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Madencilik Türkiye dergisinde yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına; yayınlanan reklam ve ilanların tüm sorumluluğu
da reklam ve ilan sahiplerine aittir. Yazılar Madencilik Türkiye dergisinden yazılı izin alınmak şartıyla kaynak gösterilerek
kullanılabilir. Dergimiz Basın Meslek İlkeleri’ne uymayı taahhüt eder.
Yazım Kuralları
Madencilik ve ilişkili tüm meslek dallarında (maden arama, işletme, jeoloji, jeofizik, sondaj, makine, ekipman, iş güvenliği ve işçi
sağlığı, teknoloji, yazılım, donanım, danışmanlık, finans, sigorta vb.) yazılar dergimizde yayınlanabilir. Yazılar özgün veya derleme
popüler bilim makalesi şeklinde olabilir; ancak daha önce başka bir dergide yayınlanmış olan yazılar dergimizde yayınlanmaz.
Yazılar word veya pdf formatında, ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir şekilde, yüksek çözünürlükte (minimum 300dpi) 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. Gönderilen yazılar dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın yazarına iade edilmez.
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Madencilik Türkiye Dergisi, 2009 yılının
Haziran ayında kurulmuş, Türkiye’nin ilk
ve tek bağımsız madencilik yayın organıdır.
Derginin tirajı 2500 adet olup, sektör ile ilişkili
firmalara, kamu kuruluşlarına, üniversitelere,
dernek ve vakıflara gönderilmektedir. Ayrıca dergimiz
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Adana, Antalya,
Konya, Kayseri, Mersin, Hatay illerinde, seçkin kitap evlerinde
satışa sunulmuştur. Satış noktaları ile ilgili ayrıntılı bilgiye
www.madencilik-turkiye.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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45 günlük periyoda sahip olan dergimiz yılda 8 sayı olarak çıkarılmaktadır. Dergimizin
düzenli olarak adresinize ulaşması için lütfen abone olunuz.
Abonelik Şartları
Abonelik başvurusu için www.madencilik-turkiye.com/abonelik.php adresini ziyaret
ediniz.
1) Basılı Dergi Aboneliği: Tüm Türkiye’ye özel kurye ile gönderim yapılmaktadır.
a) Standart Abonelik: Yıllık 40 TL (KDV ve gönderi ücreti dahil)
b) Akademik Abonelik: Yıllık 32 TL (KDV ve gönderi ücreti dahil). Üniversite
personeli ve öğrencileri için toplu aboneliklerde geçerlidir. Aynı adrese en az 5 abonelik
gerekmektedir. Başvurunun üniversite e-mail adresi ile yapılması zorunludur.
2) E-Dergi Aboneliği: Yıllık 20 TL (KDV). Derginin tüm içeriğine site üzerinden online
erişim için geçerlidir.
Abonelik ile ilgili talepleriniz ve sorularınız için abonelik@madencilik-turkiye.com
adresinden ya da 0 312 472 62 16 numaralı telefondan bizimle iletişim kurabilirsiniz.
Madencilik Türkiye Dergisi sayfalarında gelecekte aşağıdaki konuları ve daha fazlasını bulabileceksiniz.
»» Yurt içi ve yurt dışı teknik ve teknolojik gelişmeler
»» Maden sahalarının tanıtımları
»» Mining.com Magazine çevirileri
(farklı dergilerle de görüşmeler sürmektedir)
»» Firma, dernek, vakıf, birlik tanıtımları

»»
»»
»»
»»
»»

Sektördeki uzman kişilerle röportajlar
Yurt içinden ve yurt dışından sıcak haberler
Yıllık etkinlik takvimi
Maden fiyatları
Seri ilanlar

İnovasyon
Yayınlanan ilk sayımızda itibaren her sayıda
çeşitli gelişmeler yaşıyoruz. Yaşadığımız son
önemli gelişme ise Arizona Üniversitesinde
akademik hayatlarını sürdüren birkaç Türk
mühendisin, hocaları Doç. Dr. Sayın Sean
Dessureault önderliğinde dergimizde bir köşe
hazırlayacak olmaları oldu. Dr. Dessureault’un
asistanı Sayın M.Mustafa Kahraman ve
Caterpillar Inc.’de çalışmakta olan Sayın Metin
Yıldırım bu konuda bizimle iletişime geçmiş
ve dergimizde “İnovasyon” isimli bir sütun
oluşturulması için ön ayak olmuşlardır. Bundan
sonraki sayılarımızda madencilik sektöründeki
yenilikçi yaklaşımlar ile ilgili olarak çeşitli
bilgileri bu bölümde bulabileceksiniz. Sayın
Dessureault’a, Sayın Kahraman’a ve Sayın
Yıldırım’a ülkemiz madenciliğinin gelişmesi
adına dünyanın öbür ucundan katkı koymaya
çalıştıkları için teşekkür ederiz.
Bir diğer gelişme ise künyemizde de
görebileceğiniz gibi, geçtiğimiz sayıdan
itibaren, Dokuz Eylül Üniversitesi Maden
Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden
Doç. Dr. Sayın Okay Aksoy önderliğinde bir
akademik editör grubunun dergimize destek
vermeye başlaması oldu. Sektörü geliştirmeyi
hedefleyen dergimize büyük duyarlılık
göstererek destek olan saygıdeğer hocalarımıza
buradan bir kez daha teşekkürlerimizi sunmak
isterim.
Geçtiğimiz haftalarda posta kutularımıza
gelen bazı mesajlarda ise dergimizde genel
olarak belirli kesimlerin haber ve tanıtımlarına

yer verildiği yönünde eleştiriler aldık. Konu
üzerinde düşününce, eleştirilerin pek çoğunun
objektif olmayan bir zemine dayandığını
gördük. Önceki sayılarımızda olduğu gibi bu
sayımızda da ülkemiz maden sektörünü tüm
yönleriyle ele alan bir içerik oluşturmaya özen
gösterdik. Ve bundan sonra da bu çizgimizi
sürdürmeye devam edeceğiz. İlk sayımızda
da üzerine basarak belirttiğimiz bir durumu
tekrar vurgulamak istiyorum. Madencilik
Türkiye dergisi hiçbir kurum ve kuruluştan
maddi destek almadan, tamamen bağımsız ve
tüm maden sektörünü kucaklayan bir yapıyla
faaliyetini sürdürmektedir.
Aldığımız bir diğer eleştiri de gönderilen
yazı ve haberlerin tümünü dergimizde
yayınlamadığımız konusunda olmuştur.
Öncelikle, değerlerimize ve kurallarımıza
uygunsa gönderilen yazıların büyük bölümüne
dergimizde yer verildiğini belirtmek isterim.
Ancak dikkat edilmesi gereken husus,
gönderilen yazıların haber niteliğinde
olması ve reklam içeriği taşımamasıdır.
Haber niteliğindeki yazıların, konu olarak
madencilik kapsamında olmaları halinde,
dergimizde yayınlanmaması için hiçbir neden
yoktur. Özellikle şirket yetkilileri tarafından
onaylanarak gönderilen resmi şirket haberlerini
yayınlamaktan mutluluk duyacağımızı
bilmenizi isterim. Ancak reklam amaçlı
gönderilen yazıları takdir edersiniz ki reklam
kapsamında değerlendirmek gereklidir. Bunu
da belirtmekte yarar görüyorum.
Yeni sayımızda görüşmek dileğiyle…

Dergimiz,
tamamen
bağımsız ve
tüm maden
sektörünü
kucaklayan
bir yapıyla
faaliyetini
sürdürmektedir

Onur AYDIN
onur@madencilik-turkiye.com

Yayın İdare Merkezimiz Taşındı!
Yayın idare merkezimizin iletişim bilgileri değişmiştir. Yeni iletişim bilgilerimiz aşağıdaki şekildedir:
Adres: Cevizlidere Mah. 1226 Sok. (Eski 14. Sok.) Çankaya Apt. 11/2 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 (312) 472 62 16 (10:00-18:00)
Faks: +90 (312) 472 62 17

Türkiye’den Haberler
Isparta’da kömür analizi için son teknoloji...

Lafarge Marmara Grubu Oyak
Çimentonun oldu
Adana Çimento, Mardin Çimento,
Bolu Çimento ve Ünye Çimento ile
faaliyetlerini ülkemizin altı farklı
bölgesinde sürdüren OYAK Çimento
Grubu, 130,3 milyon Euro bedelle
Lafarge Marmara Grubunu da bünyesine
kattı. Bu satın alma ile birlikte Lafarge
Marmara Grubuna ait 1 entegre çimento
fabrikası, 9 hazır beton tesisi, 3 agrega
ocağı OYAK Çimento Grubuna dahil
oldu.
OYAK Çimento Grubu, tamamlanan
işlemler ile birlikte Lafarge Marmara
Grubuna ait:
»» Aslan Çimentonun % 97,3’üne
»» Birtaş A.Ş.’nin % 100’üne
»» Marmara Madenciliğin % 100’üne
»» Aslan Betonun % 24,24’üne (geri
kalan %75,76 hisse de Aslan Çimentoya
aittir),
»» Assan A.Ş.’nin %100’üne
»» Aslan Çimento Vakfına sahip oldu.
Türkiye’nin ilk çimento fabrikası
olan Aslan Çimento 1,5 milyon m2
arazi üzerine kurulu, yıllık 1.200.000
ton klinker, 3.400.000 ton öğütme
kapasitesine sahiptir. OYAK Çimento
Grubu için yine önemli bir nokta olan
Aslan Çimento limanı 26m derinliğe,
50.000 ton DWT gemilere uygun,
günlük 10.000 ton yükleme - boşaltma
kapasitesine sahiptir.
OYAK Çimento Grubunun beş
şirketinin toplam klinker kapasitesi
8,5 milyon ton ile Türkiye klinker
kapasitesinin %15’ini; toplam çimento
üretim kapasitesi 17,5 milyon ile Türkiye
çimento üretim kapasitesinin % 18,6’sını
temsil eder hale gelmiştir. 2009 Ekim
sonu yurtiçi satışlara göre şirketin pazar
payı %25 oranında artarak %18,4’e
yükselmiştir.
Ocak 2010
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Türkiye’de hava kirliliği konusunda
ilk sıralarda yer alan Isparta, sorunu
kökten çözmek için tüm imkanlarını
seferber ediyor. Kış aylarında
başlayan yüksek hava kirliliğinin
önüne geçebilmek için İl Çevre
Kurulu bir dizi katı önlemler almış ve
Isparta’nın hava kirliliğini bertaraf
etmek için kolları sıvamıştı. Hava
kirliliği ile mücadele konusunda taviz
vermeyen bir yönetim anlayışına
sahip olan Belediye Başkanı Yusuf
Ziya Günaydın, bu kapsamda
kömürde denetimsizlik dönemine
son verdi. Isparta’da faaliyet gösteren
kömür satıcılarının da desteğini alan
Günaydın, şehir girişinde 400 bin
TL’lik yatırımla bölgenin en modern
kömür analiz laboratuvarı’nın
kurulmasına ön ayak oldu.
Zabıta müdürlüğü kontrol
noktasında kurulan ve son teknoloji
ile donatılan bu analiz laboratuvarı
Göller Bölgesi’nde de tek oldu.
Sadece Isparta’nın kömürlerinin değil
çevre illerin de kömür analizlerini
yapmaya başlayan Isparta Belediyesi
böylece sadece kendi ilinin değil
komşu illerin de çevre dostu oldu.
Türk Akreditasyon Kurumundan

akredite onayı, Çevre Bakanlığından
da yeterlilik belgesi alındıktan
sonra Isparta, kömür analizinde tüm
Türkiye’ye hizmet verebilecek.
Kimyager Esin Eren, son teknoloji ile
donatılan laboratuvarda, şehre girişi
yapılacak kömürlerden alınacak küçük
parçalar halindeki numunelerden
kükürt, kalori, kül, nem ve uçucu
oranlarının tespit edilebildiğini
söyledi. Kömürdeki kükürt miktarının
iki, kalorinin ise sekiz dakikada
tespit edilebildiği, kül, uçucu ve nem
sonuçlarının ise en az dört saatte
alınabildiği öğrenildi. Toplamda yedi
saat süren analiz kapsamında kömür
getiren firmalardan taahhütname
alındığını belirten Eren, “Eğer kömürler
belirlenen kriterlere uygun değilse
taahhütname aldığımız firmanın
kömürlerini şehir dışına gönderiyoruz”
dedi.
Isparta Belediyesi tarafından
kurulan ve son teknolojiyle donatılan
bu laboratuvarda iki kimyager,
bir jeoloji mühendisi ile bir çevre
mühendisi görev yapıyor. Zabıta
kontrol noktası hizmetleri için ise yedi
zabıta personeli görev yapmaktadır.
Şubat 2010

Mermer ve Doğaltaşlar Kongresi İzmir’de düzenlendi
2. Uluslararası Mermer ve Doğaltaşlar
Kongresi, Jeoloji Mühendisleri Odası
İzmir Şubesi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İzmir
Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ‘ın
katkılarıyla, 2 - 4 Şubat 2010 tarihleri

arasında, İzmir‘de düzenlendi. Türkiye
ve çeşitli ülkelerden 300‘ün üzerinde
delegenin katıldığı kongre kapsamında,
mermer ve doğaltaş sektörüne yönelik
güncel konular, sorunlar ve çözüm
önerileri konunun uzmanlarınca ele alındı.
Şubat 2010

Kayaları dize getiren
teknolojiler...
Havalandırma Fanları ve Aksesuarları
Havalandırma Fan Tüp ve Aksesuarları
Yeraltı Yükleyici Taşıyıcı
Boşaltıcı Makineler (LHD)
Maden ve Tünel Islak Şatkirit Makineleri
Maden ve Tünel Kamyonları
Maden ve Tünel Mikserleri
Roadheader Tünel Makineleri
Maden ve Tünel Destek Sistemleri
Üstten Darbeli Sistemler için
Kaya Delici Malzemeler

Delik Dibi Sistemler için Kaya Delici Malzemeler
Twinheader Kazıcı Ataçmanlar
Konveyör Sistemleri
Değirmen Bilyalari
Jeoteknik Ölçüm ve İzleme Sistemleri

