tanrıları memnun etmek, ganimetler elde 
edip hükümdarlığı yükseltmek amacını güdüyor. 
Çatalhöyük’te herkes madenciyken Hattuşa’da 
madenciliğin sınıfsal bir niteliğe büründüğünü görüyoruz. 
Birincisi saray ve çevresi için yapılan madencilik; ikincisi ise hal-
kın temel gereksinimlerini sağlamak üzere yapılan madencilik.

Elbette ki Çatalhöyük’te yalnızca taş madenciliği varken; Hititlerde 
bakır, altın, gümüş ve özellikli olarak bronz madenciliği çok ileri. 
Taş temelsiz evler, günümüzün teknolojisine yakın temeli olan 
yapılara dönüşmüştür. Çatalhöyük’ten Hititlere kadar olan 
madencilikteki bu büyük değişimin sebebi nedir? Değişkenleri, 
maden yataklarına yakınlık, pazara yakınlık, demografik yapı, 
coğrafi ve mevsimsel koşullar, bilim ve teknolojiye yatkınlık, kolay 

erişilebilir enerji kaynakları olarak, kolay elde edilebilir işgücü (esir-
ler) sayılabilir. Ancak bunların etkileyici değişkenler olduğunu, 
belirleyici değişkenin üretim güçleri ile mevcut üretim ilişkilerinin 
uyumundan kaynaklandığını düşünüyorum.

Sonuç
Makalemizin amacına uygun olarak “Ne için, kimin için 
madencilik?” sorusuna cevap aradığımızda birbirinden farklı 
iki tip madencilik şeklinin ortaya çıktığını gördük. Aralarındaki 
6000 yıllık zaman farkının sonucunda birbirinden kolayca ayırt 
edebileceğimiz iki farklı toplum tipi, iki farklı düşünce sistemi 
ve iki farklı madencilik tipi oluşmuştur. Birincisi, Çatalhöyük’te 
ihtiyaç temelli ve sosyal faydaya yönelik madencilik, ikincisi ise 
Hititlerde pazar için ve tüketim üstüne kurulu madenciliktir. 

Günümüzün madenciliğini eleştirebilmek ve geleceğimizin 
madenciliğini oluşturmak için artık elimizde birbirinden ayrı iki 
tipoloji var. Bu makalenin, Anadolu’da yerleşik Lidya ve demir 
çağı medeniyeti Urartu ile devamında fayda görüyorum. 
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Bilgisayar ve video oyunlarıyla hali hazırda evlerimize girmiş olan 
Sanal Gerçeklik (SG) kavramı, mühendislik problemlerinin çözü-
münde biz mühendislere yepyeni ufuklar açmaktadır. Çeyrek asır 
önce, sadece bilim kurgu filmlere konu olabileceğini düşündüğü-
müz bazı kavramlar, şu anki teknolojilerle bile tek tek hayata geçi-
rilmektedir. SG bizlere üç boyutlu dünyanın kapılarını aralamakta, 
iki boyutlu tasvir ve çizimleri ise tarihe gömmektedir. Bunun da 
ötesinde, bize kendi ellerimizle yarattığımız gerçek dışı bir uzayda 
dolaşma ve yürüme olanaklarını sunmaktadır. Sanal Gerçeklik ve 
Uygulama Alanları, tasarladığımız sistemleri kavrama ve algılama 
gücümüzü önemli ölçüde arttıracaktır¹.

Sanal gerçeklik, bir teknolojiden ziyade bir tecrübe olarak, 
siber-uzaydaki görüntülerle karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim-
dir. Şu ana dek eğlence dünyasından, medikal alanda karmaşık 
bilimsel deneylere kadar, çok geniş bir sahada pek çok uygu-
lama alanı bulmuştur. İş başı ve örgün olmak üzere eğitimin 
her alanında geleneksel öğrenme araçlarına ciddi bir rakip 
olarak ortaya çıkmakta ve vazgeçilmez yeni fırsatlar ortaya 
koymaktadır¹.

Sanal Gerçeklik
Sanal ortam olarak da nitelendirilebilen Sanal Gerçeklik, 
herhangi bir “yerde” olmayı hissettiren ve bunun için duyu 
organlarımıza çeşitli bilgiler (ışık, ses ve diğerleri) sağlayan 
üç-boyutlu bir bilgisayar simülasyonudur.2-3

Bir başka tanımda sanal gerçeklik, insanların karmaşık bilgi-
sayar sistemlerini ve verilerini görselleştirme, manipule etme 
ve etkileşimde bulunma için kullandıkları yollardan biri olarak 
tanımlanmaktadır³.

Madencilikte Bilgisayar Kullanımı ve Önemi
Sayısal bilgisayarlar, madencilik endüstrisinde 1950'nin ikinci 

yarısından beri kullanılmaktadır. İlk yıllarda yapılan uygulama-
lar genellikle karmaşık olmayan değişik madencilik işlerinin 
modellenmesi ve optimizasyonunu içermekte olup, bu yıllarda 
madencilikte bilgisayar uygulamalarındaki gelişmelerin hızı 
nispeten yavaş olmuştur. Bunun nedeni kısmen, o yıllarda bil-
gisayar fiyatlarının pahalı oluşu ve program yazmadaki güçlük, 
kısmen de bu tip bilgisayarları kullanabilecek ve madencilik 
teknolojisini anlayabilen yeterli seviyede tecrübeli maden-
cilik personelinin azlığı olmuştur. Modelleme çalışmalarının 
temelini oluşturan güvenilir bir veri bankasının olmayışı da 
gelişmeyi önleyici diğer önemli bir faktördür4.

Madencilik yazılımları 1980’li yıllarda ayrı ayrı kullanılırken, 1985 
yılından itibaren sondaj veri tabanı, istatistik, jeoistatistik, jeolojik 
modelleme, açık işletme sınırının bulunması, açık işletme dizaynı, 
yer altı dizaynı, maliyet analizleri gibi birçok yazılımların birleştiril-
mesiyle uzman yazılımlar haline gelmiştir. Özellikle doksanlı yılla-
rın ikinci yarısından sonra bilgisayar ortamında üç boyutlu yer altı 
ve yerüstü maden işletme tasarım sistemlerinin yapılabilir hale 
gelmesi, o tarihten itibaren bu tür programların madencilik sek-
töründeki gelişimini ve kullanımını hızlandırmıştır. Günümüzde 
her çeşit maden yatağının üç boyutlu dizaynı yapılabilmektedir. 
Ayrıca cevher hazırlama ve zenginleştirme işlemlerinin de bilgi-
sayarda modellemesini yapan yazılımlar mevcuttur getirmiştir4. 

Dünyada madencilikte bilgisayar kullanımı genellikle üç 
boyutlu dizayn, modelleme ve üretim amaçlıdır. Teknolojinin 
gelişmesi ile bilgisayar ortamının eğitim ve prezentasyon için 
kullanılabilirliği artmıştır.

Yapım Aşaması
Makaleye konu edilen projede, bir metalik maden çalışması 
örnek alınmıştır. Simülasyon üretiminde Blender 3D, Python 
yazılım dili kullanılmıştır.

Eğitim Amaçlı Sanal 
Gerçeklik Çalışması: Yer Altı 
Madencilik Simülasyonu
Madencilik eğitimlerinde karşılaşılan en büyük sorun,  anlatılanın kavra-
nabilmesi ve hayal edilebilmesidir. Madencilik eğitimlerindeki en büyük 
eksik de buradan kaynaklanmaktadır. Yer altı yapıları gibi uygulaması 
yapılmadan anlaşılması zor alanlarda, öğreticinin bu bilgileri dinleyici-
lere aktarması da zordur. Bu bakımdan dinleyicinin bu tip çalışmalarda 
ilgili yapıları görmesi, hatta yapılara dahil olup içerisinde gibi davrana-
bilmesi, madencilik eğitimlerinde büyük avantajlar sağlayabilecektir. 
Hazırlanan makale kapsamında, bir metalik maden sahası için sanal 
gerçeklik uygulanabilirliği sorgulanmıştır.

Seçkin Güldalı
İstanbul Üniversitesi
Maden Mühendisliği Bölümü Öğrencisi
seckinguldali@gmail.com

Makale
www.madencilik-turkiye.com
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Çalışma alanı ve ortamdaki araç-gereçler sayısallaştırılarak 
üç boyutlu çizimleri yapılmıştır. Üç boyutlu çizimler için 
Linux işletim sistemi üzerinde Blender 3D programından 
yararlanılmıştır.

Bir sonraki aşamada programlama dili aracılığıyla simülasyon 
yazılımı içerisindeki materyallere fonksiyonlar yazılmıştır. Bu 
fonksiyonların kodlarının yazımında Python programlama dili 
kullanılmıştır.

Simülasyonun Özet Tanıtımı
İlgili simülasyon klavye ve fare donanımları ile yönetil-
mektedir. Kullanılan klavye tuşları şu şekilde atanmıştır;

 • W – İlerleme
 •  A – Sol tarafa kayma
 • S – Geri gitme
 •  D – Sağ tarafa kayma
 • Shift – İlerlemeyi hızlandırma
 • Alt + F4 – Çıkış

Fare ise monitörde etrafa bakışı kontrol etmek için 
kullanılmaktadır.

Simülasyonda “serbest dolaşım” olarak bilinen kullanıcı 
tipi uygun görülmüştür. Bu kullanımın özelliği, ortamın yerçe-
kimsiz olması ve duvarlardan geçilebilmesidir.

Bu simülasyon ile madencilik sektöründe sanal gerçeklik ve 
simülasyon uygulamalarının yurtiçinde yapılabilirliği denen-
miştir. Bu simülasyonun dışında, her hangi bir eğitim konusu, 
felaket durumu ve benzeri senaryolar yaratılabilir. Örnek 
verilecek olursa, yeraltında meydana gelebilecek herhangi bir 
göçük için bir tatbikat yapmak çok mümkün olmayabilir.  

Şekil 1: Modelleme Aşaması

Şekil 2: Program Giriş Ekranı

Şekil 3: Yukarıdan Bir Görünüş
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Ancak bu göçük bilgisayar ortamında gerçekleştirip, eğitimi 
alan kişiye oradaymış hissi verilerek, ortamda hayatta kalmak 
için acil durum prosedürleri uygulatılabilir.

Sonuç
Ülkemizde nitelikli eğitim görmüş insanlara ihtiyaç bulun-
maktadır. Gelişmekte olan ülkemizin; uygulama içerisinde 
bulunmuş, öğrendiği bilgileri çalıştığı projelerde etkin olarak 
kullanabilecek ve bağlı bulunduğu iş yerine çabuk adap-
tasyonunu sağlayabilecek nitelikte çalışanlara gereksinimi 
vardır. Bunu sağlayabilmek için gerekli olan maliyetlerin çok-
luğu dikkate alındığında sanal gerçeklik uygulamalarının bu 
amacı gerçekleştirmek için eğitime katabilecekleri tartışılmaz 
bir konudur.

Bu çalışma kapsamında, madencilik eğitimleri için kullanılabi-
lecek bir sanal gerçeklik uygulamasının ülke kaynakları, bilgi 
ve iş gücüyle yapılabilirliğinin ortaya konması hedeflenmiştir. 

Yeterli maddi kaynak ve iş gücü ile ülkemizde de simülasyon 
ve sanal gerçeklik uygulamalarının yapılabilmesi mümkündür.

Bu çalışmaya konu edilen sanal gerçeklik uygulamasının yakın zamanda 
ileri seviyelere taşınması hedefler arasındadır. Madenlerde ortaya 
çıkabilecek acil durumlar, işçi eğitimleri, operatör eğitimleri, mühendis 
eğitimleri için sanal gerçeklik uygulamaları yapılması planlanmaktadır. 
Gelecekte yapılacak olan çalışmalarda sanal gerçeklik ekipmanları kulla-
nılacak, simülasyonların gerçeklikleri daha da arttırılacaktır. 

Kaynaklar 
1. BAYRAKTAR, E., KALELİ, F., 2007, Sanal Gerçeklik ve Uygulama Alanları, Dumlupınar 

Üniversitesi Akademik Bilişim, Kütahya
2. Human Interface Technology Laboratory, What is Virtual Reality?, http://www.hitl.

washington.edu/projects/learning_center/pf/whatisvr.htm
3. ÇAVAŞ, B., HUYUGÜZEL ÇAVAŞ, P., TAŞKIN CAN, B., Eğitimde Sanal Gerçeklik, The 

Turkish Online Journal of Educational Technology, Cilt :3 Sayı:4 Makale:15
4. NASUF, E., TOPUZ, E., 1987, Madencilik Endüstrisinde Bilgisayar uygulamalarının 

Evrimi ve Geleceği, TMMOB Madencilik Dergisi, Ankara, Cilt:25 Sayı:2 Sayfa:38
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Asıl cevherimiz çalışanlarımız

Madenden çıkan en 
değerli cevher insandır.
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Avrupa’nın En Çok 
Kazanan Madencilik Şirketleri 

1 – Glencore (221 Milyar Dolar)
Birleşik Krallık ve İsviçre ortak merkezli şirket, 2014 yılında 
elde ettiği gelirle birlikte listedeki diğer madencilik şirketle-
rine önemli bir fark atarak birinci sırada yer aldı. 2013 yılında 
Xstrata ile birleşerek Pazar payını büyüten Glencore, bir önceki 
yıla göre %5,2 oranında daha düşük gelir elde etse de listemiz-
deki liderliğini korudu. Aynı zamanda dünyanın en büyük aile 
şirketlerinden biri olan Glencore, elde ettiği geliri hanesine kâr 
olarak yansıtamayarak 2014 yılında toplam 12,8 milyar dolar 
FAVÖK (faiz amortisman ve vergi öncesi kâr) elde ederek bu 
sıralamada üçüncü sırada yer aldı.