Merkez Ofis
Koza Sokak 59 GOP 06700 Ankara TÜRKİYE
Tel: +90 312 443 00 70 Faks: +90 312 443 00 69
Ankara Servis
İvedik Organize Sanayi Bölgesi 648. Sokak 6 06370 Ankara TÜRKİYE
Tel: +90 312 394 62 64 Faks: +90 312 394 62 67
İstanbul Ofis
Hekimata Caddesi 53 Emirgan Sarıyer 34467 İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 323 56 90 Faks: +90 212 323 68 57
İstanbul Servis
İSTOÇ 2.Ada 122 İkitelli 34552 İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 659 76 20 Faks: +90 212 659 76 30
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Meclis Araştırma Komisyonu çeşitli gruplarla görüştü
2009’un Aralık ayında, madencilik sektöründeki sorunları ve bu sorunlar
karşısında alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla oluşturulan Meclis
Araştırma Komisyonu, sektörün farklı kesimlerinden çeşitli kişilerle görüşmeler yaptı.
»» Komisyonda ocak ve şubat ayları içerisinde aşağıdaki isimlerle görüşüldü:
»» Maden İşleri Genel Müdürü (MİGEM) Hamdi YILDIRIM
»» Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Mehmet ÜZER
»» Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Burhan İNAN
»» Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Kadir
SARIİZ
»» Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Mahmut YAVUZ
»» Maden İşleri Eski Genel Müdürü Yener CANDER
»» Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Madencilik Meclisi
Başkanı İsmet KASAPOĞLU
»» Altın Madencileri Derneği Başkanı Ümit AKDUR
»» Altın Madencileri Derneği Genel Koordinatörü Muhterem KÖSE
»» Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Selahattin ANAÇ
»» TKİ Genel Müdür Yardımcısı Muammer BULUT
»» TKİ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa AKTAŞ
»» TKİ İşletme Daire Başkanı Veli DOĞAN
»» TKİ Etüt, Proje ve Tesis Daire Başkanı Mustafa ÖZDİNGİŞ
»» Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Orhan YILMAZ
»» Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Muhsin GANİOĞLU
»» Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi Yücel YALÇINOĞLU
»» Eti Maden İşletmeleri Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanı Muhittin GÜNDÜZ
»» Eti Maden İşletmeleri Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa
AYDIN
»» Eti Maden İşletmeleri Planlama ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Tülay ÖZTÜRK
»» Anadolu Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Eski Başkanı Selahattin KAYA
»» Madensuyu Üreticileri Derneği Başkanı Seyfullah KOÇYİĞİT
»» Madensuyu Üreticileri Derneği Başkan Yardımcıları Mehmet Hakkı ERBAK,
Niyazi ERCAN
»» Madensuyu Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Nizamettin ŞENTÜRK
»» Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Özcan Yıldırım
GÜLSOY
»» Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet TORUN
»» Maden Mühendisleri Odası Eski Yönetim Kurulu Başkanı Asım KUTLUATA
»» Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Nahit ARI, Cemalettin
SAĞTEKİN, İbrahim YILMAZOĞLU, Niyazi KARADENİZ
»» DPT Koordinasyon Eski Başkanı Muammer ÖCAL
»» Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Mehmet UYSAL
»» TPAO Genel Müdür Yardımcıları Ahmet ADANIR, Yurdal ÖZTAŞ
»» TPAO Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet ASLAN
»» TPAO Hukuk Müşaviri Şeref ASLAN
»» TPAO Müdür Nehir DÖNMEZ
»» Petrol İşleri Genel Müdürü Ali Erdal GÜLDEREN
»» PİGM Arama Şube Müdürü Feridun ULUGANER
»» PİGM Üretim Şube Müdürü Ulvi AYDINGÜN
»» PİGM Bilgi İşlem Müdürü Alper TANAÇAN
»» Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değ. Ve Planlama Genel Müdürü Fevzi İŞBİLİR
»» Maliye Bakanığı Vergi Konseyi Başkanı Mustafa UYSAL
»» Maliye Bakanığı Vergi Konseyi Genel Sekreteri Serdar KOYUTÜRK
»» Sardes Nikel Madencilik AŞ Genel Müdürü Kemal YILDIRIM
»» Sardes Nikel Madencilik AŞ Genel Müdür Yardımcısı Cevat ER
»» Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Osman ERDİNÇ
»» Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Yunus ŞAHİN
»» İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali KAHYAOĞLU
»» Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim Kurulu
Başkanı Selahattin ONUR
»» TÜMMER Başkan Yardımcısı Turgut BEKİŞOĞLU
»» Koza Altın İşletmeleri AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hayri ÖĞÜT
»» Koza Altın İşletmeleri AŞ Halkla İlişkiler Şefi Sadiye ÇİDEM
»» Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Ali Esat KARAKAYA
»» Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Cevdet MALKOÇ
»» Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettişi Tuncay YAMAN
»» Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet TEZEL
»» Çalışma ve Sosyal Güvenlik İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Necdet ÇARIKÇI
»» Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baş İş Müfettişi Halil İbrahim ÇEVİK
»» Hattat Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin YILMAZ
»» Hattat Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi İzzet KALAYCI
»» Hattat Holding AŞ Ankara Büro Müdürü Meriç ÇAPMAN
»» Hattat Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Asistanı Tolga TANGUÇ
»» Hattat Holding AŞ Danışmanı Cengiz GÜNEŞ
»» Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Çevre Danışmanı Caner ZANBAK

Şubat 2010
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MSBK Birliği tanıtımında
düzeltme
Madencilik Türkiye Dergisi’nin
Ocak 2010 tarihli 4. sayısında, sayfa
16’da yayınlanan ve Birliğimiz
tarafından gönderilen Madencilik
Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği
tanıtım yazısında, Madencilik
Sektörü Başkanlar Konseyi Birliğinin
kurucu üyeleri arasında Sayın
Cemil Ökten ve mevcut üyeleri
arasında Genç Maden İşletmecileri
Derneği gösterilmemiştir. Sayın
Cemil ÖKTEN Madencilik Sektörü
Başkanlar Konseyi Birliğinin kurucu
üyesidir. Genç Maden İşletmecileri
Derneğinin Birlik üyeliği ise halen
devam etmektedir. Bilgilerinize
sunarız.
Madencilik Sektörü Başkanlar
Konseyi Birliği
Şubat 2010
Madencilik Sektörü Başkanlar
Konseyi Birliğinin Üyeleri:
KURUCU ÜYELER
1.İsmet KASAPOĞLU (TOBB
Madencilik Meclisi Başkanı - Türkiye
Madenciler Derneği Başkanı)
2.Selim ÇİÇEK (Seramik, Cam ve
Çimento Hammaddeleri Üreticileri
Derneği Başkanı)
3.Selahattin KAYA
4.Sabri KARAHAN
5.Hasan Hüseyin KAYABAŞI
6.Çetin ALTUN
7.Cemil ÖKTEN
ÜYELER
»» Türkiye Madenciler Derneği
»» Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
»» Seramik, Cam ve Çimento
Hammaddeleri Üreticileri Derneği
»» İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
»» Ege Maden İhracatçıları Birliği
»» Türkiye Mermer Doğaltaş ve
Makinaları Üreticileri Birliği
»» Altın Madencileri Derneği
»» İç Anadolu Madenciler Derneği
»» Ankara Sanayici İşadamları Derneği
»» Genel Maden-İş Sendikası
»» Türkiye Maden-İş Sendikası
»» Dünya Madencilik Kongresi Türk Milli
Komitesi
»» Madencilik Araştırma Merkezi
Derneği
»» Madencilik Müşavir Mühendisleri
Birliği Derneği
»» Genç Maden İşletmecileri Derneği

Kozanın halka arzı
tamamlandı
Bir dönem asılsız iddialarla gündemi
meşgul eden Bergama - Ovacık
Altın Madeni’nin işletmecisi Koza
Altın İşletmelerinin %34’ü halka arz
edildi. 600 milyon USD büyüklükteki
halka arz 3-5 Şubat tarihleri arasında
tamamlandı. Yapılan işlemle son yılların
en büyük halka arzı gerçekleştirilirken,
şirketin sahibi olan Koza Grubu
yetkililerinin halka arz öncesi yaptıkları
açıklamada, hisse satışından elde
edilecek 600 milyon USD’LİK kaynağı
medya başta olmak üzere enerji ve
madencilik sektörlerinde büyümek için
kullanacakları bildirilmişti.
36,75 TL baz fiyattan işlem görmeye
başlayan şirketin piyasa değeri 2 milyar
TL’nin üzerine çıkarken şirket, İMKB’nin
en değerli 30 şirketi arasında da yerini
almış oldu.
Şubat 2010

Stratex - NTF anlaşması kesinleşti
2009 yılında, İnlice ve Altıntepe
projelerinin geliştirilmesi için ön
anlaşma imzalayan Stratex International
Plc. ve NTF İnşaat Ticaret Ltd. şirketleri
anlaşmalarının kesinleştiğini duyurdu.
Anlaşma dahilinde NS Madencilik adında

ortak bir şirket kurulacak ve kurulan
şirket, projelerin ön fizibilite ve fizibilite
çalışmalarına finansman sağlayacak.
Stratex, daha önce Teck ve Centerra ile
ortaklık yaptığı diğer arama projelerine de
devam edileceğini duyurdu.
Şubat 2010

Alkim, 2010 yılında %20 büyümeyi hedefliyor
Alkim Kimya Türkiye, Avrupa
ve Ortadoğu’da sodyum sülfat
taleplerinde %20 artış bekliyor.
Sodyum sülfatta, uluslararası
deterjan sektöründe güvenilir
tedarikçi statüsüne geldiklerini
belirten şirket yönetimi, talep
artışına ilişkin kapasite ve üretimle
ilgili tüm çalışmalarını tamamladı.
2009 yılını, küresel krizin en
ağır dönemi olmasına rağmen,
hedeflerinde büyük bir sapma
olmadan tamamlayan şirket, sodyum
sülfat taleplerinin artarak devam
edeceğini öngörüyor. Talebin artış

yönünde seyretmesi nedeniyle 25
milyon TL’lik bir yatırımla 150.000 ton/
yıl kapasiteli, ileri teknolojili ve yüksek
verimlilikte çalışacak yeni bir fabrika
kurma kararı alan şirket, yeni rafine
sodyum sülfat fabrikasını, dünyanın
sayılı yeraltı kaynaklarından biri
sayılan, Ankara Çayırhan’daki glauberit
madeninde kuruyor.
Şirket sodyum sülfat çalışmalarının
yanı sıra krom madenciliği
yatırımlarını da sürdürüyor. Eskişehir
Gündüzler köyünde krom konsantre
tesisi kurma çalışmaları devam
etmektedir.
Şubat 2010

Şubat 2010
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Dünyadan Haberler
Xstrata, 2009 çinko, kömür ve nikel üretim miktarlarını
açıkladı
Xstrata Zinc’in raporuna göre, 2009’da
şirketin konsantre çinko üretiminde
%20’lik artış gerçekleşti. Yetkililer, 2008
yılı raporunda açıkladıkları 861.033
ton konsantre çinko üretiminin 2009
yılında 1.032.755 tona çıkmasının,
Avusturalya’daki yeniden yapılandırma
ve genişletme çalışmalarının bir sonucu
olduğunu belirtti. Ayrıca %20’lik artışın
sağlanmasında, Antamina Cu-Pb
işletmesindeki yüksek çinko üretimi,
Brunswick madenindeki hacmin
arttırılması ve Perseverance madenindeki
ilk yıl sonu raporu verilerinin de etkili
olduğu belirtildi.

Xstrata Coal’un 2008 raporunda
85,5 milyon ton olan dayanıklı kömür
üretimi, 2009 yıl sonu raporunda
%11’lik bir artış ile 95,2 milyon
tona ulaştı. Yetkililer, bu artışın
gerçekleşmesinde termal ve yarı
yumuşak kömür üretimindeki artışın rol
oynadığını belirttiler.
Xstrata Nickel’in açıkladığı toplam
çıkarılan nikel miktarı ise 2008 yılında
54.523 ton iken, 2009 yılında %7’lik
artış ile 57.052 tona yükseldi. Bu
artışın ise Raglan ve Xstrata Nickel
Avusturalya’daki hacim artışlarından
kaynaklandığını belirttiler.
Şubat 2010

Xstrata’ya ait bir maden

Şilili bakır madeni şirketine
ÇED belgesi
Şili’nin kuzeyindeki I. Bölge’nin
çevresel düzenleme kurumu olan
Corema, Minera Doña Inés de
Collahuasi’a ait, değeri 750 milyon USD
olan proje için ÇED belgesi verdiğini
açıkladı. Şirket sözcüsü Bnamericas, bu
projenin Şilili şirketin uzun vadedeki
stratejik gelişimi açısından önemli bir
rol oynayacağını ve bu proje sayesinde
mineral proses kapasitesinin %20
arttırılacağını, günlük kapasitenin
140.000 tondan 170.000 tona
ulaşacağını ve yıllık üretimin ise 600.000
ton arttırılacağını açıkladı.
Ayrıca verilen bu izin ile projenin
inşası sırasında 2500, işletme faaliyete
geçtikten sonra ise 300 kişinin istihdam
edileceği açıklandı.
Madende Anglo American ve Xstrata
%44’er hisse paylaşırken, Japon menşeli
bir ortaklık olan Mitsui & Co’nun ise %12
hissesi bulunmaktadır.
Şubat 2010
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Güney Afrika 1,2 milyar
USD’lik entegre metal tesisi
kuracak
Nadir Metaller Endüstrisi (RMI)
yatırımcı konsorsiyumu, titanyum ve
diğer metallerin de işlenebileceği,
1,2 – 1,5 milyar USD maliyetinde bir
kompleks projesinin başlayacağını
duyurdu. Proje hissedarları ve ortakları
olan National Empowerment Fund
(Ulusal Yetkilendirme Fonu), The
Industrial Development Corporation,
Magnesium & Metals ve TJTI, halen
devam etmekte olan 40 milyon ZAR’lık
önfizibilite çalışmasının maliyetini eşit
olarak paylaştılar. Sunulan projenin
sonunda, dünyanın ilk entegre
titanyum, zirkonyum, magnezyum
ve silikon işleyen metal işletmesi
kurulmuş olacak. Hazırlanan tasarıya
göre işletmenin tam kapasite çalışması
ile 50.000 ton/yıl magnezyum, 15.000
ton/yıl titanyum, 8.000 ton/yıl silikon
ve 2.000 ton/yıl zirkonyum üretmesi
beklenmektedir.
Şubat 2010

Rand Uranium’dan 3,5 milyar
ZAR’lık uranyum üretim tesisi
projesi
Güney Afrikalı maden şirketi
Rand Uranium yetkilileri geçtiğimiz
aralık ayında olumlu sonuçlar alınan
fizibilite çalışmaları sonucunda West
Rand bölgesindeki Cooke işletmesine
yakın bir bölgede yeni bir uranyum
üretim tesisi için 3,5 milyar ZAR yatırım
yapacaklarını açıkladı. Kontratının altı
hafta içerisinde duyurulacağını belirten
yetkililer, üretim tesisinin inşasının yılın
ikinci yarısında başlayacağını belirtti.
Üretim tesisinin kapasitesinin ise aylık
450.000 ton uranyum içeren cevher
olacağı, yıllık kapasitenin ise 5,4 milyon
ton olacağı açıklandı.
Cooke yer altı maden işletmesinde
de yapılacak olan genişletmeler
sonucunda tesisi besleyen cevherin
%10 arttırılacağı açıklandı. Bu projeler
sonucunda tesisin yıllık 2,3-2,5 milyon
libre uranyum üretmesi bekleniyor.
Şubat 2010