2 – BHP Billtion (67,2 Milyar Dolar)
Aslında bir Anglo-Avustralya şirketi olan BHP Billiton, dünyanın 
çeşitli yerlerinde madencilik, metal ve petrol üretimi yaparak 
gelir kaynağını oluşturuyor. 2013 yılına göre yaklaşık olarak 
2 milyar dolar daha fazla gelir elde ederek kazancını arttıran 
şirket, elde edilen FAVÖK baz alındığında ise 22,9 milyar dolar 
ile 2014 yılının en çok kâr eden şirketi olma unvanını bir önceki 
seneden beri elinde bulunduruyor. 

3 – Rio Tinto (47,7 Milyar Dolar)
Başka bir Birleşik Krallık – Avustralya ortaklığı ile kurulan şirket 
olan Rio Tinto, 1873 yılından beri madencilik ve metal endüst-
risinde yaptığı çalışmalar ile uluslararası pazarda kendine 
önemli bir yer etmiş durumda. Demir cevheri, boksit, alümin, 
bakır, altın, elmas, kömür, uranyum vb. birçok alanda faaliyet 
sürdüren şirket, 2013 yılı gelirine göre %7’ye yakın bir oranda 
düşüş yaşayarak 2014 yılında yaptığı satışlardan toplamda 
47,7 milyar dolar gelir elde etti. 

Bu çalışmada, sadece merkezi Avrupa’da bulunan veya herhangi bir Avrupa ülkesi 
ile başka bir kıtada yer alan ülkelerde ortak merkezi bulunan şirketlerin 2014 yılı 
içerisinde elde ettiği gelirler değerlendirilmiştir. 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen 
satışlar sonrası 1 milyar dolar ve üstü gelir elde eden Avrupa merkezli şirketlerin 2013 
yılı gelirleri ve kârları da bu değerlendirme içerisinde yer almaktadır. Bu kıyaslamaya 
göre, 2014 yılında en çok gelir elde eden ilk 10 şirket sıralaması ise şu şekildedir:

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

Hazal Birses
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi
Madencilik Türkiye Dergisi
hazal@madencilik-turkiye.com
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4– Anglo American (27,1 Milyar Dolar)
Merkezi Londra ve Johannesburg’da bulunan Anglo American 
plc., global platin üretiminin %40’ını gerçekleştirerek dün-
yanın en büyük platin üreticisi olarak dikkat çekiyor. Platinin 
yanı sıra önemli miktarda elmas, bakır, nikel, demir cevheri ve 
termal kömür üretimi de gerçekleştiren Anglo American, 2014 
yılında elde ettiği gelire ve FAVÖK rakamına göre 4’ncü sırada 
yer alıyor. 

5 – Evraz (13,1 Milyar Dolar)
Rusya’nın en çok gelir elde eden madencilik şirketi, bu gelirin 
madencilikten sonraki önemli bir kısmını da çelik sektörün-
den elde ediyor. Ünlü milyarder Roman Abramovich’in %31 
oranında sahibi olduğu Evraz, operasyonlarını başta Rusya 
olmak üzere, Ukrayna, Kazakistan, İtalya, Çek Cumhuriyeti, 
ABD, Kanada ve Güney Afrika’da gerçekleştiriyor. Evraz, çelik, 
vanadyum, demir cevheri ve kömür üretimi ile 2014 yılında 
13,1 milyar dolar gelir ve 2,3 milyar dolar FAVÖK elde etti. 

6 – Vedanta Resources (12,9 Milyar Dolar)
Hindistan’da kurulan ancak merkezi İngiltere’ye taşınan 
Vedanta, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın ve demir 
cevheri madenciliği ile beraber petrol ve doğal gaz üretimi 
de gerçekleştiriyor. Hindistan’ın en önemli madenlerine sahip 
olan şirket, Avustralya ve Zambiya’da da madencilik ope-
rasyonlarını gerçekleştiriyor. 2013 yılı satış rakamlarına göre 
%11,6 oranında kayıp yaşayan Vedanta, 2014 yılı içerisinde 
12,9 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. 

7– Norilsk Nickel (11,9 Milyar Dolar)
Büyük çoğunlukta nikel ve paladyum üreten Rus şirketi, en 
geniş operasyonlarını Rusya’nın kuzeyinde bulunan Norilsk-
Talnakh Bölgesi’nde gerçekleştiriyor. Ayrıca bakır, platin, 
altın, kobalt, gümüş, kömür vb. üretimleri de gerçekleştiren 
Norilsk bir önceki seneye kıyasla %3,5 oranda daha fazla 
satış geliri ile birlikte 2014 yılında 11,9 milyar dolar gelir 
elde etti. 

8– Rusal (9,4 Milyar Dolar)
Dünyanın 2. en büyük alüminyum şirketi Rusal, bu dalda 
birinciliğini 2015 yılı içerisinde China Hongqiao Group’a dev-
retti. Global alüminyum üretiminin yaklaşık olarak %9’unu 
sağlayan Rus şirketi, bir başka Rus şirketi SUAL ile birleşerek ve 
Glencore’un alüminyum hisselerini elde ederek bu büyüklüğe 
ulaştı. Rusal 19 farklı ülkede yürüttüğü operasyonlar sonu-
cunda 2014 yılında 9,4 milyar dolar gelir ve 1,5 milyar dolar 
FAVÖK elde etmeyi başardı. 

9– Severstal (8,2 Milyar Dolar)
Rusçada Kuzey Çeliği anlamına gelen Severstal, faaliyetlerini 
madencilik ve çelik endüstrisine yönelik gerçekleştiriyor. 
Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Fransa, İtalya ve çeşitli Afrika ülke-
lerinde endüstriyel faaliyetlerini sürdüren şirket, aynı zamanda 
kendine ait bir havayolu şirketine ve hokey takımına da sahip. 
Severstal, gelirini bir önceki yıla göre %12 düşürmesine 
rağmen 2014 yılında 8,2 milyar dolar gelir elde ederek ilk 10 
içerisinde yer alabildi. 

10 – Mechel (6,4 Milyar Dolar)
Gelirinin büyük çoğunluğunu kömür ve demir konsantresi 
üretiminden sağlayan Mechel, madenciliğin yanı sıra çelik, 
enerji ve lojistik sektörlerinden de gelir elde ediyor. 2013 yılı 
gelirini %25’e yakın bir oranda kaybeden şirket 2014 yılında 
709 milyon dolar FAVÖK elde edebildi.  
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2014 yılı geliri 1 milyar dolar ve üstü olan Avrupa 
merkezli şirketlerin olduğu liste Çizelge 1’deki gibidir. 
Listede yer alan şirketler, hammaddenin çıkarılmasın-
dan son ürüne kadar gerçekleşen aşamaların tamamını 
üstlenen şirketlerden oluşmaktadır. Dikkat çeken nokta 
ise listenin önemli bir çoğunluğunun Birleşik Krallık ve 
Rusya merkezli şirketlerden oluşması. Rus şirketlerinin 
çoğunluğu kendi coğrafyası içerisindeki zenginliği 
değerlendirirken Birleşik Krallık şirketleri, mineral zen-
ginliğinin bulunduğu yere ulaşarak operasyonlarını 

uluslararası platformda gerçekleştiriyorlar. Bu iki ülke 
haricinde, İsviçre, Almanya, İsveç, Polonya, ve Fransa’dan 
şirketlerin girebildiği listede en önemli kârı demir cev-
heri, altın, bakır ve elmas üreticilerinin elde ettiği görü-
lüyor. Listedeki şirketlerin ortak özelliği ise, çıkardıkları 
madenleri işleyerek son ürün halinde piyasaya sunuyor 
olabilmeleri. Elde ettikleri madenleri hammadde halinde 
satışa sunan şirketlerin önemli bir gelir elde etmesi ista-
tistiklerden de anlaşılacağı üzere pek mümkün görün-
müyor. 

Sıralama Ülke Şirket 2014 Geliri 
(Milyar $)

2013Geliri 
(Milyar $)

%Deği-
şim

2014 
FAVÖK 

(Milyon $)

1 BK - İsviçre Glencore 221,0 233,0 -5,2% 12764

2 BK - Avustralya BHP Billiton 67,2 65,9 2,0% 22861

3 BK - Avustralya Rio Tinto 47,7 51,2 -6,8% 12560

4 BK - Güney Afrika Anglo American 27,1 29,3 -7,5% 7104

5 Rusya Evraz 13,1 14,4 -9,0% 2325

6 BK - Hindistan Vedanta Resources 12,9 14,6 -11,6% 3700

7 Rusya Norilsk Nickel 11,9 11,5 3,5% 2660

8 Rusya Rusal 9,4 9,8 -4,1% 1514

9 Rusya Severstal 8,2 9,3 -12,0% 2203

10 Rusya Mechel 6,4 8,5 -24,7% 709

11 Rusya Metalloinvest 6,4 7,3 -13,1% 1961

12 BK - Şili Antofagasta 5,3 10,0 -47,0% 2221

13 Polonya KGHM Polska Miedz 4,4 4,9 -10,0% 891

14 İsveç Boliden 4,3 4,0 7,5% NA

15 Almanya K + S 4,2 4,4 -3,0% 994

16 Fransa Imery's 4,1 4,1 -0,3% 549

17 Rusya Uralkali 3,6 3,3 9,1% 1784

18 Fransa Eramet 3,5 3,5 -0,6% 403

19 Rusya Alrosa 3,2 2,6 23,1% 1427

20 İsveç LKAB 2,4 2,8 -14,3% NA

21 Rusya Polyus 2,2 2,3 -4,3% 1011

22 Rusya - BK Polymetal 1,7 1,7 -1,2% 685

23 İsviçre Ferrexpo 1,4 1,6 -12,0% 496

24 Rusya Nordgold 1,2 1,3 -4,7% 487

25 BK Randgold 1,1 1,1 -4,4% 353

26 BK Lonmin 1,0 1,5 -36,8% 321

Çizelge 1. Geliri 1 milyar dolar ve üstü olan Avrupa merkezli madencilik şirketleri

* Gelirinin çoğunluğunu madencilik operasyonları vasıtasıyla elde eden şirketler baz alınmıştır. Tüm 
değerler şirketlerin resmi web sitelerinde bulunan yıllık bilançolardan elde edilmiştir. 
** K + S, Imery’s, Eramet ve KGHM’nin mali değerleri Avro, Boliden ve LKAB’ın mali değerleri İsveç Kronu, 
Alrosa’nın mali değerleri ise Ruble üzerinden değerlendirilerek, 15.08.2015 tarihli Amerikan Doları kuruna 
göre eşdeğeri hesaplanmıştır.
*** Bilgi edinilemeyen kısımlara NA yazılmıştır. 
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Maden fiyatlarının ulaştıkları son seviyeler, dev 
maden şirketlerinin, hatta madene dayalı eko-
nomiye sahip ülkelerin bile ekonomik olarak 
krize girdiği bir dönemden geçiyoruz. Yaygın 

biçimde isçi sayısı azaltmaları, sermaye kısıtlamaları, önemsiz 
rezervlerin elden çıkarıldığı, aramaların durdurulduğu, mali-
yet düşürme programlarının uygulandığı maden firmalarında 
teknolojiye olan iştahın bunca sıkıntıya rağmen tamamen 
durduğu söylenemez. Hali hazırda bir çok büyük maden şirketi 
halen bilişime ve insan gücüne yatırım yapmayı sürdürmek-
tedir. Bu firmaların aslında temelde çıkış noktaları verimliliğin 
arttırılması ve geleceğe yatırım olarak görülebilir. 

Maden fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde maden şir-
ketlerinin çok büyük yatırımları ve sermaye artırımları oldu. 
Bunların başında ekipman satın alımları ve teknoloji yatırımları 
gelmektedir. Bugün orta ve büyük sayılacak Kuzey ve Güney 
Amerika’daki neredeyse tüm açık maden işletmelerinde büyük 
kapasiteli kamyonlar (220 ton ve üzeri), bu kamyonlara uygun 
elektrikli şoveller, filo yönetim sistemi, sondaj makinesi gibi 
ekipmanları takip için yüksek çözünürlüklü GPS sistemleri, şev 
gözlemleme cihazları, cevher hazırlama tesisi veri toplayıcıları, 
maden planlama paket programları, şirket yönetimi için ERP 
sistemleri, yer altı ocaklarında ise personel takip sistemleri, 
ekipman takip sistemleri, bunların yüzeyle iletişimini sağla-
yan mesh network uygulamaları, konveyörler, havalandırma 
sistemleri, LHD’ler, sürekli kazı makineleri, jumbo deliciler, 
uzun ayak kesicileri yaygınlıkları sebebiyle standart kabul 
edilebilir. Ancak son 20 yıla bakıldığı zaman bu teknolojilerin 
ve ekipmanların bunca yeniliğe rağmen çok ciddi bir değişim 
göstermediği de bir diğer gerçektir.