Çin, Avustralya’dan 60 milyar
USD’lik kömür alıyor
Çin Halk Cumhuriyeti ile Avustralya
arasında Avustralya’nın en büyük
ihracat anlaşması imzalandı. Toplam 60
milyar USD tutarındaki anlaşmaya göre
Avustralya önümüzdeki 20 yıl boyunca
her yıl Çin’e 3 milyar USD tutarında
kömür vermeyi taahhüt ediyor. Çin’in
enerji devi şirketlerinden China Power
International Development’ın amiral
gemisi olan China Power Investment
Corporation’ın yaptığı anlaşma uyarınca
20 yıl boyunca yıllık 30 milyon ton
kömür alınacak.
Kömür sahası olarak ise Emerald
bölgesinin batısında, Alpha bölgesinin
yakınındaki Galilee Havzası belirtiliyor.
Bu alandaki madencilik faaliyetleri için
özel olarak 495 km’lik bir demiryolu
inşa edilecek. Demiryolu inşasının,
madencilik faaliyetleri, liman
yenilemeleri gibi iş kolları birlikte
değerlendirildiğinde, ortalama 60.000
kişiye direkt veya dolaylı yoldan iş sahası
açacağı da söylenenler arasında.
Şubat 2010
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Dünya Altın Konseyi, IMF’nin
altın satışlarını onayladı
Dünya Altın Konseyi (WGC),
IMF’nin planlanan 191,3 tonluk altın
satışının piyasalarda olumsuz sonuçlar
doğurmayacağının beklendiğini
söyledi. IMF geçtiğimiz eylül de
403,3 tonluk altın satışı başlatmış ve
gelirini ekonomisi zayıf ülkeler için
oluşturulmuş olan bir fona aktaracağını
belirtmişti. IMF’nin satabildiği 212 ton
altının 200 tonunu Hindistan Merkez
Bankası, 10 tonunu Sri Lanka Merkez
Bankası ve 2 tonunu da Mauritius
Merkez Bankası almıştı. Daha fazla
alıcı merkez bankası bulamayan IMF
geri kalan altını da serbest piyasalara
sunabileceğini belirtmişti. Geçtiğimiz
ay yapılan bu açıklama sonrası altın
fiyatlarında bir miktar düşüş yaşanmış
fakat aynı gün fiyatlar yükselmeye
devam etmişti.
Şubat 2010

Mitsubishi, CAP’ın hisselerini almayı planlıyor
Japon şirket Mitsubishi Corp., metal
ve demir cevheri üreticisi olan CAP ile
924 milyon USD değerinde bir anlaşma
yaparak, CAP’ın %25 hissesini satın
alacağını açıkladı. Analistlere göre
bu anlaşma ile CAP kriz nedeniyle
beklemeye aldığı projelerine devam
edebilecek, Mitsubishi ise Japonya’da
demir ticaretine giriş yapmış
olacak ve vergi geri ödemelerinden

Çin’in maden ekipmanı ihtiyacının 2013’e kadar %7 artması
bekleniyor
Freedonia Group tarafından
yapılan araştırmaya göre, Çin’in
maden ekipmanları ihtiyacının yılda
%7,1 yükselmeyle, 2013 yılında
150,5 milyar CPY’lik hacme ulaşması
bekleniyor. Araştırma sonucunda
kömüre bağımlı elektrik hizmetlerinin,
çelik sektörünün, inşaat, tarım ve
kimyasal endüstrinin madencilik
ürünlerine olan ihtiyacının artmasının
beklendiği ortaya çıkmıştır. Çin
madenlerinde artan mekanizasyon
da maden ekipmanlarının satışındaki
artışta büyük rol almaktadır. Elde
edilen bir diğer sonuca göre de

Bu bir reklamdır

Z011-GMX , Mekanik Aşındırıcı Akışkan Vanaları
EBRO Z011GMX serisi kelebek
vanalar kum, çimento, kül, kireç,
granül, vb. tanecikli aşındırıcı
akışkanları proses ve taşıma
sistemlerinde kontrol etmek için
dizayn edilmiştir. Ebro Armaturen
tarafından özel olarak geliştirilen
GMX polimer, tanecikli akışkanların
vana contası ve diski üzerindeki
mekanik korozif etkisini en alt seviyeye
indirmekte ve vana çalışma ömrünü
tartışılmaz şekilde uzatmaktadır.
EBRO patentli GMX polimerden
imal edilen conta ve disk kaplaması,
taneciklerin disk ile conta arasına
sıkışmasını önleyip kritik conta bölgesi
riskini ortadan kaldırmaktadır. Şaft
eksenleme burçları sayesinde diskin
maruz kaldığı yüksek sürtünme
noktalarında dahi sıkışması önlenir
ve aç-kapa tork değerleri aktuatör
değerlerini aşamaz.
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yararlanabilecek. Anlaşmaya göre
Mitsubishi ve Compania Minera Huasco,
madenlerin geliştirme ve işletmesini
yapan CAP şirketi ile Compania
Minera Pacifico (CMP) projesindeki
ortak çalışmaları için hisselerini
birleştirecekler. Mitsubishi böylelikle
CMP için 400 milyon USD’lik bir anapara
artışı sağlayarak hisselerini %25’e
çıkardı ve anlaşmanın değeri 924 milyon
USD’ye ulaştı.
Şubat 2010

İki parçalı gövde dizaynı Z011GMX’
in tamamen demonte edilebilmesine
imkan sağlar. Tüm parçaların yedek
olarak tedariği mümkündür. PN 10 ve
ANSI Class 150 sınıflarında (standart)
imalatlar, DIN 3230, API 598, ANSI
B16 sızdırmazlık testleri ile “tam
sızdırmazlık” sertifikalandırılmıştır.
Aç-kapa veya oransal kontrol olmak
üzere aktuatör sistemlerinde ise kol
kumandalı, redüktörlü, pnomatik,
elektrik veya hidrolik aktuatörlü olarak
kullanıcıya sunulmaktadır.
Genel uygulama alanlarını şöyle
sıralayabiliriz:
»» Madenler
»» Çimento, kireç fabrikaları
»» Granül ve tanecikli akışkan
teknolojisi
»» Beton tesisleri
»» Pnomatik aktarma ve tartım
sistemleri
»» Silo, tank ve konteyner sistemleri

yer altı maden ekipmanlarının, yıllık
%6,4’lük bir artış sonrası, 2013’de
44,9 milyar CPY ile Çin’deki en
geniş maden ekipmanı ihtiyacında
başı çekmesi beklenmektedir.
Yeraltı maden ekipmanlarında en
büyük kazancın kırma, püskürtme
ve eleme ekipmanlarında olması
bekleniyor. Bu artışta en fazla paya
kömür madenciliğinin sahip olduğu
belirtilirken, elektrik üretimi, ısı enerjisi
ve diğer endüstriyel kazanımlar ile
bu sektöre olan ihtiyacın artması
beklenmektedir.
Şubat 2010

Türk Jeolog Muzaffer Bozada’ya anlamlı ödül
Türk Jeolog Muzaffer Bozada’ya
çalıştığı AGM Mining Ltd. firmasının
bağlı olduğu Koreli Hansung Group
tarafından, Hansung Star (Part of
Opening-up Future Growth Power)
ödülü verildi. 13 Ocak tarihinde
yapılan küçük bir törenle, Altan
Uul (Gold Mountain) projesindeki
ve şirket içi ilişkilerdeki başarıları
nedeniyle Hansung Group CEO’su
Han Wan Su tarafından verilen
plaketle, bugüne kadar yapmış
olduğu başarılı çalışmalar için
kendisine teşekkür edildi. Muzaffer
Bozada’nın arama bölümünün başına
geçirilmesiyle Toromkhon altın
yatağındaki çalışmalarına hız veren
şirket, en son 23 Kasım 2009 tarihli
basın açıklamasında, Micromine
Consulting ile yapılan ölçümlerde
16,14 m’de 0,71 gr/t altın (11,5 ton)
verisi elde ettiğini duyurmuştu.
Sekiz kişilik jeolog ekibi ile binlerce
kaya numunesi, 13.000 metre sondaj
ve JORG standartlarında jeofizik
çalışmaları yapan Muzaffer Bozada,
Hansung Group’un yeni adımı olan
AGM Mining Ltd. şirketinin yanlış
adımlar atmamasında ve sektörde
saygınlık kazanmasında büyük rol
oynamıştır.
AGM Mining, Kore merkezli bir
şirket olup, Moğolistan’da Gobi
Çölü güneyinde altın aramaları
yapmaktadır. Moğolistan’ın
Ulanbatur şehrinde Kasım 2007’de

kurulan şirket, Mart 2008’de “Altan
Uul Project (Altın Dağı Projesi)”
kapsamında üç ayrı lisansta
çalışmalarına başlamıştır. Şirket,
2010 yılında tamamlanacak olan
son çalışmalar ile Tomokhon altın
yatağını işletme çalışmalarının
yanında arama çalışmalarına da
devam etmektedir.
Muzaffer Bozada, ülkemizde
faaliyet göstermiş ve göstermekte
olan birçok yabancı menşeli maden
arama firmasında, değişik görevler
almış, bazı firmaların da Türkiye’ye
girmesine önayak olmuştur.
Trakya’dan Doğu Anadolu’ya
kadar Türkiye’nin nerdeyse her
bölgesinde çalışma fırsatı bulan
Türk Jeolog, 2001 yılındaki
ekonomik kriz nedeniyle, bazı
meslektaşları gibi madencilik
sektöründen uzaklaşıp, birkaç yıl
demir çelik üretim sektöründe
çalışmıştır. Sektörün kıpırdanmaya
başlaması ile birlikte “arazi
çalışmalarına” geri dönen Bozada,
2008 yılında yine ekonomik kriz ve
madencilik sektöründeki hukuki
sorunlar nedeniyle görevinden
ayrılmak zorunda kalmış ve
şansını yurtdışında denemeye
karar vermiştir. Değişik şirketlerle
yaptığı görüşmeler sonucu, 31 Mart
2009 tarihinde AGM (Asia Gold
Mountain) Mining ile sözleşme
imzalayan Muzaffer Bozada, halen

Peksun Jang (Lab. Müdürü) , Bong Gu Kim (Genel Müdür) , Han Wan Su (CEO) , Muzaffer Bozada
(Arama Müdürü), Kim Do Seok (Proses Müdürü).

aynı firmada arama müdürü olarak
görev yapmaktadır.
Moğolistan’da çalışmaktan
memnun olduğunu dile getiren
Bozada, genç jeologlara
şanslarını yurtdışında, özellikle
Asya ülkelerinde denemelerini
önermektedir. Kültürleri nedeniyle
Türklere yakın ve özellikle
madencilik sektöründe gelişmekte
olan Moğolistan’da, deneyimi ve
yabancı dili yeterli olan jeologların
şanslarının yüksek olduğunu
düşünmektedir.
Ülkemizde maden arama
jeologlarına verilen değer ile
yurtdışında çalışan maden arama
jeologlarına verilen değer arasındaki
büyük farklar, maden arama
sektöründe ülkemizin gelişmesini
yavaşlatmaktadır. Ülkemizde de yerli
firmaların, maden jeologlarımıza
önem vererek yatırımlarını
yönlendirmesi ve başarı sağlayan
jeoloji-maden mühendislerine
gereken değeri vermesi, yeni
gelişmekte olan sektörümüze ivme
kazandıracaktır. Muzaffer Bozada’yı
başarılarından dolayı tebrik ediyor,
dergimiz sayfalarında böyle başarı
öykülerine daha fazla yer vermeyi
umut ediyoruz.
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Türkiye Huntit Cevherleri ve Zenginleştirme
Olanakları

Huntit
cevherleşmesinin
en yoğun
olduğu bölge
Afyon-DenizliIsparta illerini
kapsayan
Göller Bölgesi’dir
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Dedeman Topluluğunun kurucusu Mehmet
Kemal Dedeman’ın anısını yaşatmak
üzere geleneksel olarak düzenlenen
“Mehmet Kemal Dedeman Araştırma ve
Geliştirme Proje Yarışması”nın bu sene
6’ncısı düzenlendi. Yarışmanın 2009 yılı
için belirlenen madencilik alanındaki
konu başlığı olan “Türk Madenciliğini
Geliştirmeye Yönelik Araştırma ve Projeler”
kapsamında, “Türkiye Huntit Cevherleri
ve Zenginleştirme Olanakları” isimli
projeleriyle Murat Olgaç KANGAL, Ali
GÜNEY, Fırat BURAT ve Ozan KÖKKILIÇ
birincilik ödülünü almaya hak kazandılar.
Birinci seçilen proje hakkında proje ekibi
adına M.Olgaç KANGAL’dan ayrıntılı bilgi
aldık.
Madencilik Türkiye (MT): Kaç yıldır bu proje
ile uğraşmaktasınız?
M. Olgaç KANGAL (OK): Doktora
çalışmalarıma başladığım sırada, danışman
hocam Prof. Dr. Sayın Ali GÜNEY ile bir araya
gelerek dünyada son 40 yıldır tanınan ve
Türkiye’de de varlığı bilinen ancak üzerinde hiç
çalışılmamış önemli bir endüstriyel hammadde
olan huntit cevheri üzerinde çalışma kararı
aldık. Sayın Güney’in danışmanlığında doktora
çalışmamı tamamlandıktan sonra, öncelikle konu
ile ilgili bilimsel araştırmalara yönelik projeler
gerçekleştirdik. Daha sonra endüstriden gelen
talepler doğrultusunda, farklı huntit cevherlerinin
endüstriyel kullanımına yönelik birkaç proje daha
gerçekleştirdik. Bu süreç düşünüldüğünde ilk
başlangıç aşamasından bu yana tüm çalışmalar
9-10 senelik bir süreyi kapsamaktadır. Bu konuda
Science Citation Index (SCI)’e giren uluslararası
bilimsel dergilerde 6 adet makale ve birçok
uluslararası bildiri yayınlanmıştır.
(MT): Projeyi geliştirme aşamasında
karşılaştığınız problemler oldu mu? Olduysa,
bunlardan bahsedebilir misiniz?
(OK): Aslında projenin bilimsel araştırma
aşamasında teknolojik olarak fazla zorluklarla
karşılaştığımızı söyleyemeyeceğim. Ancak bu
konuda dünyada ve Türkiye’de bugüne kadar
yeterli çalışmaların gerçekleştirilmemesi, bazı
akademik ortamlarda konunun öneminin
anlaşılamamasına ve bu sebeple yeterli maddi ve
manevi destekleri alamamamıza sebep olmuştur.
Bir de, bahsetmek gerekirse Türkiye’deki huntit
oluşumları, rezervleri ve endüstriyel hammadde
olarak kullanım alanları tam olarak ortaya
konulmamıştır. Halen yerli endüstrimizde de
bilinmemesinden dolayı çok az sayıda proje
hayata geçirilebilmiştir.