Birlikte çalıştığım onlarca maden ocağında genel isleyişi, 
maden yönetimini ve karar mekanizmalarını göz önüne aldı-
ğım zaman; işletmelerde çok benzer davranışların olduğunu 
ve ayni hataların tekrarlandığını görmekte olduğumu söyleye-
bilirim. Tabiatıyla maden işletmeleri büyük işletmeler oldukları 
için, yapılan temel hataların üretkenlik ve maliyetler üzerine 
etkisi hiç küçümsenemeyecek kadar büyüktür. Örneğin 
yukarıdaki paragrafta bahsi gecen teknolojilerden filo yöne-
tim sistemleri bir çok madenin beyni durumunda olmasına 
rağmen çoğu sistemin kumandasında eski bir kamyon şofö-
rünün bulunması oldukça yaygın bir durumdur. Çoğunlukla 
resmi ve standart bir eğitimden geçmeyen bu çalışanlar; 
başka vardiyalardaki filo yöneticileriyle belli bir süre çalışarak 
(genellikle bir kaç hafta) gözlemledikleri ve öğrendikleri karar-
larla madenleri yönetmektedirler. Bu durum çok ciddi riskleri 
beraberinde getirmektedir. Böyle bir sürecin olumlu olduğu 
kadar, negatif taraflarının da olduğunu ben dahil bir çok 
maden teknolojisi uzmanı gündeme getirmekte. Sonuç olarak 
rasyonel bir biçimde verimlilik ve üretkenliği değil; önceki çalı-
şanların davranışlarını –ve hatalarını- tekrar eden yeni nesiller 
oluşturulmaktadır. 

Benzer durum maden yönetimlerinde de kısmen mevcuttur. Bir 
çok yönetici, geldiği pozisyonda kendisinden önceki yöneticiye 
hazırlanan raporlarla ayni performans göstergelerine bakmak-
tadır. Dolayısıyla önceden beri tespit edilememiş problemler 
halen saklanmakta ve eksik kalan analizler aynı biçimde süre-
gelmektedir. Şirket yönetimlerindeki benzer sorun ise yıllardır 
başka firmalar tarafından alınmış ancak faydası kanıtlanamamış 
teknolojilerin (örneğin bazı ERP sistemleri) iyi araştırmadan 
alınması ve nihayetinde bir türlü beklenilen faydanın veya 

İnovasyon
www.madencilik-turkiye.com

Ne Kadar Kendini 
Yenileyen Bir Sektörde 
Çalışıyoruz ?



satış pazarlama sırasında işitilen vaatlerin yerine gelmemesiyle 
sonuçlanması gösterilebilir. Bir bakıma aynı hatalar tekrarlan-
makta ve maalesef kaynaklar israf edilmektedir. Maden kurum-
larının büyüklükleri sebebiyle bu tür masraflar sarsıcı olmazsa 
da; bugünkü şartlarda bu tür hatalara gösterilecek müsamaha 
oldukça azdır. Bilişim sistemlerinin bile maliyetleri düşürmek 
amacıyla onbinlerce kilometre öteden tedarik edilmeye baş-
landığı günümüzde; bir çok defa firmalar gözden kaçırdıkları 
bir detay sebebiyle üç kısayım derken beş kaybetmektedirler. 
Bunun bilinen yaygın örneklerinden birisi de çok ciddi yatırımlar 
sonucu elde edilen bir çok sürekli gelişim programının ve giri-
şiminin maliyetleri düşürmek sebebiyle tamamen kapatılması 
veya durdurulması gösterilebilir. 

Bugün halen madenlerde kullanılan sistemlerin önemli bir kısmı 
satın alınma sebeplerine tam olarak uygun kullanılamamakta 
ve yapılmış olan yatırımdan beklenen geri dönüş sağlanama-
maktadır. Birlikte çalıştığımız madenler arasında milyonlarca 
dolar harcanıp satın alınan bazı sistemlerin kullanılamaması 
bir tarafa; sistemin kurulumunda ve hatta raporlamasında bile 
eksiklikler gördüğümü söyleyebilirim. Bu durum çoğu zaman 
maden çalışanları ve yöneticileri tarafından fark edilmemekte; 
ama sürecin sonunda kafalarının bir köşesinde beklenilen geri 
dönüşün olmadığı bilinmektedir. Bunun sonucunda teknoloji 
ve teknoloji satan firmalara karşı ön yargılar oluşmakta, teknolo-
jinin sağladığı faydalar sorgulanır hale gelmektedir. 

Maalesef bugün bir çok tedarikçi ürününü satabilmek için sınır-
ları zorlayacak iddialarda bulunmakta ve bunun sonucunda 
ise beklentiler ve sunulan arasında ciddi farklar oluşmaktadır. 

Bunun maden işletmeleri açısından çözümü elbette ki bulun-
maktadır. Öncelikle büyük bir teknolojik ürün satın alınırken 
bu satın almanın kuruma yapacağı katkı, yatırımın geri dönüş 
süresi, diğer alanlara katkısı ve zararları, çalışanların adaptas-
yon ve geçiş süreçleri oluşturulacak bir komite tarafından iyice 
değerlendirilmelidir. Teknoloji satın alımlarında kurum bünye-
sinde bağımsız üçüncü kişilerin (danışmanların), teknolojiye 
yatkın çalışanların satın alma komitesinde olmaları, yeterli bir 
eğitim süresinin tahsisi, dokümantasyon, ürünün özelliklerinin 
ve satış sırasında verilen sözlerin (%X üretim artışı vs) kayıt 
altına alınması ve ödemenin bu şartların tam anlamıyla sağlan-
masıyla yapılacağının sözleşmede yer alması akla gelen ilk bir 
kaç yöntemdir. Onun dışında aynı ürünün kullanıldığı maden 
firmalarıyla iletişime geçip ürün hakkında edinilen tecrübele-
rin öğrenilmesi de önemli bir katkıda bulunacaktır.

Maden üretim yöntemlerinin çok uzun süredir değişmediği, 
filo yönetim sistemlerinin otuz yıl önce yazılmış algoritmayı 
kullandıkları, patlatma dizaynında parça boyutu için kırk yıl 
önce hazırlanmış bir eşitliğin kullanıldığı ve finans için yüzyıl 
önceki hesap defterlerinin bugün online versiyonlarının kul-
lanılıyor olması, madencilikte kendini yenilemenin oldukça 
yavaş olduğunu işaret etmektedir. Belki de yeniliğe zihinde 
başlamalı ve madenciliği temsilen amblemlerde yaygın olarak 
kullanılan klasik çekiç ve örs resimleri yerine daha modern 
makineleri veya konseptleri içeren amblemleri gündemimize 
almalıyız. Yer yüzünün en eski mesleklerinden biri madencilik 
olabilir ama yeniliğe açık olmadığı takdirde bir çok madencilik 
kurumunun ayakta kalmakta zorlanacağı bir süreçten geçtiği-
mizi unutmamalıyız. 
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Ruhsat Bedeli, Cezalar 
ve Diğer Yaptırımlar

3213 sayılı Maden Yasası’nın Harç, Teminat, Cezalar ve 
Diğer Yaptırımlar Başlıklı 13’üncü maddesi, 6592 sayılı 
Yasa’nın 9’uncu maddesiyle, başlığı ile birlikte değiş-
tirilmiştir.