(MT): Sizce projenizin, diğer projeler
arasından sıyrılıp birinci olmasının nedenleri
neler olabilir?
(OK): Yeni bir mineral olan huntitin,
dünyadaki birkaç firma haricinde üretilmediği
bilinmektedir. Huntit mineralinin alev geciktirici
olarak kullanılması bu minerali yüksek
teknolojide kullanılan, aranan ve pahalı bir
hammadde yapmaktadır. Türkiye’deki huntit
cevherlerinin fiziksel, kimyasal, fizikokimyasal
ve mineralojik özellikleri bu proje ile tam olarak
ortaya konmuştur. Yüksek teknoloji ürünlerinde
alev geciktirici olarak kullanılması dolayısıyla
önemli ve staratejik nitelikte bir endüstriyel
hammadde olan huntit kaynaklarımızın her
bakımdan araştırılması, kalitelerinin ortaya
konulması, zenginleştirme özelliklerinin tespiti
ve zenginleştirme yönteminin geliştirilmesi
düşünüldüğünde bu projenin önemi daha iyi
anlaşılmıştır. Huntit mineralinin yeni keşfedilmiş
olması dolayısı ile özellikle zenginleştirme ve
değerlendirme konularında bilimsel literatürde
yeterli bilgi bulunmamaktaydı. Bu proje ile
özellikle Türkiye’de önemli rezervlere sahip
olduğu tahmin edilen Huntit cevherinin
değerlendirilmesi ve özellikle alev geciktirici
özelliklerinin tespitine yönelik detaylı araştırmalar
yapılmıştır. Sanırım bu projenin diğerlerinden
ayrıldığı noktaları bu şekilde açıklayabilirim.
(MT): Bu proje ile Türk madenciliğine nasıl
bir katkı koyabileceğinizi düşünüyorsunuz?
(OK): Ülkemizde yıllardır, tüm zorluklarına
karşın, klasik madencilik çalışmaları ile ulusal
ekonomiye küçümsenmeyecek katma değerler
yaratılmaktadır. Ancak, ürün çeşitlendirme ve
katma değeri yüksek madencilik çalışmaları
ile yeni ve özellikle nadir bulunan madenlerin
üretimleri konusunda arzu edilen seviyelerin
çok uzağındayız. Günümüzde önemli huntit
rezervlerine sahip olduğu bilinen Türkiye,
bu minerali değerlendiren ülkeler dikkate
alındığında, Ar-Ge ve üretime dönük performansı
ile hak ettiği noktada olmadığı açıktır. Bu projeye
gösterilecek ilgi ile yüksek potansiyelde huntit
rezervine sahip olduğu tahmin edilen ülkemizin,
yakın bir gelecekte, gerek üniversitelerin
gerekse özel sektörün katılımıyla huntit
madenciliği yapan ve katma değeri yüksek
endüstriyel ürünler üreten bir ülke olma şansını
yakalayabileceğini düşünmekteyiz.
(MT): Ülkemizde huntit cevherleşmesinin en
yoğun olduğu bölge neresidir?
(OK): Ülkemizde huntit cevherleşmesinin en
yoğun olduğu bölge Afyon-Denizli-Isparta illerini
kapsayan Göller Bölgesi’nde bulunan AcıpayamÇameli, Eğirdir ve Salda Gölü’dür.

(MT): Projeniz için hangi bölgelerde çalışıldı?
(OK): Gerçekleştirilen projelerde Eğirdir Gölü ve AcıpayamÇameli bölgesi huntit cevherleriyle çalışılmıştır.
(MT): Huntit günlük yaşantımızda hangi ürünlerde
karşımıza çıkmaktadır?
(OK): Günlük yaşantınızda etrafınıza baktığınızda
gördüğünüz hemen hemen her malzemede huntit cevherinin
katkı maddesi olarak kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Huntit
minerali boyalarda, dolgu ve genişletici, özel bağlayıcı ve
yapıştırıcı, özel tip lastiklerde dolgu sertleştirici ve kağıt
sanayinde kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır. Huntit
cevherlerinin günümüzdeki en önemli kullanımı ise, ısıtıldığında
ortaya çıkan karbon dioksit içeriğinden dolayı alev geciktirici
dolgu malzemesi olarak kullanılmasıdır.
(MT): Huntitin alev geciktirici dolgu malzemesi üretiminde
kullanımını açıklar mısınız?
(OK): Alev geciktirici katkı malzemelerinin gündelik yaşamda
kullanılmaları gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Plastik
malzemelerin neredeyse tamamı hidrokarbon esaslı olup yanma
özelliğine sahiptirler. Günümüzde birçok eşyanın yapımında
polimerlerin kullanımı arttığı için katkı malzemesi olarak
kullanılan alev geciktirici malzemelerin de önemi artmaktadır.
Tekstil, yapı, elektrik-elektronik ve otomotiv gibi güvenliğin
gerektiği birçok alanda kullanılan polimerlere katılan alev
geciktiriciler, bu alanlardaki güvenliğin artmasına yardımcı
olmaktadır. Bina/inşaat, insan taşımacılığı, elektrik ve elektronik
eşyalar gibi güvenliğin gerektiği yerlerde bu tip malzemelerin
yanmaması veya en azından zor tutuşması ve zor alev alması
gerekmektedir. Bu tip malzemelerin yanmaya karşı dayanıklı
olması ve yangın esnasında en az oranda zehirli gaz çıkarması
bazı katkı maddeleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
Alev geciktirici katkı maddeleri, yanmayı gerçekleştiren veya
arttıran ortam ve koşulları kontrol etme yönünde işlev görürler.
Alev geciktirici katkı maddeleri, ortamdaki oksijeni yok ederek
alevi söndürmekte veya ısıyı soğurarak karbon dioksit ve su
buharı açığa çıkararak sıcaklığı düşürmektedirler. Alev geciktirici
katkı maddeleri sinerjik etkilerinden dolayı karışım halinde
de kullanılmaktadırlar. Katkı bazlı alev geciktirici maddeler
arasında 80’li yılların başından bu yana hızla kullanımı artan
huntit/hidromanyezit esaslı alev geciktiriciler
önemli bir yer tutmaktadır. Huntit/hidromanyezit
karışımlı malzemenin yaklaşık 250 CO’de
başlayan endotermik bozunması, karbondioksit
ayrışmasına yol açmakta ve nihai ürünler olarak
katı halde MgO ve CaO ortaya çıkarmaktadır.
Açığa çıkan su buharı ve karbondioksit yangın
esnasında ortaya çıkan alevin büyümesini
engellemekte ve açığa çıkan zehirli gazları
soğurmaktadır.
(MT): Karbonat sınıfındaki diğer mineraller
de Huntit ile aynı görevleri yerine getirebilir mi?
Huntitin diğer karbonatlara göre avantajları
nelerdir?
(OK): Karbonat sınıfındaki diğer minerallerden
ziyade, mineral esaslı alev geciktiricilerin

tamamı hidroksit veya sulu karbonat iyonu içermektedirler.
Özellikle su içeren magnezyum karbonat olan hidromanyezit,
huntit ile birleştirilerek alev geciktirici ve duman bastırıcı
olarak kullanılmaktadır. Teknik olarak huntit/hidromanyezit
birleşiminin alev geciktirici performansı, aluminyum trihidrat ve
magnezyum hidroksitlere göre daha iyidir. PVC kablo, izolasyon
ve yapı ürünleri başlıca kullanım alanlarıdır. Doğal magnezyum
hidroksitin fiyatıyla benzerlik gösteren huntit/hidromanyezit
esaslı alev geciktiriciler, iyi pigmentasyon ve reoloji kontrolü
bakımından alev geciktirici uygulamalarında öne çıkmaktadır.
(MT): Türk madencilik sektörünün geldiği noktayı, dünya
madencilik sektörü ile kıyaslarsanız, sizce Türk madenciliğinin
durumu nedir?
(OK): Maden sektörü Türkiye’de önemi tam anlaşılamamış
bir sektördür. Rezervlerimizin çokluğu göz önüne alındığında
maden ihracatımız hiç de sevindirici değil. Türkiye’de
madenciliğin teşviğe ve desteğe ihtiyacı vardır. Sektörün
aramadan işletmeye ve zenginleştirme tesislerinin yapımına
kadar, değişik teşvik tedbirleriyle desteklenmesi gerekmektedir.
ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Japonya gibi ülkelerde olduğu
gibi, madencilikte destek politikaları uygulanmalıdır. Bugüne
kadar çıkarılmış olan çevre ile ilgili tüm yasa, yönetmelik ve
tebliğler arasındaki çelişkiler giderilmelidir. Bizler maden ve
cevher hazırlama mühendisleri olarak, doğaya ve çevreye saygılı
insanlarız. Yaptığımız tüm projelerde bu noktanın üzerinde
önemle dururuz. Gerekli bilimsel denetimlerin ve kontrollerin
yapılması durumunda, çevreye dost projelerin hayata
geçirilmesi ve toplumun refahının artırılması mühendis olarak
bizim ana hedefimizdir.
(MT): “Yarına Bir Değer Bırak” başlıklı proje yarışması
hakkında görüşleriniz nelerdir?
(OK): “Yarına Bir Değer Bırak” başlıklı Mehmet Kemal
Dedeman Proje Yarışması özellikle madencilik sektörünün
gelişmesi ve uygulanabilir projelerin hayata geçirilmesi
yönünden oldukça etkin bir organizasyondur. Ülkemiz
madenciliğine yön veren kuruluşların böyle organizasyonlar
aracılığıyla gerek diğer endüstri kuruluşlarına gerekse
akademisyenlere her zaman Türkiye’de madenciliğe gereken
önemin verilmesi gerektiğini hatırlatmaktadır.

Ödül töreni

LKAB’nin Ocaklarında Kullandığı
WASSARA Su Tahrikli Sondaj Sistemi Türkiye’de!
Emre ERDEM
Mapek Makine San. Ürün Müd.
Maden Mühendisi
emre.erdem@mapek.com

D

ünyanın önde gelen demir
madencilerinden olan LuossavaaraKiirunavaara AB (LKAB), sahip olduğu
Kiruna ve Malmberget demir madenlerinde
yıllık 10 milyon ton demir cevheri üretirken,
çalıştırdığı ocaklarda, üretim ve medya
delgilerinde, havalı sondaj sistemi yerine
kendi bünyesinde geliştirdiği Wassara su
tahrikli sondaj sistemini kullanarak genel
maliyetlerini %20, delgi maliyetlerini %50
oranında azalttı.

LKAB Kiruna Madeninde Sapma Testleri

Sapmasız, derin kuyular
Sistemin en önemli özelliği sapmasız,
derin kuyular delebilmesidir. Sistemin bu
özelliğinden faydalanan LKAB, patlatma
deliklerini birbirine paralel delikler şeklinde
delerek patlatma sonrasında düzgün tane
boyutunda cevher elde etmiştir. Bu durum,
cevher zenginleştirme öncesi ek kırıcı ve ek
patlatma gereksinimlerini ortadan kaldırmıştır.
Ayrıca, patlatma modelinde bulunan kontur
delgilerinin de sapmasız delinebilmesiyle,
patlatma sonrası elde ettiği cevhere yan
kayadan gelen pasa miktarını azaltarak tenörü
yükseltmiştir.

Malmberget Madeninde Kablolama ve Havalandırma Delikleri

Wassara için ortalama sapma = 1,05 %

Bu bir reklamdır

Bu sistemin en
büyük özelliği
düşük
yakıt
tüketimidir

Sapmasız ve uzun kuyu delebilme kabiliyeti,
üretim deliklerinin derinliğinin artmasına
olanak sağlamış, bu durum da daha az kayma
ve ara katlar arası mesafelerin artırılmasına
olanak sağlarken ek üretim galerilerinin

15
metre
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açılmasını engellemiştir.
Düşük yakıt maliyeti
Söz konusu sistem, yüksek su basıncıyla
çalışan kuyu dibi tabancadan ibarettir.
Sistemin ana pompası 200 barlık su basıncı
üreterek kuyu dibi
tabancayı çalıştırmaktadır.
Bu pompanın en büyük
özelliği düşük yakıt
tüketimidir. Yedi saatlik
bir vardiyada havalı
kompresörler 320 litre
mazot tüketirken,
Wassara su tahrikli sondaj
sisteminin pompaları 80
litre mazot tüketmektedir.
%75‘lik yakıt tasarrufu
30
metre LKAB’nin maliyet

hesaplarında en büyük kazancı olarak göze çarpmaktadır.
Yüksek delgi hızı
Sistemde çalışan çekiçlerin çalışma frekansı 65 Hz’dir.
Havalı sistemlerde kullanılan çekiçlerin frekansı 25 Hz’dir. Bu
durum da hızlı delgi olanağı sağlamaktadır. Granodiyoritlerde
yapılan denemelerde 8 saatte 200 metre delgi yapabilme
olanağı sağlayan sistem ayrıca LKAB ocaklarında toz
problemini de ortadan kaldırmıştır.
Slot delgilerinde büyük kolaylık
Üretim deliklerinden, slot delgilerde de başarı ile
kullanılan sistem, bu özelliği ile yüksek verimlilik sağlamıştır.
Slot delgileri için özel tasarımı bulunan sistemde ilk olarak
kılavuz delgi yapılır. Daha sonra, kılavuz deliğe yerleştirilen
kılavuz tij diğer delginin paralel yapılabilmesi için çekice
kılavuzluk yapar. Bu yöntemle birbirine paralel slot delikleri
başarı ile delinir ve patlatmadan sonra düzgün slot elde
edilir.
Sistemin Türkiye temsilcisi
Mapek Makine yetkilileri,
paralel sapmasız kuyular
delebilme imkanı sağlayan
bu sistemin barajlarda yüksek
hassasiyet gerektiren perde
enjeksiyonlarında da son
derece kullanışlı olduğunu,
yakın zamanda sistemin
tüm Türkiye’de yaygın
hale geleceğini söyledi.
Sistem, jeotermal delgilerde
de yüksek delgi hızı
sayesinde büyük avantajlar
sağlamaktadır.

Madencilik ile ilgili bilgilerinizi
güncel tutmak için bir abonelik yeterli!
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Üniversite , Kamu, Özel Sektör İşbirliği Ürünü
NETPRO/Mine

Cevher yatağını
doğru şekilde
modellemeden
üretim
çalışmalarına
başlamak,
geri dönülmesi
imkansız
sorunlara
neden
olabilir

Hiç kuşkusuz, ülkemizde madencilik
alanında yaşanan teknolojik gelişmelerin
en önemlilerinden birisi Netcad - Ulusal
Cad ve Gis Çözümleri A.Ş.’nin ürettiği
NETPRO/Mine yazılımı olmuştur.
Madencilik faaliyetlerinde yeni bir
döneme geçilmesini sağlayacağını
düşündüğümüz bu yazılım ile ilgili
ayrıntıları öğrenmek amacıyla,
projeye teknik destek veren Hacettepe
Üniversitesi Maden Mühendisliği
Bölümü öğretim üyeleri Bahtiyar Ünver,
Erhan Tercan ve Mehmet Ali Hindistan
ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Maden
işletmeciliğinde büyük bir öneme sahip
olan bu tip yazılımların geliştirilmesi
konusunda emeği geçen saygıdeğer
hocalarımıza sektörümüz adına
teşekürlerimizi sunarız.
Madencilik Türkiye (MT): Madencilikte
cevher yatağının modellenmesi neden
önemlidir?
Bahtiyar Ünver (BÜ): Madenler doğal
oluşumlardır ve bu nedenle özellikleri çok
değişkendir. Aslında dünyada tıpatıp birbiriyle
aynı olan iki cevher yatağının var olduğu
söylenemez. Bu nedenle cevher yatağı
hakkında mutlaka yeteri kadar bilgi sahibi
olmak gerekir. Özelliklerini yeterli güvenilirlikte
bilemediğimiz bir cevher yatağından uygun
şekilde üretim yapabilmemiz mümkün değildir.

Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından oluşan MODEST ekibi
Yrd. Doc. Dr. Mehmet Ali Hindistan, Araş. Gör. Güneş Ertunç, Prof. Dr. Bahtiyar Ünver, Prof. Dr. Erhan Tercan,
Araş. Gör. Mehmet Suphi Ünal, Araş. Gör. Fırat Atalay

Dolayısıyla cevher yatağını doğru şekilde
modellemeden üretim çalışmalarına başlamak,
sonradan geri dönülmesi imkansız sorunlara
neden olabilir. Ayrıca bildiğiniz gibi madenler
tekrar yerine konulamaz niteliktedirler ve
milyonlarca yıllık bir süreçte oluşmuş olan
bu kaynağı en optimum şekilde işlemek
ve işletmek biz mühendislerin en önemli
görevidir. Sonuç olarak yeterince bilgi sahibi
olmadığınız bir madeni işletmeye kalkmak,
karanlıkta yol bulmaya çalışmak gibidir.
Dolayısıyla cevher yatağının jeolojik yapısı,
tektonizması ve cevher özellikleri mutlaka
doğru olarak bilinmelidir.
(MT): Maden işletmeciliğinde bilgisayar
yazılımlarının önemi hakkında bilgi verebilir
misiniz?
(BÜ): Bilgisayar yazılımları ile cevher
yataklarının modellemesi ve ocak tasarımı
daha az hata ile kısa sürede yapılabilir. Farklı
seçeneklerin karşılaştırılması kolaydır. Üstelik
her yeni veri eklendiğinde bu modeller hızlı bir
şekilde güncellenebilir. Bilgisayar yazılımlarının
önemini şu örnekle de vurgulayabiliriz: Oduncu
için çok keskin bir balta ne ise, yazılımlar da
madenciler için odur. Yani, bilgisayar yazılımları
amaçlar için üretilen önemli araçlardır.
(MT): Cevher yatağı modelleme işleminin
aşamaları nelerdir?
(BÜ): Cevher yatağını
modelleme işlemine jeolojik
yapının incelenmesi ile başlanır.
Cevher yatağının jeolojisi ve
tektoniği bilinmeden modelleme
yapılamaz. Maalesef konu
hakkında ayrıntılı bilgisi olmayan
kişilerde bilgisayara verilerin
girilmesi sonrasında modelin
doğrudan kullanılan yazılım
tarafından oluşturulduğu
yönünde yanlış bir düşünce
vardır. Aslına bakarsanız
modelleme sürecini klasik
yöntemlerle yapmayı bilmeden
bilgisayarla yapmak mümkün
değildir. Modellemenin doğru
olarak yapılabilmesinin ön koşulu
yeterli miktarda güvenilir veri
olmasıdır.

(MT): Yeterli ve güvenilir bilgiden tam olarak neyi
kastediyorsunuz?
(BÜ): Öncelikle, sahanın ve cevherleşmenin jeolojisi ve
tektonizmanın bilinmesi gerekir. Daha sonra sahadan gerek
jeofizik uygulamalar ve gerekse sondajlar ve yarmalardan
doğru ve yeterli miktarda veri elde edilmiş olmalıdır. Aslında
modelleme dinamik bir süreçtir. Elde edilen her bilgiden
sonra cevher modeli güncellenir ve bu sayede yapılacak olan
sondajlardan en doğru bilgi elde edilebilir. Diğer bir ifadeyle,
en az sayıda sondajdan en çok bilgi elde edilebilmesi için
sondajların nerelere yapılması gerektiği belirlenebilir.
Sahadan değişik yöntemler kullanılarak elde edilen veriler
çok önemlidir. Veri tabanı, bütün bu yapılacak modelleme
ve tasarım çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Veri
tabanındaki bir eksiklik ya da hata sonraki tüm çalışmaları
etkileyecektir. Dolayısıyla veri tabanının oluşturulmasına
azami önem vermek gerekir. Bunun için nelerin yapıldığından
bahsetmek gerekirse, öncelikle sondaj loglarını veri tabanına
aktarırken çok sayıda kontrol yapmak gerekir. Bu iş uzun
zaman alabilir. Modellemeden kasıt maden yatağının jeolojik
bir katı modelini ve bu model içinde tenörün uzaklığa
bağlı değişkenlik yapısını ortaya koymaktır. Katı model ve
bu model içindeki kalite (tenör, ısıl değer, vb.) değişimi
daha sonra ocak planlamasında kullanılır. Ocak planlarının
doğru olması için katı modelin doğru ve gerçeği temsil
ediyor olması gerekir. Katı modeldeki bir hata doğrudan
ocak ve üretim planlarına da yansıyacaktır. Bu itibarla
yapılan modelleme ve tasarım işlemleri bir zincir şeklinde
düşünülmelidir.
(MT): NETPRO/Mine yazılımını neden geliştirme ihtiyacı
hissettiniz?
(BÜ): Piyasada tüm dünyada kullanılagelen farklı
yazılımlar mevcuttur. Bunların
çoğunluğu modelleme ve
görselleştirme konusunda çok
başarılı yazılımlardır. Ancak bu
yazılımların ülkemizde yeteri
kadar yaygın uygulanmadıkları
düşüncesindeyiz. Bunun için
farklı nedenler sıralanabilir.
Küçük işletletmelerin dahi
kolayca elde edebileceği ve
uygulayabileği bir yazılıma
ihtiyaç vardır. Netcad maden
işletmelerinin neredeyse
tamamında kullanılagelen
bir yazılımdır. Bu nedenle
geliştirilecek olan madencilik
yazılımının Netcad ile birlikte
gerçekleştirilmesinin doğru

bir strateji olacağını düşündük. Yazılımın kullanılmakta
olan Netcad ile kolayca ilişkilendirilebilmesi, Türkçe olması,
yaygın bir eğitim ve proje desteğinin verilmesi ile projenin
başarıya ulaşacağını düşündük. NETPRO/Mine’nın veri
otomasyonu modülü sayesinde işletmeye ait veriler hem
doğru bir şekilde kaydedilebilecek hem de bu verilerin
kullanılması sonucunda kullanıcı istekleri doğrultusunda
raporlar otomatik olarak oluşturulacak ve geleceğe dönük
projeksiyonlar yapılabilecektir. Örneğin, geçen yıl ve bu
yıl haziran aylarında gerçekleşen patlayıcı sarfiyatlarının
ve verimlerinin karşılaştırması grafik şeklinde kolaylıkla
görülebilecektir. Bu veri otomasyonu sayesinde yöneticiye
doğru ve hızlı bilgi sağlanarak çok değerli bir karar destek
sistemi oluşturulmuş olacaktır. Bu haliyle NETPRO/Mine hem
teknik hem de yönetsel açıdan madencilik için komple bir
çözüm sağlamış olacaktır.
(MT): Bu tür yazılımların verimli olarak kullanılabilmesi
için firma nasıl bir alt yapıya sahip olmalıdır?
(BÜ): NETPRO/Mine başlı başına mucize bir program
olarak değerlendirilmemelidir. Bu tür yazılımların etkin
ve verimli olarak kullanılabilmesi için üç önemli unsur
vardır. Bunlar, doğru ve yeterli bir veri tabanı, yazılımı
etkin olarak kullanabilen mühendis ve sahayı tanıyan,
proje hazırlanmasında deneyimli maden mühendisidir.
Bu unsurlardan birinin eksik olması başarılı bir çalışmanın
yapılmasını büyük ihtimalle olanaksız kılacaktır. Öncelikle
tüm verilerin güvenilirliğinden emin olunması gerekmektedir.
Bu verilerin güvenilirliğinin de sağlanması için belirli
standartların oluşturulması gereklidir. Yazılımın özelliklerini
çok iyi bilen ve kullanabilen bir mühendisin olması yeterli
değildir. Verilerin jeoistatistiksel açıdan değerlendirilmesi
kesinlikle standart bir iş değildir ve mutlaka konunun
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uzmanı tarafından yapılması
zorunludur. Aksi takdirde yapılan
modelleme büyük bir ihtimalle
hatalı olacaktır. Ayrıca projeyi
geleneksel yöntemlerle yapmayı
bilen ve saha hakkında yeterli
bilgi sahibi olan bir mühendisin
olmaması da başarıyı etkileyen
önemli unsurlardan biridir.
Özetlenecek olursa, yazılımı
bir tarafından verilerin girildiği,
diğer tarafından modelin alındığı
bir sistem olarak düşünmemek
gerekir. Benzer tüm yazılımlarda
olduğu gibi NETPRO/Mine’ı da
başlı başına mucize bir yazılım
olarak değerlendirmemeli, ancak amaca uygun
çok iyi bir araç olarak görmeliyiz.
(MT): NETPRO/Mine projesinin
oluşmasında emeği geçen ekip hakkında
bilgi verebilir misiniz?
(BÜ): Hacetepe Üniversitesi Maden
Mühendisliği Bölümünde 3 öğretim üyesi
ve 3 araştırma görevlisinden oluşan 6 kişilik,
cevher yatağı modelleme ve ocak tasarımı
yapan, oldukça dinamik bir ekibimiz var. Bu
ekibe, ileride uluslararası projeler de yapmayı
hedeflediğimiz için, İngilizce “Ore Body
Modelling and Mine Design Team”in kısaltması
olarak MODEST adını koyduk. Biz bu ekiple
yaklaşık 4 yıldır bu konularda çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Özellikle son 2 yıldır Türkiye
Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)’na ait yeraltı
kömür sahalarının modellenmesi ve işletme

3B modelleme ve verilerin işlenmesi konusunda projeyi destekleyen
Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü ekibi
Araş. Gör. Hacer İlhan, Araş. Gör. Zümra Kavafoğlu, Doç. Dr. Haşmet Gürçay

projelerinin hazırlanması projesini TKİ ile
entegre bir şekilde gerçekleştiriyoruz.
NETPRO/Mine projesini ilk olarak TKİ,
Netcad firması ve MODEST ekibi, madencilik
sektörünün gelişmesi için tasarlamaya
başlamıştır. Proje içerisinde Hacettepe
Üniversitesi Matematik Bölümü ve Bilgisayar
Mühendisliği Bölümünden öğretim elemanları
da yer almaktadır. Projenin ön hazırlık safhası,
en yoğun çaba sarf edilen kısmı olmuştur.
Bir yılı aşkın bir süre boyunca projenin tüm
aşamaları dikkatlice tasarlandı. Projeyi TÜBİTAK
- KAMAG’a (1007 Kamu Kurumları Araştırma
ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı)
sunduk ve proje kabul edildi.
Netcad, “know/how” konusunda çok
iyi bir firmadır ve Türkiye’de yaygın olarak
kullanılan çok sayıda başarılı proje ve yazılım
üretmiştir. 3B kaynak modelleme konusunda
birçok disiplinden konunun uzmanları
projeye katkı koymaktalar. Örneğin
projenin 3B görselleştirme konusunda
Hacettepe Üniversitesi Matematik
Bölümünden hocalarımız çalışmaktalar.
Bilgisayar Bölümünden hocalarımız da
3B modelleme ve verilerin işlenmesi
konusunda projeyi desteklemektedirler.
Sonuçta bütün bu matematiksel
ölçümlerin, formüllerin programa
uygulanması, sıralaması, nasıl konması
gerektiği konularında konunun uzmanı
kişilerle çalışıldı. Sizlerin de bildiği gibi
Netcad’in zaten madencilik sektöründe
herkes tarafından kullanılan yazılımları
mevcuttur. Biz de buradan yola çıkarak
yepyeni bir bakış açısı ile sıfırdan bir
sistem ortaya koyduk. Netcad’in var olan

ve alışılmış düzeni üzerinde değişiklikler yapıldı. NETPRO/
Mine’ın gücü ve güvenilirliği de buradan gelmektedir.
(MT): Sektörde NETPRO/Mine yazılımının kullanımını
nasıl yaygınlaştırmayı düşünüyorsunuz?
(BÜ): Yazılımın yaygın olarak kullanılabilmesi, kanımızca,
verilecek eğitim desteğine bağlı olacaktır. Uygulamaların
daha önce belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde yapılması
sonucunda firmalar yazılımın getirileri ve sağladığı avantajları
gördükçe yazılımın kullanılması yaygınlık kazanacaktır. Bu
programları yorumlayacak mühendislere ihtiyaç vardır. Biz
bu konuda öncelikle öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Örneğin
Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünde
“Maden Tasarımı” adlı seçmeli dersi veriyoruz. Bu ders son
sınıfta, bir yıl boyunca uygulamalı olarak verilmektedir.
Öğrencilerimize üçer kişilik gruplar halinde bir cevher yatağı
ile ilgili tüm bilgileri içeren veri setlerini vererek birinci
dönem cevher yatağını modellemelerini, ikinci dönem ise
işletme tasarımı yapmalarını sağlıyoruz. Her ekibe farklı
özelliklere sahip cevherlere ait veri sağlanıyor: Kömür, altın,
kurşun, nikel gibi. Bazı veri setleri açık işletmeye, bazıları
ise yeraltı işletmesine uygun veriliyor. Öğrencilerimiz, ders
kapsamında elde ettikleri sonuçları seminer olarak diğer
öğrencilerle paylaşıyorlar ve tüm öğrenciler değişik cevherler
ve işletme koşulları hakkında bilgi ediniyorlar. Yılda ortalama
15-20 öğrencimiz bu dersi almakta ve bu tür yazılımları
kullanabilecek seviyede yetişmiş olarak mezun olmaktadır.
(MT): Satış öncesi ve sonrasındaki destekler konusunda
bilgi alabilir miyiz?
(BÜ): Programın kullanılması aşamalarında profesyonel
yardımlar ve fikirlere ihtiyaç olacaktır. Maden Mühendisliği
Bölümündeki öğretim elemanlarından oluşan “MODEST”
isimli ekibimiz bu konuda
uzmandır. Yıllardır
edindiğimiz bilgiler ışığında,
modelleme ve tasarımın
değişik aşamalarında
uzmanlaşmış bir ekibiz.
Erhan Tercan hocamız
özellikle jeoistatistik ve
kaynak modellemesi
konularında dünyanın ileri
gelen mühendislerinden
biridir. Yeri gelmişken
belirtmek isterim, ülkemizde
kaynak ve rezerv terimleri
birbiriyle karışmaktadır. Biz
bu karışıklığı da düzeltmeye
çalışıyoruz. Kaynak kelimesi,
yeraltında varlığı tespit
edilen madenin ekonomik
durumunun tam olarak
incelenmediği hallerde

kullanılmalıdır. Rezerv kelimesi ise kaynağın ekonomik
olduğu belirlenmiş, madencilik yapılmaya hazır kütleler
için kullanılmalıdır. Bu konuda bir karışıklık yaşandığını
görüyoruz. Konumuza dönersek, Mehmet Ali Hindistan
hocamız da açık ocak madenciliği ve maden ekipmanları
konusunda uzmandır. Benim de hem Zonguldak hem de
Soma’da edindiğim yeraltı deneyimim var. Dolayısıyla,
araştırma görevlisi arkadaşlarımızla birlikte biz bir
ekibiz. Yetişmiş mühendislere her zaman bilgilerimiz ve
tecrübelerimiz ile desteğimiz olacaktır. Eğitilmiş ve yeni
mezun mühendislerimizin bu programı en etkin ve hatasız
bir biçimde kullanmaları da kesinlikle beklenmemelidir.
Dediğimiz gibi, bu program ile doğru sonuçlar elde
edilebilmesi için tecrübe ve verilerin doğruluğu çok
önemlidir. Ama bizler bu mühendislere projenin her
aşamasında danışmanlık hizmeti vererek hem personelin

eğitilmesinde yardımcı olmaya devam edeceğiz hem de
NETPRO/Mine’ın kullanımında oluşabilecek hataların önüne
geçeceğiz. Ayrıca Netcad de kendi bünyesinde, değişik
zamanlarda ve değişik illerde eğitimlerini sürdürmeye devam
edecektir.
(MT): Bundan sonraki hedefleriniz nedir? Daha nelerin
yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?
(BÜ): Aslında biz, bu proje ile başlayan süreci üç aşamalı
olarak düşünüyoruz.
Birinci aşama olarak NETPRO/Mine yazılımı, ikinci aşamada
üretim planlaması ve optimizasyonunun yapıldığı ek
modüller ve son olarak da tüm Türkiye için bir e-madencilik
projesi. Bütün planlanan modüller, birbiriyle ortak çalışan,
birbirini tamamlayıcı modüller olacaktır. Önümüzdeki yıllarda
varmayı beklediğimiz nokta da, MİGEM ile ortak çalışan, tüm
madenlerde kullanılan, veri tabanı oluşturma ve depolama
için belirli standartları getiren yaygın bir sistemin oluşmasına
öncü olmaktır.
(MT): Ülkemiz madencilik sektörü açısından
bu yazılımın üretilmesi konusunda geç kalındığı
düşünülebilir mi?
(BÜ): Yurtdışındaki büyük firmalar, bu tür yazılımların
madenler için ne kadar önemli olduğunun farkına varmış

durumdalar. Türkiye’de de bu bilinç gelişiyor. Geç olduğunu
düşünmüyoruz. Bu tarz modelleme yazılımları ilk olarak 1995
yılında üretilmeye başlandı ve günümüze kadar geldi. 10 – 15
yıllık bir süreyi geç kalınmış olarak kabul ederseniz, gecikmiş
olunduğu söylenebilir tabi. Ama biz yine de gecikmiş
olunduğunu düşünmüyoruz. Bu yazılım Türkiye’de en etkili
şekilde kullanılacak, teknoloji ve ihtiyaç şartları göz önüne
alındığında, en doğru zamanda yürürlülüğe girdi diyebilirim.
(MT): Programın yurt dışında da kullanılması mümkün
olduğundan satış yapılan ülkelerde de eğitimler
planlanıyor mu?
(BÜ): NETPRO/Mine ilk etapta Türkçe ve İngilizce
olmak üzere iki dilde olacaktır. Elbette, ileride yurdışında
kullanılması en büyük hedefimiz. Yazılımın kalitesi ve
performansı bu dileğimizi yerine getirmek için yeterli
olacaktır diye düşünüyoruz. Hacettepe Üniversitesi olarak
bizim satış gelirlerinden hesaba katılamayacak ölçüde
sembolik bir payımız olacak. Yani, bu işi kazanç elde etmek
için yapmıyoruz. Özünde, biz bu projeye gerçekten de
tam olarak ülkemize hizmet edebilmek için giriştik. Bizler,
doğup büyüdüğümüz bu topraklarda, yediğimiz ekmeğin
ve içtiğimiz suyun karşılığını verme görevimiz olduğuna
inanıyoruz.
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• (‹SKEN ‹skenderun Enerji Üretim ve Ticaret A..); Sugözü ve AYES Enerji Santrallar› Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (ENKA ENERJ‹); Adapazar›, Gebze, ‹zmir ve Alia¤a Santrallar› Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (ENERJ‹SA); Hidroelektrik, Rüzgar ve Termik Santral Projeleri Sosyal-Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (SANKO HOLD‹NG); Hidroelektrik ve Rüzgar Santral› Projeleri Sosyal- Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (ÇALIK ENERJ‹); Ceyhan Rafinerisi, K›r›kkale DGKÇS ve HES Projeleri Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (ZORLU ENERJ‹); Bahçe Rüzgar Santral› Projesi Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (KOL‹N A..); Akköy I, II, Yaln›zard›ç ve Bal›r HES Projeleri Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (TÜRKERLER A..); Muhtelif Rüzgar Enerji Santral› Projeleri
• (GDF SUEZ - MIMAG-SAMKO); Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (GDF SUEZ – BAYM‹NA ENERJ‹); Ankara DGKÇS Çevresel ‹zleme Çal›malar›
• (ANADOLU ENDUSTR‹ HOLD‹NG); Gerze Santral› Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (C‹NER HOLD‹NG); Çay›rhan ve Silopi Santrallar› Mühendislik, Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (AKFEN ENERJ‹); Mersin DGKÇS Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (GENEL ENERJ‹ A..); Taq Taq Petrol Sahas› ve Rafinerisi Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (PETOIL A..); Bina Bawi ve Shakal Petrol Sahalar› Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (PERENCO Middle East Ltd.); Sindi-Amedi Petrol Sahas› Çevresel Dan›manl›k Hizmeti
• (CONVEX Ltd.); Ad›yaman Termik Santral› Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (E.ON Kraftwerke GmbH); Yer Seçimi Çal›mas›
• (DELTA Environmental Consultants Inc.); Tuzla Grace Çimento Katk› Malzemesi Üretim Tesisi Çevresel Sorumluluk Maliyet Analizi
• (WSP Environmental Ltd.); Adidas Çorlu ve Aksaray Tesisleri Çevresel Sorumluluk Maliyet Analizi
• (Dolphin Capital Partners); Çevresel Sorumluluk ve Maliyet Analizi
• (GDF SUEZ – STDE); Ula›m Altyap›s› Planlama ve GAP Bölgesi Tak›n Risk De¤erlendirme Çal›malar› (AB destekli)
• (EIB European Investment Bank); Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (CFCU Central Finance and Contracts Unit); Nevehir ve Tokat At›ksu Ar›tma Tesisi ‹hale De¤erlendirme (AB destekli)
• (CFCU Central Finance and Contracts Unit); Meriç Deltas› Ku ‹zleme Çal›malar› (AB destekli)
• (ILF Mühendislik Ltd. ti.); Kuzey Irak ve Kerkük Boru Hatlar› Güzergah Belirleme Çal›malar›
• (OSD Pty Ltd.); Kerkük Boru Hatt› Güzergah Belirleme Çal›malar›
• (MWH Montgomery Watson Harza); Dubai "Lost City" ve "International City" Projeleri Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (ERM Environmental Resources Management); SMAP-III Akdeniz K›sa-Orta Vadeli Çevre Eylem Program› Dan›manl›k Hizmetleri
• (YÜKSEL Proje Uluslararas› A..); Ankara-‹stanbul ve Ankara-Konya H›zl› Tren Projeleri Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (GSGM Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü); 2011 Erzurum Universiad Oyunlar› Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (DLH ‹naat› Genel Müdürlü¤ü); ‹stanbul Bo¤az› Karayolu Bo¤az Tüp Geçit Projesi Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (TOYOTA Otomotiv Sanayi T.A..); Bacagaz› Emisyon, Hava Kalitesi Modelleme ve Ölçüm Çal›malar›
• (GOODYEAR Lastikleri T.A..); ‹ç Ortam Gürültü, Gaz Ölçüm ve Ayl›k At›ksu Analizleri
• (KBB Körfez Belediyeler Birli¤i); Kat› At›k Projesi Mühendislik ve Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (Bakent Organize Sanayi Bölgesi); At›ksu Ar›tma Tesisi Mühendislik ve Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (T.C. Babakanl›k Proje Uygulama Birimi); Camili-1 Deprem Konutlar› Projesi (Dünya Bankas› Destekli)
• (Marmaris Liman›, Albatros Marina, Sun Marina); Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (Anadoluray ve Bursaray Hafif Rayl› Toplu Ta›ma Sistemleri); Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (Kayseri, Konya ve Artvin-Rize Kat› At›k Yönetim Projeleri); Mühendislik Hizmetleri (AB Destekli)

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları
Üreticileri Birliği

Birliğimizin ana
misyonu, doğal
taş sektöründe
Türkiye’yi
dünyada
hakettiği lider
ülke konumuna
getirmektir

Madencilik alanında ülkemizde faaliyet
gösteren oluşumları tanıtmaya devam
ediyoruz. Bu sayımızda Türkiye Mermer
Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri
Birliği (TÜMMER)’ni tanıtmak üzere
Birliğin Başkanı Sayın Selahattin ONUR
sorularımızı yanıtladı. Sayın Onur,
TÜMMER hakkında ayrıntılı bilgi vererek
mermer ve doğal taş sektörünün son
durumunu bizimle paylaştı.
Madencilik Türkiye (MT): TÜMMER’in
kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgi
alabilir miyiz?
Selahattİn Onur (SO): TÜMMER, ülkemizde
endüstriyel anlamda oldukça yeni olan mermer
ve doğal taş sektöründe, gönüllülük esasına
dayalı olarak, iyi niyetle ve üstün çabayla
sektör için faaliyet gösteren bir üst birliktir.
Birlik, 2000 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile
kurulmuştur.
Türkiye genelinde sektör ile ilgili toplam
13 dernek, kendi üyeleriyle birlikte TÜMMER
çatısı altında yer alır. İstanbul Maden ve Metal
İhracatçıları Birlikleri (İMMİB) ve Ege İhracatçı
Birlikleri (EİB), İzmir Fuarcılık Hizmetleri (İZFAŞ)
ile dünyada saygınlık kazanmış 88 üye firma
olmak üzere toplam üye sayımız 104’tür. Üye
firmalarımız Türkiye doğal taş üretiminin
%80’ine yakınını gerçekleştirmektedirler.
Henüz kesin envanteri dahi yapılmamış,
sınırsız denecek kadar zengin ve kaliteli
doğal taş çeşitleri bulunan ülkemiz, mermer
yatırımları açısından oldukça cazip bir pazar
durumundadır. Ancak sektör, önemli bir
potansiyele sahip olmasına rağmen bugüne
kadar hak ettiği noktaya ulaşamamıştır. Sahip
olduğumuz rezervler düşünüldüğünde, dünya

doğal taş dış ticareti içinde ülkemizin payının
yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Birliğimizin
ana misyonu, Türk doğal taş madenciliğini
geliştirerek üretimde ve değerde Türkiye’yi
dünyada hakettiği lider ülke konumuna
getirmektir.
(MT): TÜMMER olarak mermer ve doğal
taşın Türkiye ve dünyadaki gelişimini nasıl
yorumluyorsunuz?
(SO): Türkiye, Marmara Adası’ndan başlayan
4000 yıllık üretim geçmişiyle, dünyanın en
eski doğal taş üreticilerinden biridir. Bugün
300 çeşidi mermer, 200 çeşidi ise traverten,
limestone ve granit olmak üzere 500 değişik
renk ve desen içeren taşlarıyla Türkiye,
dünya rezervlerinin üçte birine sahip, önemli
zenginlikte bir ülkedir. Ancak, dünyada köklü
bir geçmişe sahip olan mermer ve doğal
taş sektörü, endüstriyel anlamda ülkemizde
oldukça yenidir. Mermerin Maden Kanunu
kapsamına alındığı 1985 yılından itibaren, 25
yıl gibi bir süre içerisinde, sektör bugünkü
mevcut durumuna gelebilmiştir. 1985 yılında
9,6 milyon USD olan ihracat, 150 kat artarak
2008 yılında 1,4 milyar USD seviyesine
ulaşmıştır. Mermer üretimine paralel olarak,
mermer makinaları ve sarf malzemeleri üretimi
de başarılı noktalara ulaşmış, hem bu konuda
ithalatı durdurmuş hem de ihracat yaparak ülke
ekonomisine ciddi katkılarda bulunmuştur.
Mermer ve doğal taş sektörümüz dünyada
değer ve üretim miktarı itibari ile ilk beş
ülke arasında yer almaktadır. Sıralamada ilk
beş içerisinde olabilmek için ülkemiz, Çin,
İtalya, İspanya ve İran gibi ülkelerle rekabet
halindedir. Ve bugün 179 ülkeye, 1,4 milyar
USD değerinde Türk mermeri ve doğal taşı
ihraç edilmektedir.

Sektör bugün, yüksek üretim ve ihracat potansiyeli, iç
piyasa tüketimi, doğal taş makinaları üretimi ve ihracatı ile
Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Sektörde
7200 firma/atölye faaliyet göstermekte olup yaklaşık 220.000
kişi istihdam edilmektedir. Doğal taş işletmeciliğinin yoğun
olarak yapıldığı iller Afyon, Denizli, Muğla, Bilecik, Marmara
Adası, Bursa, Elazığ, Diyarbakır, Amasya, Burdur, Antalya,
İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri ve Sivas’tır.
Hiçbir ithal girdisi bulunmayan, %100 yerli üretim olan
doğal taş sektörü, yüksek üretim ve ihracat potansiyeli,
sağladığı istihdam ve yarattığı 2,5 milyar USD katma değerle
bugün, madencilik sektörünün lokomotifi konumundadır.
(MT): Son ihracat ve ithalat rakamları hakkında bilgi
verir misiniz? Gelecek için hedef nedir?
(SO): Türkiye maden ihracatının %48’ini gerçekleştiren
mermer ve doğal taş sektörü, 2008 yılında 5 milyon ton
mermer ve doğal taş karşılığı toplam 1 milyar 402 milyon
USD’lik ihracat gerçekleştirmiştir. 2009’da ise toplam
ihracatımız 1 milyar 222 milyon USD olarak gerçekleşti. Bu
dönemdeki toplam ihracatımız 2008’e oranla %12 gerilemiş
görünüyor.
Dünya doğal taş pazarının yıllık %30 artışına paralel
olarak, Türk doğal taşının da bu oranda pazarı yakalaması
beklenmektedir. Bunun mümkün olabilmesi için sektörün
desteklenmesi gerekmektedir. Önümüzdeki beş yılda
hedefimiz 2,5 milyar USD’lik ihracata ulaşmaktır.
(MT): Sektör küresel ekonomik krizden ne şekilde
etkilendi?
(SO): 2009 yılı, Türk mermer ve doğal taş sektörü
açısından beklentilerin tam olarak karşılanmadığı bir yıl
olarak tanımlanabilir. Krizin etkilerini göstermeye başladığı
2008’in son aylarından bu yana, tüm sektörlerde olduğu gibi
mermer ve doğal taş sektöründe de düşüşler yaşanmıştır.
Durgunlaşan iç ve dış pazar, sektörün büyüme beklentilerine
cevap verememiştir.