Maddenin ilk fıkrası yeni şekliyle; “Yürürlükteki ruhsatlar için 
her yıl ocak ayının sonuna kadar ruhsat bedelinin tamamı-
nın yatırılması zorunludur. İşletme ruhsat bedelinin %70’i 
genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe 
birimi hesabına, %30’u çevre ile uyum planı çalışmalarını 
gerçekleştirmek üzere ruhsatı veren idarenin muhasebe 
birimi hesabına aktarılmak üzere Bakanlığın belirlediği 
bankada açılacak teminat hesabına yatırılır. I. Grup (a) bendi 
madenlerin ruhsat bedelleri ise, büyükşehir belediyesi dışın-
daki illerde il özel idaresi hesabına yatırılır. Ruhsat bedelinin 
yatırılmaması veya eksik yatırılması halinde 20.000 TL idari 
para cezası verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde tamam-
lanması istenir. Bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılma-
ması durumunda ruhsat iptal edilir. Verilen sürede yatırıl-
mayan ruhsat bedelinin %70’ine tekabül eden tutar 6183 
sayılı Yasa hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere 
ilgili tahsil dairesine bildirilir. Kaynak tuzlalarından ruhsat 
bedeli alınmaz. Faaliyet sonrası sahanın çevre ile uyumlu 
hale getirilmesini müteakip, çevre uyum bedeli iade edilir.”, 
halini almıştır.

İlk fıkraya bakıldığında ruhsat teminatı yerine ruhsat bede-
linin getirildiği görülmektedir. Her yıl yatırılması gereken 
işletme ruhsat bedelinin %70’i genel bütçeye gelir kaydedi-
lirken, %30’u Çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştir-
mek üzere ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına 
aktarılmak üzere Bakanlığın belirlediği bankada açılacak 
teminat hesabına yatırılacaktır. Bu cümleden, işletme ruhsat 
bedelinin %30’unun teminat olarak Bakanlıkça belirlenen 
hesapta bekletileceği anlaşılmaktadır. Ancak, fıkranın son 

cümlesinde, faaliyet sonrası sahanın çevre ile uyumlu hale 
getirilmesini müteakip, çevre ile uyum bedeli iade edilir, 
denilmektedir. Sözü edilen işletme ruhsat bedelinin %30’u 
teminat mıdır? Yoksa çevre uyum bedeli midir? Teminat 
ile bedel sözcüklerinin anlamı farklıdır. Teminat; güvence, 
garanti anlamına gelirken Bedel; değer, fiyat, karşılık anla-
mına gelmektedir. Böyle farklı anlamlar içeren sözcüklerin 
özensiz bir şekilde kullanılması, ileride sorun çıkarabilecek-
tir. Faaliyet sonrası sahanın çevre ile uyumlu hale getirilmesi 
durumunda, teminat tam olarak iade edilebilirken, uyum 
bedeli teminat gibi olmayabilir. 

Arama ruhsatlarının ruhsat bedellerinin tamamı, genel bütçeye 
gelir olarak kaydedilecektir. Önceden, arama dönemi izin belgesi 
ve işletme izni alınmadan çevre uyum teminatı alınmaz iken, 
şimdi işletme ruhsatından da çevre uyum teminatı alınacağı 
öngörülmektedir. Bilindiği üzere madencilik faaliyeti, zorunlu 
izinler alınması sonrası ve arama dönemi üretim izin belgesi ya da 
işletme izni alınması ile yapılabilir. İşletme ruhsatıyla madencilik 
faaliyetinde bulunulması olanaksız ise faaliyetin olmadığı sahada 
neyin çevre ile uyumunun yapılacağı tartışmalıdır. Kaldı ki, işletme 
ruhsatının, işletme iznine çevrilmesi bu günkü mevzuat çerçe-
vesinde oldukça zordur ve uzunca bir süre almaktadır. Bazen 
de imkansız hale gelmektedir. Onun için faaliyete başlanılması 
mümkün olmayan işletme ruhsatının, ruhsat bedelinin %30’unun 
çevre ile uyuma ayrılması son derece yanlıştır. Orman alanları, 
mera tahsis değişikliği yapılan alanlar gibi yerlerde zorunlu izinler 
alınırken zaten çevre ile uyumlu hale getirilmesi bedeli de maden 
ruhsat sahibinden peşinen alınmaktadır. Bu durumda da ruhsat 
sahibinin iki kez çevre ile uyum bedeli ödemek zorunda kaldığı 
unutulmamalıdır. Ruhsat sahibi kendi mülkünde çalışsa da çevre 
ile uyum bedeli ödemek durumundadır. 

Ruhsat bedelinin süresinde yani her yıl ocak ayının sonuna 
kadar, yatırılmaması ya da eksik yatırılması halinde 20.000  

Maden Hukuku
www.madencilik-turkiye.com
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TL idari para cezası verilecek ve ruhsat bedelinin üç ay 
içinde tamamlanması istenecektir. Buradan anlaşılması 
gereken, ruhsat bedelinin süresi içerisinde yatırılmaması 
halinde 20.000 TL idari para cezası yanında ruhsat bedeli-
nin de ayrıca yatırılacağıdır. 

Verilen üç aylık sürede yatırılmayan ruhsat bedelinin %70’ine 
tekabül eden tutar 6183 sayılı Yasa hükümlerine göre takip ve 
tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilecektir. Burada 
arama ve işletme ruhsatı ayrımı yapılmamıştır.  

Yazılı şekilde bildirim yapılmadan üç ay sonraya rastlayan 
mayıs ayında ruhsat iptaline gidilmesi olanaksızdır. 

5177 sayılı Yasa döneminde proje eksikliklerinin, yapılan 
bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlanacağı, verilen 
sürede eksikliklerini tamamlamayanların teminatlarının iki 
katına çıkarılacağı ve sürenin üç ay daha uzatılacağı, bu 
sürede de eksikliklerini tamamlamayanların taleplerinin 
kabul edilmeyeceği ve teminatlarının irad kaydedile-
ceği, Yasa’nın 24’üncü maddesinde kural altına alınmış, 
03.02.2005 gün 25716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Uygulama Yönetmeliği’nin 20. maddesinde de; Projelerdeki 
eksiklikler, müracaat esnasında talep sahibine yazılı olarak 
Ek Form 7’de verilen taahhütname ile bildirilir. Eksikliklerin 
yapılan bu bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlanma-
ması halinde ruhsatın teminatı, ruhsat sahibine ikinci bir bil-
dirim yapılmadan iki katına çıkarılır ve süre üç ay daha uzatı-
lır. Bu üç aylık süre sonunda da eksikliklerini ve teminatlarını 
tamamlamayanların talepleri kabul edilmez ve mevcut 

teminatı irat kay-
dedilerek ruhsat 
iptal edilir. Eksik 
yatırılan teminatlar 
yatırılmamış kabul 
edilir, düzenlemesi 
getirilmiştir. 

Yukarıda aktarılan 
Yasa kuralında ruh-
sat iptali yokken, 
Yönetmelik düzenle-
mesinde ruhsat iptali 
getirilmiş, ilgilisinin 
bilgisine sunulma-
yan eksikliklerin giderilmesi istenmiş ve bu yolla birçok ruh-
sat iptali yapılmıştır. Bu konuda yapılan bir ruhsat iptalinde 
Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, 20.11.2008 gün E:2008/132, 
K:2008/1013 sayılı kararında; Üç ay içinde eksiklik olarak 
belirtilen hususlara ilişkin olarak verilen belgeler üzerinde 
yapılan inceleme sonucunda yeniden eksiklikler tespit edil-
mesi halinde yönetmeliğin 20. maddesi uyarınca ilgilisine 
bildirilmeyen eksikliklerine dayanılarak ruhsat iptali gibi 
ağır bir yaptırım uygulanmasının hakkaniyete aykırı olacağı 
da kuşkusuzdur, gerekçesiyle işlemi iptal etmiş, Danıştay 8. 
Dairesi; Yasa’da eksikliklerin tamamlanması konusunda ilgi-
lilere ikinci bir tebligat yapılmasının zorunlu olduğuna dair 
bir hükme yer verilmemiş ve Yönetmelikte de bu düzenleme 
doğrultusunda uygulamaya yönelik esasları belirlemek ama-
cıyla tek tebligat yapılacağı düzenlenmiştir. Öte  
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yandan, ruhsat için başvuran ve kendisine eksiklikleri 
bildirilen ve bu eksiklikleri tamamlaması için süre verilen 
kişinin bu süre içerisinde eksikliklerini tamamlayarak yap-
tığı başvuru üzerine başvurusunun akıbetini takip etmesi 
gerekeceği de kuşkusuzdur, gerekçesiyle yerel Mahkeme 
kararını oy çokluğuyla bozmuştur.

Yasa’da eksikliklerin tamamlanması konusunda ilgililere 
ikinci bir tebligat yapılmasının zorunlu olduğuna dair 
hükmün olmaması eksikliğin bildirilmeyeceği anlamına 
mı gelecektir? İlgilinin bilgisine sunulmayan eksiklik nasıl 
tamamlanacaktır? Aktarılan olayda konu teknik olduğun-
dan, ruhsat sahibi bu teknik eksiği nasıl giderecektir? 
Ruhsat için başvuran başvurusunun akıbetini idareden 
nasıl takip edecektir? Ruhsat sahasında trafo yeri belirtil-
memiş şeklinde bir eksiklik bildirilmiştir. Ancak, ruhsatın 
bulunduğu yerde elektrik yoktur. 

Yukarıda aktarılan olay yazılı bildirim yapılmadan tesis 
edilen bir ruhsat iptaline ilişkin olduğundan verilmek zorunda 
kalınmıştır.

Maddede değişiklikten önce teminat iradı üzerine, 3+3+6=12 
ay olan ruhsat iptali, 6592 sayılı Yasa ile üç aya indirilmiştir. Bu 
hususun da dikkate alınması gerekir.

Değişiklik sonrası 13’üncü maddenin 2. fıkrası; “Arama 
ruhsatlarında ruhsat taban bedeli 1.000 TL, işletme ruhsat-
larında ruhsat taban bedeli 10.000 TL olup, bu bedeller ile 
bu Kanun gereğince uygulanan idari para cezaları her yıl 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden 
değerleme oranı nispetinde artırılır. Ruhsat bedeli, taban 
bedelinin maden grubu ve alan büyüklüklerine göre belir-
lenen katsayılarla çarpılarak arama ruhsatlarında ekli (1) 
sayılı tabloda, işletme ruhsatlarında ise ekli (2) sayılı tab-

loda gösterildiği şekilde hesaplanır. Kuruşlar liraya iblağ 
edilir. “ şeklini almıştır.

6592 sayılı Yasa ile maden ruhsatlarından alınan bedeller 
artırılmıştır. Her Yasa değişikliğinde başvurulan mali mükel-
lefiyetlerdeki artış, 6592 sayılı Yasa ile daha belirgin haldedir. 
Esasen ruhsat bedeli bir harç olmayıp, vergi sayılabilir. Harç 
bir hizmet karşılığı alınan bedel olduğu halde, vergi de böyle 
bir durum söz konusu değildir. Ruhsat teminatı 6592 sayılı 
Yasa ile kaldırıldığından arama ruhsat bedelinin tamamı, 

işletme ruhsat bedelinin %70’i her yıl genel bütçeye gelir ola-
rak aktarılacaktır. Ancak işletme ruhsat sahalarından alınan 
ruhsat bedelinin %30’u çevre uyum teminatı olarak teminat 
hesabına alındığından, madencilik faaliyeti bitip, sahanın 
çevre ile uyumlu hale getirilmesinde geri alınması mümkün 
olabilecektir. 

Maddenin üçüncü fıkrasıyla, Maden Yasa’sına göre verilen 
idari para cezaları hakkında 5326 sayılı Kabahatler Yasası 
hükümlerinin uygulanacağı, Yasaya göre verilen idari para 
cezalarının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödeneceği, kural 
altına alınmıştır. İdari para cezalarına karşı yargı yoluna baş-
vurmanın süresi 15 gündür. Bu bakımdan cezaların tebliğden 
itibaren bir ay içinde ödenmesi yargı yoluna da bir ay içinde 
gidileceği anlamına gelmemelidir.

Ruhsatların birleştirilmesi, izin alanı değişikliği, ihale, küçük 
alanların ihalesi, devir talepleri, işletme ruhsatı ve süre uza-
tım taleplerinde, işletme ruhsat taban bedelinin (10.000 TL) 
yatırıldığına dair belge ile müracaatta bulunulacaktır. 6592 
sayılı Yasa bu işlemlerin yapılabilmesini sadece işletme 
ruhsat taban bedeli yatırılmasına hasretmemiş, idareye 
vergi memuru gibi bir borç yükleyerek, 6183 sayılı Yasa kap-
samında ruhsat sahibinin vadesi geçmiş borcunun bulun-
madığına ilişkin belgenin de idareye verilmesini müteakip, 
sayılan işlemlerin yapılabileceğini hükme bağlamıştır.

Maden ruhsatlarından alınan bedeller 5177, 5995 ve 6592 
sayılı yasalar ile her defasında artırılmıştır. Bu durumun 
sektörde rahatsızlık yarattığı açıktır. Önceden çok fazla 
ruhsat verildiği bir övünç vesilesi iken, bu söylemin fazla 
maden ruhsatı verildiği ve azaltılması gerektiği söylemi ile 
değiştiği, ruhsat sayısını azaltmanın da yasalarda yapılan 
mali artışlar sonucu gerçekleşebileceğinin Yasa koyucu 
tarafından da benimsendiğine 6592 sayılı Yasa iyi bir örnek-
tir. 3213 sayılı Yasa’nın 14’üncü maddesinde Devlet hakkı 
oranlarının da artırılması bu fikrimizi desteklemektedir.  