TÜMMER Başkanı Selahattin ONUR

(MT): Krizden dolayı yöneldiğiniz yeni pazarların
potansiyelini değerlendirebilir misiniz?
(SO): 2009 yılında doğal taş ihracatının yapıldığı
ülkelerin başında 352 milyon USD ile Çin Halk Cumhuriyeti
gelmektedir. Çin’i sırasıyla, 200 milyon USD ile Amerika
Birleşik Devletleri, 50 milyon USD ile İngiltere ve 43 milyon
USD ile Suudi Arabistan izlemektedir.
Yine bu dönemde, Libya’nın %172, Azerbaycan’nın %35,
Kuveyt’in %85, Venezüela’nın %25 oranlarında alımlarını
artırması, doğal taş ihracatımıza olumlu yansımıştır. Veriler
rakamsal olarak Çin, ABD veya Avrupa Birliği ülkelerine
gerçekleştirdiğimiz ihracattan daha düşük olsa da bu
ülkelerde pazar payımızı artırdığımız açıkça görülüyor.
Avrupa ve Amerika doğal taş piyasasında durgunluk devam
ettiği sürece, bu ülkeler Türk doğal taş sektörü için alternatif
pazarlar olmayı sürdürecektir.
Öte yandan, gelişen inşaat sektörüyle dikkat çeken
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) doğal taş ihracatçılarımız
için potansiyel bir pazar olmayı sürdürüyor. Ülkede inşaat
aktivitelerinin önemli bir bölümünü büyük ölçekli projeler,
kuleler, endüstri parkları ve alışveriş merkezleri oluşturuyor.
Ülke, inşaat malzemeleri ihtiyacının tamamına yakınını ithal
ediyor. Türk doğal taş ihracatında, BAE’nin son yıllardaki
ihracat değerleri incelendiğinde, söz konusu ülkeye yapılan
ihracatın çok önemli bir gelişme eğilimi içinde olduğu
görülüyor. 2006-2008 yılları arasında, ihracatta kaydedilen
%460 oranındaki artış ve bu artışın süreceği yönündeki
öngörüler, BAE’nin Türk doğal taş sektörü için önemli bir
pazar olduğu görüşünü destekliyor. BAE, 2004 yılında doğal
taş ihracatımızda 31’inci sırada yer alırken, 2006 yılında
alımını %122 arttırarak 17’nci sıraya yükseldi. 2007 yılında
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ise artış devam ettti ve ihracat rakamı 14,2 milyon USD’ye
ulaştı. 2008 yılında da bu oran %323 artarak 46 milyon USD
seviyesine çıktı.
(MT): Biraz da sektörün sorunlarından bahseder
misiniz?
(SO): Madencilik sektörünün ana bir alt sektörü olan
mermer ve doğal taş sektörünün, madencilik sektörünün
sorunları yanında kendine has sorunları da mevcuttur.
Ancak sektördeki bu sorunlar, 80’li yıllardan beri aynı şekilde
durmaktadır. Sektörün her kesimi tarafından, her fırsatta
defalarca dile getirilmiş olsa da bu sorunların çözümü
yönünde somut adımların atılamamış olması oldukça
düşündürücüdür.
Sektör, ülkemizin dünya pazarlarında rekabet gücünü
artıracak ve uluslararası ticaretten daha fazla pay almasını
sağlayacak stratejik bir endüstri dalıdır. Ancak ülkemiz, sahip
olduğu bu büyük zenginlik ve potansiyele rağmen, izlenen
yanlış politikalar nedeniyle dünya piyasalarında hak ettiği
yeri bir türlü alamamaktadır. Sektörün ciddi boyutlarda
sıkıntılarla boğuşmakta olduğunu, adeta bunalım içerisinde
iş yapmaya çalıştığını söylemek ve bunun altını çizmek
gerekir.
Mermer ve doğal taş üreticilerimiz, gerek yasal düzenleme
ve diretmeler gerekse maliyet koşulları, pazarlama, fiyat
oluşumundaki dengesizlikler, pahalı elektrik, pahalı akaryakıt,
altyapı, yatırım, vergi indirimi desteksizliği ve taşımacılığın
yarattığı pek çok sorunla başa çıkmaya çalışmaktadır.
Ayrıca mermer ve doğal taş sektörünün yaşamakta olduğu
sıkıntının temelinde Türkiye’de enerji fiyatlarının çok yüksek
olması yatmaktadır. Rakiplerimizi değerlendirdiğimizde
İran hariç diğer ülkelerin petrol kaynaklarının bulunmadığı
görülmekte, gerek akaryakıt gerekse elektrik fiyatları
incelendiğinde ise maliyetler açısından Türkiye’de üretici
olmanın zorluğu ortaya çıkmaktadır. Devletin desteği
olmaksızın, bahsedilen sorunları aşarak daha başarılı olmanın
ne kadar mümkün olacağı ise sorgulanmalıdır.
(MT): Sektörünüzün gelişimi açısından sektörel fuarlar
hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz?
(SO): Krizin etkilerini göstermeye başladığı aylardan
itibaren durgunlaşan iç ve dış pazar, maalesef sektörün
büyümesine engel olmuştur. Fuarların, sektör için umut olma
fonksiyonu da işte burada ortaya çıkıyor. İşletmelerin büyük
bir bölümü, fuarlarda kuracakları bağlantılarla düzlüğe çıkma
umudu taşıyor. Pazarlama sorunu yaşamayan az sayıdaki

firmadan, üretimini durdurma aşamasına gelen işletmelere
kadar sektördeki tüm kuruluşlar fuarları bir umut olarak
görüyor. Kriz ortamına rağmen katılımcı sayısının artması
bunun en önemli göstergesidir. Örneğin İzmir’de düzenlenen
Marble Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 2008
yılında 1097 firmayı konuk etmişti. 2009 yılında ise bu sayı
1112’ye yükseldi.
Marble fuarı, diğer ülkelerin fuar tarihlerini belirlerken göz
önüne aldıkları lider bir fuara dönüştü. Bu fuarda yaşanan
yetersiz alan sorununa alternetif çözüm arayışı üzerine
İstanbul’da gerçekleştirilen Natural Stone Doğaltaş ve
Teknoloji Fuarı ise gelenekselleşme yolunda ilerlemektedir.
Ancak Türk mermer ve doğal taş sektörü üçüncü bir fuarı
kaldırmakta zorlanabilir. Dünyada bu sektörün öncüsü İtalya
bile yalnızca iki fuar düzenlerken şu anki tabloda Türkiye’nin
üçüncü bir fuarı kaldırması oldukça güç görünüyor. Bir fuara
katılmak beraberinde ciddi bir maddi külfet de getirmektedir.
Özellikle içinde bulunduğumuz kriz ortamında, firmalar
katılacakları fuarları tespit ederken aynı ülkede bulunan
diğer fuarları eleme yoluna gitmektedirler. Mermer ve
doğal taş sektörünün haritasına göz atacak olursak Afyon,
Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Denizli, Manisa, Konya, Muğla gibi
iller yoğunluk olarak İzmir fuarını tercih etmektedirler. Bu
alışkanlığı kırmak ve üretici firmaları İzmir yerine başka bir
fuara yönlendirmek oldukça zor görünmektedir.
(MT): Son olarak eklemek istediğiniz başka konular
varsa onlara da değinelim.
(SO): Kalan konuları da üç başlık halinde açıklayabiliriz.
Yerli taş kullanımının özendirilmesi:
Bugün, 179 ülkeye Türk mermeri ve doğal taşı ihraç
eden, ürettiği mermer ve doğal taşları yurtdışında büyük
talep gören bir ülke konumundayız. Ancak dünyanın en
prestijli projelerinde Türk mermer ve doğal taşı tercih
edilirken, ülkemizde ne yazık ki bu zenginliğimiz yeterince
bilinmemektedir veya değerlendirilememektedir.
Ülkemizde kamu binaları ve mahalli idarelerinin çevre
düzenlemeleri başta olmak üzere birçok yapıda işlenmiş
ithal granit kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Rakibimiz
İtalya, İspanya, Yunanistan ve Mısır gibi ülkeler, prestij ve özel
yapılarında kendi doğal taşlarının kullanımını yasal olarak
garanti altına almışlardır. Aynı zamanda bu konuyu milli bir
mesele olarak görmektedirler.
Ülkemiz iç pazarında, kamu ve prestij binalarda yerli taş
kullanılmasına ilişkin Bayındırlık Bakanlığı tarafından 3 Eylül

2004 tarihinde yayınlanmış bir genelge olmasına rağmen, bu
husus göz ardı edilmekte, yerli taşlar kullanılmayarak ithal
malzeme tercih edilmektedir. Bu konuda herhangi bir cezai
uygulama da ne yazık ki bulunmamaktadır. Bu nedenle taş
cenneti yurdumuzda ithal granit kullanımı 2009 yılı itibariyle
250 milyon USD değer seviyesine ulaşmıştır.
Doğal taş ve tasarım konusu:
Koşulların her geçen gün daha çetin bir hal aldığı küresel
pazarda, markalaşma ve özgünleşme ihtiyacı her defasında
gündeme gelmektedir. Rekabetin artması nedeniyle tasarım,
günümüzde pazarlamanın en önemli unsurlarından biri
haline geldi. Bugün tasarım denildiğinde ilk akla gelen
ülke İtalya’dır. Bu ülke, tasarım alanında kendini bir marka
haline getirmiş en önemli ülke durumundadır. Son yıllarda
Amerika’ya gönderdiğimiz ürün, miktar olarak İtalya’dan
neredeyse %20 daha fazla olmasına karşın aynı pazarda
İtalya, bizden %60 daha fazla kazanmaktadır. Bu nedenle
bizim tedarikçi ülke konumundan sıyrılıp, tasarıma ağırlık
veren, projeli, anahtar teslim bir şekilde çalışmamız
gerekmektedir.
Türk endüstrisi artık kurtuluş yolunun, katma değeri
yüksek, eğilimleri belirleyen tasarım ve markadan geçtiğini
çok iyi bilmektedirler. Ancak ülkemizde, tasarım ile
endüstri arasındaki bağın çok yavaş kurulduğu, tasarımın
tüm kesimlerce benimsenmemiş olduğu ve bir tasarım
kimliğimizin oluşmadığı bir gerçektir.
Doğal taş sektöründe bir taşı diğerinden farklı kılmak
ve sunmak, sanatla seri üretimi birleştirmek, Türkiye’nin
dış pazarlarda daha kalıcı olmasının ve tercih edilmesinin
anahtarını oluşturacaktır. Ocaklarımızdan çıkarılan çeşitli
desen ve renkteki doğal taşların bazıları kendine özgü yapısı
ve dokusu bakımından diğerlerinden farklı ve orijinal olabilir.
Bu taşların pazarlanmasında bir zorluk da yaşanmayabilir.
Ancak üretimi bol ve birbirine benzeyen taşlarda satış sorunu
olduğu bir gerçektir. Tasarımın önemi de burada ortaya
çıkmaktadır. Aynı taşı başkalarından farklı şekilde sunmak bir
ayrıcalıktır. Bu da ürünün tercih edilmesini sağlar. Taşlardan
bir desen oluşturmak, yüzeyini farklı bir şekilde işlemek
veya değişik renklerdeki başka taşlarla birlikte kullanmak o
ürünü diğerlerinden farklı kılar. İşte bu noktada tasarım ve
tasarımcılar doğal taş sektörüne önemli katkılar sağlayacaktır.

Mimarlar ve doğal taş:
Doğal taşı kullanan, hayatımıza taşıyan birincil tüketiciler
olarak bu zenginliğimizin tanıtılmasında mimar, mühendis
ve yüklenicilerimize büyük görevler düşüyor. Ancak
yaptığımız gözlemlerimizden fark ediyoruz ki doğal taşın
yanlış uygulanmasıyla meydana gelen hataların oluşturduğu
güvensizlik nedeniyle, mimarlarımız genelde başka yapı
malzemelerine yöneliyorlar. İyi ürün kadar uygulama da
önemlidir. İyi örnekler sunulamadığı için uygulayıcılar
doğal taştan kaçıyorlar. Bu durumda mimarlarımızın taşı,
yani kullanacakları malzemeyi çok iyi tanıması, hatta
ocaktan başlayarak tüm işlemleri bilmesi gerekiyor. Yurt
dışındaki yabancı mimarlar bu konuda oldukça ilgili,
bilgili ve yeniliklerde de takipçidirler. Doğal taşlarımız,
malzeme özellikleri dikkate alınarak uygulandıkları takdirde
yüzyıllar boyunca bozulmadan kalıcılıklarını koruyabilirler.
Kullanılacak alanlarda seçilecek mermer ve doğal taşların
uzun ömürlü bir estetiği sağlamaları için doğal taşlara
ilişkin tüm parametrelerin dikkatle irdelenmesi gerekir.
Doğal taşların, hammadde aşamasından tüketiciye
ulaşan son aşamasına kadar, halkaları birbirine bağlı,
uzun ve zorlu bir yolculuğu vardır. İşte bu yolculuğun
sonunda, taşların malzeme özellikleri dikkate alınmadan
yapılan yanlış uygulamaların faturası da maalesef taş ve
taş üreticilerine çıkarılmaktadır. Mimaride doğal taşın
kullanımını ve doğru uygulamalarını artırmak için mimarlık
fakültelerindeki ders programlarına doğal taşın konulması
tam da bu noktada büyük bir gerekliliktir. Üniversite-sanayi
işbirliğinin hayata geçirilmesi için her noktada koordineli
çalışmalar yürütülmelidir. Ancak o zaman doğru taşlar doğru
mekânlarda kullanılabilecektir. Ülkemizin bu zenginliğini
öğrencilerimize ve geleceğin mimarlarına tanıtmak için, biz
mermer ve doğal taş üreticileri olarak her türlü birikim ve
deneyimimizi paylaşmaya hazırız.
(MT): Dergimize vakit ayırıp sorularımızı
cevapladığınız için teşekkür ederiz.
(SO): Ben teşekkür ederim.
Fotoğraflar : TÜMMER
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Yağ ile
topaklandırma
yöntemi,
ince boyutlu
kömürlerin
temizlenmesinde
kullanılan
alternatif
yöntemlere
üstünlük
sağlamaktadır

İ

nce boyutlu kömürlerin temizlenmesinde
kullanılan çeşitli yöntemler vardır.
Bu yöntemlerden biri olan köpüklü
yüzdürme yöntemi (flotasyon),
temizlenmiş kömür içerisine pirit gibi
kükürt ve kül kaynağı minerallerin
kaçması sebebiyle ince boyuttaki kömürü
yeterince temizleyememektedir ve oksitli
yapıya sahip, düşük kaliteli kömürlere
uygulanamamaktadır. Spiral, siklon, sallantılı
masa gibi ekipmanlar, çok ince boyutlu
kömürlerin temizlenmesinde yetersiz
kalmaktadırlar. Ağır ortam siklonlarında,
pahalı olan manyetitin tam olarak
kazanılamaması ve ağır ortam yoğunluğunun
kontrolünün zorluğu sebebiyle sorunlar
yaşanmaktadır. Yoğunluk farkına göre
ayırma yapan ayırıcıların son versiyonları
(geliştirilmiş gravite ayırıcıları) ise mekanik
olarak karmaşık yapılı olup, çalıştırılma
maliyetleri yüksektir. Bunun yanında, ince
boyutlu kömür temizlemede, çok ince
boyutlu ve kilsi malzeme, performansı
düşürdüğünden temizleme işleminden
önce bu malzemelerin uzaklaştırılması
gerekir. Diğer dezavantajları da, su
tüketimlerinin fazla olması ve çok seyreltik
ürün vermeleri dolayısıyla kömürün sudan
ayrılma probleminin ortaya çıkmasıdır.
Yağ ile topaklandırma yöntemi (yağ
aglomerasyonu) ise yüksek verimi, kil ve çok
ince boyutlu malzemeden etkilenmemesi,
oksitli kömürlere uygulanabilirliği, birincil
su uzaklaştırmanın kolay ve ucuz olması
ve temiz kömürün düşük nem içeriğinden
dolayı nihai su uzaklaştırmanın ucuz olması
gibi sebeplerle diğer yöntemlere üstünlük
sağlamaktadır.
Resim 2. Yağ ile topaklandırma sonucu oluşmuş kömür topakları

Resim 1. Kömür - su - yağ süspansiyonunun karıştırılması

Yağ ile Topaklandırma Yöntemi
Yağ ile topaklandırma, kömürün ve
beraberindeki mineral maddelerin yüzey
özelliklerindeki farklılıklardan yararlanarak
seçimli ayırım yapabilen bir temizleme
yöntemidir. Bilindiği gibi kömür, beraberinde
bulunan diğer mineral maddelerin aksine su
sevmez (hidrofobik) bir özelliğe sahiptir. İnce
boyutlu kömürün sudaki süspansiyonuna
yağ eklenip karıştırıldığında (Resim 1), su
sevmez kömür taneleri, yüzeylerindeki yağın
da bağlayıcılık etkisiyle birbirine tutunarak
kömür topaklarını oluştururlar (Resim 2). Kömür
topaklarının oluşumu, önce yağ damlacıklarının
kömür yüzeyine yapışması, sonra da yağ
damlacığı taşıyan bu kömür tanelerinin birbirine
tutunması şeklinde gerçekleşir (Şekil 1). Su
seven (hidrofilik) özellikteki mineral maddeler
ise dağılmış halde sulu fazda kalırlar. Kömür
topakları genel olarak bir elek üzerine boşaltma
yöntemiyle kazanılır (Resim 3-4). Kazanılan kömür
topakları, aralara sızan az miktardaki mineral
maddenin uzaklaşması için yıkanır (Resim 5).
Topakların görünüşü birçok tanenin bir araya
gelmesiyle oluşmuş üzüm salkımlarını andırır
(Resim 6). Daha sonra kömür topaklarının suyu
uzaklaştırılır. Su uzaklaştırma işlemi, topakların
bir yere boşaltılıp doğal drenaja bırakılması
yöntemiyle veya titreşimli elek, santrifüj gibi
ekipmanlar ile yapılır. Temiz kömür haline gelmiş
topaklar son işlem olarak kurutularak kullanıma
hazır hale gelir (Resim 7).
Kömürdeki kül ve kükürt kaynağı mineral
maddelerin yağ ile topaklandırma yöntemiyle
başarılı bir şekilde azaltılabilmesi için, mineral
maddelerin yeterince serbestleşmiş olması,
kullanılan yağın uygun özellik ve miktarda
olması, karıştırma şartlarının doğru ve etkili
olması gerekir. Bunun yanında topaklandırmanın
süresi, kömür oranı, süspansiyonun asitlikbazlık derecesi (pH), kömür tane boyu, yıkama
suyu miktarı gibi değişkenler de topaklandırma
işleminin verim ve kalitesini etkilemektedir.