Değişiklik sonrası arama ruhsatları

100 hektarlık ön arama ruhsat bedeli 1.000,00 TL

100 hektarlık genel arama ruhsat bedeli 2.000,00 TL

100 hektarlık detay arama ruhsa bedeli 3.000,00 TL

1500 hektarlık ön arama ruhsat bedeli 2.000,00 TL

1500 hektarlık genel arama ruhsat bedeli 3.000,00 TL

1500 hektarlık detay arama ruhsat bedeli 4.000,00 TL

Değişiklik sonrası işletme ruhsatları

10 hektarlık I (a) ruhsat bedeli 15.000,00 TL

15 hektarlık I (a) ruhsat bedeli 20.000,00 TL

25 hektarlık I (b) ruhsat bedeli 18.000,00 TL

50 hektarlık I (b) ruhsat bedeli 20.000,00 TL

50 hektarlık II (a-c) ruhsat bedeli 18.000,00 TL

100 hektarlık II (a-c) ruhsat bedeli 20.000,00 TL

101 hektarlık II (a-c) ruhsat bedeli 70.000,00 TL

50 hektarlık II (b) ruhsat bedeli 20.000,00 TL

100 hektarlık II (b) ruhsat bedeli 25.000,00 TL

150 hektarlık III. Grup ruhsat bedeli 15.000,00 TL

1500 hektarlık IV. Grup ruhsat bedeli 40.000,00 TL

500 hektarlık V. Grup ruhsat bedeli
10.000,00 TL her yıl 
ödenecektir. 



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
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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE - TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat (TL/
Ton-KDV 

Hariç)
Yer

Kalori 
(kcal/

kg)

Ağustos 2015 18/150 PARÇA (DÖKME) 380 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6650

Ağustos 2015 18/150 PARÇA (DÖKME) 380 KOZLU MÜ. LAVUARI 6650

Ağustos 2015 18/150 PARÇA (DÖKME) 370 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6650

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

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

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Ağustos 
2015

Keles krible +40 mm
150

KLİ 2.766

Ağustos 
2015

Tunçbilek yıkanmış +18 mm
302

Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 5.359

Ağustos 
2015

S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

302
Manisa-Soma ( ELİ ) 4.474

Ağustos 
2015

Kısrakdere krible +20 mm
340

Manisa-Soma ( ELİ ) 4.775

Ağustos 
2015

Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

230
Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Ağustos 
2015

Çan krible +30 mm
232

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

24.Ağu.15 Altın 1154,10 -6,43 1233,40 USD / tr. oz

24.Ağu.15 Gümüş 15,68 -8,89 17,21 USD / tr. oz

24.Ağu.15 Platinyum 1036,00 -17,25 1252,00 USD / tr. oz

24.Ağu.15 Rodyum 975,00 -18,41 1195,00 USD / tr. oz

24.Ağu.15 Palladyum 627,00 -22,78 812,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2014)
Birim London M

etal Exchange

24.Ağu.15 Aluminyum 1544,00 -17,65 1875,00 USD / ton

24.Ağu.15 Bakır 5060,50 -20,81 6390,00 USD / ton

24.Ağu.15 Çinko 1813,00 -15,38 2142,50 USD / ton

24.Ağu.15 Kalay 15750,00 -22,62 20355,00 USD / ton

24.Ağu.15 Kurşun 1706,50 -11,88 1936,50 USD / ton

24.Ağu.15 Nikel 10390,00 -35,59 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.Tem.15 Antimuan 9000,00 0,00 9000,00 USD / ton

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

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

21.Ağu.15 İridyum 500,00 -3,85 520,00 USD / tr. oz

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

21.Ağu.15 Kobalt 13,65 -5,34 14,42 USD / lb.

21.Ağu.15 Magnezyum 2,21 -8,30 2,41 USD / ton

21.Ağu.15 Manganez 1,78 -24,26 2,35 USD / ton

21.Ağu.15 Molibden 13300,00 -33,83 20100,00 USD / ton

LM
E

21.Ağu.15 Rutenyum 42,00 -27,59 58,00 USD / tr. oz

N
M

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

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

13.Tem.15 Tungsten 29,54 -91,56 350,00 USD / ton

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

U
XC

13.Tem.15 Vanadyum 22,10 -9,69 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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Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

Yabancı Etkinlikler
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

21 - 25 Eylül 32. Perumin Madencilik Toplantısı, Arequipa, Peru, 
www.convencionminera.com/perumin32

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

3 - 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

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
6 - 9 Mart PDAC 2016, Toronto, Canada, www.pdac.ca/convention

8 - 11 Mart Asya Madencilik Kongresi 2016, Singapur, Singapur, 
www.terrapinn.com/conference/asia-mining-congress

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

16 - 17 Haziran Astana Maden ve Metalurji Kongresi ( Astana Mining 
and Metallurgy Congress 2016) Astana, Kazakistan www.amm.kz

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

12 - 16 Eylül  Electra Mining 2016, Johannesburg, Güney Afrika, 
www.electramining.co.za

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

3-5 Eylül İstanbul Water Expo - İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve 
Konferansı, İstanbul, ite-turkey.com

8- 9  Eylül Türkiye - Avrasya Madencilik Şovu, İstanbul, 
www.terrapinn.com/conference/the-turkey-eurasia-mining-show

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 
Sempozyumu, 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 Sem-
pozyumu 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

4-6 Kasım 3 EIF - 8. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, Ankara, 
www.energy-congress.com

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

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

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

25-26 Kasım Afrika Madencilik Zirvesi, İstanbul, 
www.africaminingsummit2015.com

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 3. Sondaj Sempozyumu, Ankara, jmo.org.tr

2016
21 - 23 Ocak Expo Geothermal, Ankara, demosfuar.com.tr

23 - 26 Mart Marble 2016, İzmir, marble.izfas.com.tr

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
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Reklam İndeksi

Seri İlanlar
www.madencilik-turkiye.com

Sayfa Firma
87 ABB 

27 Ak Sigorta

17 Anadolu FLYGT

81 Ant Group 

75 Atlas Copco

5, 9, 56, 57 Barkom Sondaj Ekip.

95 Bes Mühendislik

25 Bore

A. Kapak İçi Bilgi Mühendislik

97 Castrol

91 Çayeli Bakır 

Sayfa Firma
63 DBC 

55 Denge Teknik

77 DMT GmbH

13 Doğanak Koll. Şti.

35 Ersencer Mühendislik

43 Esit Elektronik 

79 FKK Güney Oto 

19 Global Magnet Sondaj 

107 İnerma

39 Kayen Sondaj 

93 Ketmak Makine

Sayfa Firma
29 Labris Madencilik

A. Kapak Mapek Makine

15 Martin Engineering

105 Metrans

11 Metso

41 Minerva Mühendislik

73 New Wisdom Ltd. 

45 Otkonsaş

51 Özfen Makine

21 Pena Maden

3 Pozitif Sondaj 

Sayfa Firma
85 Rhewum

69 Sandvik Madencilik

Ön Kapak İçi Shell 

83 Sika Yapı Kimyasalları

1 Spektra Jeotek 

23 SPT Makine

71 Süzerteks 

103 Teknima

33 Victualic

7 Weir Minerals 

65 Zitron

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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