Yağ ile topaklandırma yöntemi, 1920’li yıllarda
geliştirilmesine rağmen bağlayıcı yağların maliyeti
sebebiyle teknik başarısını ticari anlamda gösterememiş ve
uygulanamamıştır. Birkaç tesis kurulmuşsa da kapatılmak
zorunda kalınmıştır. Bununla birlikte, bu yöntemin kömür
temizleme alanında kullanılmasına dair birçok çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmalarda petrol kökenli yağlar, petrol ürünleri
ve çeşitli bitkisel yağlar bağlayıcı olarak kullanılmıştır. Bu
bağlayıcılar gazyağı, mazot, fuel oil, baz yağlar, toluen, hegzan,
heptan, pentan, ayçiçeği yağı, kolza yağı, fındık yağı, castor yağı,
keten tohumu yağı, soya yağı, haşhaş yağı, mahua yağı, jatropha
yağı, karanja yağı ve kauçuk tohumu yağıdır.

Yağ Damlacıkları

Kömür Topakları

Kömür Taneleri

Şekil 1. Kömür topaklarının oluşumu

Resim 3. Kömür topaklarının elekle kazanılması

Resim 5. Kömür topaklarının yıkanması

Resim 4. Elekle kazanılmış kömür topakları

Resim 6. Kömür topaklarının yakından görünüşü

Resim 7. Yağ ile topaklandırma işlemiyle elde edilen temiz kömür.

Türkiye’deki
düşük kaliteli
kömürlerin
temizlenmesinde
ve kömür
temizleme
tesislerinin
atıklarından
kömürlerin
kazanılmasında
atık yağlar
kullanılabilir
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Yağ ile Topaklandırma Yönteminde Atık
Yağların Kullanımı
Yağ ile topaklandırma yönteminin en
büyük dezavantajı olan yağ maliyetini ortadan
kaldırmak amacıyla, atık yağların kullanılması
yönünde dünya literatüründe sınırlı sayıda
çalışma bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada,
kömür temizleme tesisi (lavvar) atıkları, atık
motor yağı ile topaklandırma işlemine tabi
tutulmuş, %2,3, %4,7 ve %9,2 oranlarında
atık motor yağı kullanılarak sırasıyla %61,1,
%71,7 ve %83,1 organik madde verimleri ile
%56,1, %41,39 ve %43,17 oranlarında kül
azalması sağlanmıştır. Bir diğer çalışmada,
temizleme tesisi atıklarından yaklaşık %1 gibi
düşük oranda atık motor yağı kullanılarak
%85,5 organik madde verimiyle külün %90,8’i
uzaklaştırılmıştır. Başka bir çalışmada ise
defalarca kızartma amacıyla kullanılmış atık
zeytinyağı ve atık ayçiçeği-zeytinyağı karışımı
kullanılarak %5 atık yağ oranıyla, kalorifik
değeri 1832 kcal/kg, kül içeriği %71.84 olan
atıkların külü yaklaşık %60 oranında azaltılarak
5600 kcal/kg’lık temiz kömür elde edilmiştir.
Ülkemizde bu konuda yeni başlayan bir
çalışmada, atık ayçiçek yağı kullanılarak fazla
ince boyutlu malzeme oranı, kolay ufalanabilir
ve oksitli yapısı gibi özellikleriyle dikkat
çeken Müzret (Yusufeli-Artvin) kömüründen
%61,03-85,50 organik madde verimleriyle,
%53,84-60,63 oranlarında kül ve %66,92-79,09
oranlarında piritik kükürt uzaklaştırılmıştır. İlgili
konuda, atık motor yağlarının da kullanıldığı
daha detaylı çalışmalar ile birlikte, aynı
yöntemle Türkiye’deki kömür temizleme tesisi
atıklarından kömürün kazanımı konusundaki
çalışmalar devam etmektedir.
Atık yağların kömürün yağ ile topaklandırma
yönteminde kullanılabilirliği tesis boyutunda
hayata geçirilebilir ise, atık olarak israf edilen
kömür temizleme tesisi atıklarındaki çok ince
boyutlu kömürlerin ve düşük kalitesi sebebiyle
ekonomik değeri olmayan kömürlerin
değerlendirilmesinin yolu açılabilir. Alternatif
yöntemlere göre çok belirgin üstünlüklere
sahip olmasına rağmen yağ maliyeti sorunu
sebebiyle ekonomik olarak uygulanamayan
yağ ile topaklandırma yönteminin atık yağlar
kullanılarak uygulanabilir hale getirilmesi
şüphesiz ülkemiz açısından da önemlidir.
Şöyle ki, Türkiye’nin linyit rezervlerinin
kalitesi genelde düşüktür ve kömür

temizleme tesisi atıkları önemli miktarda
ince boyutlu kömürü barındırmaktadır. Bu
şekilde kaybedilen toplam kömür miktarının
yılda 1 milyon tonun üzerinde olduğu tahmin
edilmektedir. Bu atıklar, atık göletlerine
boşaltılmaktadır. Diğer bir ifadeyle bu atıklar,
mevcut haliyle ekonomik önemi olan bir değer
hem de çevresel açıdan sorun kaynağıdır.
Sadece Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna ait
Tunçbilek kömür sahasındaki atık havuzlarında
6,5 milyon ton civarında, yaklaşık %50 kül
içerikli ince boyutlu kömür vardır. Ülkemizde
yüksek kül/kükürt içeriğine sahip olduğu halde
temizlenmeden kullanıldığı için değer kaybına
uğrayan ve çevresel kirliliğe yol açan kömürler
de en az atıklarındaki kayıplar kadar önemlidir.
Temizlenerek çevre dostu enerji yakıtı haline
getirilmeleri ve ekonomik değerlerinin
artırılması ülkemiz açısından gerekli olan bu
kömürlerin bazılarının çok fazla miktarda ince
boyutlu malzeme içermesi ve oksitli olması gibi
sebeplerle klasik yöntemlerle temizlenmeleri
zordur. Ülkemizdeki gerek temizleme tesisi
atıklarından ince kömür kazanımı gerekse
ince boyutlu ve oksitli yapıdaki kömürlerin
temizlenmesi konusundaki çalışmalar
yetersizdir. Mevcut uygulamaların ise teknik
ve ekonomik açıdan başarı oranı düşüktür.
Bu sebeplerle “atık yağların kullanıldığı
yağ ile topaklandırma yöntemiyle ülkemiz
kömürlerinin temizlenmesi ve atıklardaki
kömürlerin kazanılması” üzerinde ısrarla
durulması ve çalışılması gereken bir konudur.
Türkiye’nin Atık Yağ Potansiyeli
Ülkemizde, atık bitkisel yağların ve atık
motor yağlarının ne şekilde işlem göreceği ve
değerlendirilebileceği sırasıyla “Atık Bitkisel
Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Atık Yağların
Kontrolü Yönetmeliği”ne göre belirlenmiştir.
Bu yönetmeliklerle atık yağlar ile atık yağların
işlenmesi sonucu ortaya çıkacak atıkların
çevreye zarar verecek şekilde depolanması,
taşınması, yerüstü-yeraltı sularına, denizlere,
kanalizasyona ve toprağa verilmesi, mevcut
düzenlemeler ile belirlenen sınır değerleri
aşarak hava kirliliğine neden olacak şekilde
yakılması yasaklanmış olup, bu atık yağların
ürün geri kazanımı amaçlı işlenmesine ve
lisanslı endüstriyel tesisler tarafından ilave
yakıt olarak kullanılmasına izin verilmiştir.
Türk mutfaklarında yılda 1,5 milyon ton
bitkisel yağ kullanılmakta ve bu yağlardan

yaklaşık 350 bin ton atık yağ açığa çıkmaktadır. Bu atık
yağlar, biyodizel üretimi gibi amaçlarla lisanslı firmalarca
toplanmaya çalışılsa da büyük çoğunluğu doğaya
bırakılmaktadır. Örneğin, 2007 yılında atık yağların sadece
2450 ton gibi %1’den daha az kısmı toplanabilmiştir (Şekil
2). %99’dan daha büyük kısmı ise yasal olmayan kullanıma,
kanalizasyona ve toprağa gitmiştir. Toprağa, denizlere,
nehirlere ulaşan atık yağlar gerek insan sağlığı, gerekse
diğer canlılar açısından tehdit oluşturmaktadır. Bilimsel
araştırmalar atık bitkisel yağların su kirliliğinin %25’inden
sorumlu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Türkiye’de yılda 130150 bin ton civarında motor yağı kullanılmakta olup 2008
yılında geri kazanım veya bertaraf amacıyla toplanan atık
motor yağı miktarı sadece 16 bin tondur (Şekil 3). 1 litre

1000000

350000

kullanılmış motor yağı, 800 bin litre içme suyunu kullanılmaz
hale getirmektedir.
Ülkemizde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca, Ağustos
2007’de Resmi Gazete’de yayınlanan “Kızartma Amacıyla
Kullanılan Katı ve Sıvı Yağların Kontrol Kriterleri Tebliği”
gereğince toplam polar madde miktarı (TPM), (limit ≤ 25)
ve dumanlanma noktası (limit > 170 ºC ) özellikleri, yağların
gıda kullanımından çekilmesi için sınırlayıcı değer olarak
ifade edilmektedir. Dumanlanma noktası, yağın kızartma
işlemi için ısıtılması sırasındaki maksimum sıcaklık derecesini
ifade etmektedir. Toplam polar madde miktarı ise, kızartma
işlemi sırasında yağda meydana gelen polimerleştirme ve
bozunma ürünleri hakkında bir değerlendirme yapılmasını
sağlamaktadır.

350000

350000

Miktar (Ton)

100000
10000
1000

2450

1680

1300

100
10
1

2005

2006

2007

Yıl
Açığa Çıkan Yıllık Atık Bitkisel Yağ (Yaklaşık) (Ton)
Toplanan Atık Bitkisel Yağ (Ton)
Şekil 2. Türkiye’de açığa çıkan ve toplanan atık bitkisel yağların miktarı
(Veri kaynakları: Öztürk, 2004; Yaşar 2006; Dizge vd., 2007; Afacan, 2008; Gezmiş vd., 2008).
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Şekil 3. Türkiye’de tüketilen ve toplanan atık motor yağı miktarları (Veri kaynakları: PETDER, 2008a, PETDER, 2008b).
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Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre atık motor
yağları, içindeki bazı elementler ve bileşiklere göre I.
Kategori, II. Kategori ve III. Kategori olarak sınıflandırılmıştır.
Bu üç kategoriye giren yağlardan atıklık derecesi en düşük
olan I.Kategori atık yağların rafine etme ve yeniden üretim
yolu ile geri kazanılmasına, II. Kategori atık yağların mevcut
yakıta ilave yakıt olarak kullanılmasına izin verilmiştir.
III. Kategori atık yağların ise tehlikeli atık olarak yakılması
zorunludur. I. Kategori ve II. Kategori atık yağlar ile I.Kategori
yağların geri kazanımı işlemleri sonucunda ortaya çıkan,
standartlara uygun olmayan ürünler, çimento fabrikaları, alçı
fabrikaları, kireç fabrikaları, kil kurutma fırınları, demir çelikyüksek fırınları, enerji santralleri ile atık yakma tesislerinde
mevcut yakıta ilave olarak kullanılabilir. Türkiye’de atık
motor yağlarının toplanması, işlenmesi ve bertarafıyla ilgili
olarak yönetmelik gereğince T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
tarafından motor yağı üreticileri adına Petrol Sanayi Derneği
(PETDER) yetkilendirilmiştir. PETDER, 2004 yılından itibaren
atık motor yağlarını toplamakta ve anlaşması bulunduğu
lisanslı kuruluşlara vererek bu yağların bertarafını, ilave yakıt
olarak kullanımını veya rafine etme ve yeniden üretim ile geri
kazanımını sağlamaktadır.
Sonuç Olarak
Kömürün yağ ile topaklandırma yöntemiyle
temizlenmesinde birçok petrol kökenli yağlar, petrol ürünleri

ve bitkisel yağlar kullanılmasına rağmen bu yağların maliyeti
yöntemin ekonomik olarak kullanımına engel olmuştur.
Atık yağların bu alanda kullanımı, yağ ile topaklandırma
yönteminin ekonomik olarak kullanılabilirliği konusunda
çözüm olabilir. Dünya literatüründe bu konuda az sayıda
da olsa çalışmalar mevcuttur ve bu çalışmalar atık yağların
bu konudaki başarısını rapor etmişlerdir. Türkiye’de
de, yeni başlayan bir çalışma, atık yağların kullanıldığı
yağ ile topaklandırma yöntemiyle kömürden oldukça
yüksek düzeyde kül ve kükürt uzaklaştırma oranlarının
elde edildiğini ortaya koymuştur. Ülkemiz kömürlerinin
çoğunun kalitesinin düşük olması ve kömür temizleme tesisi
atıklarında önemli miktarda kömürün bulunması sebebiyle
kömürlerin temizlenmesi ve atıklardan kazanımı amacıyla atık
yağların kullanılması konusundaki çalışmaların artırılması ve
geliştirilmesi gerekir. Bu yöntem sorunsuz bir şekilde hayata
geçirilebilirse, enerji ihtiyacı giderek artan ve enerjide dışa
bağımlı olan ülkemizin tek ulusal enerji yakıtı olan kömürün,
en verimli şekilde israf edilmeden kullanılmasına, ekonomiye
ve enerji üretimine kazandırılmasına katkı sağlanabilir.
Ayrıca, ülkemizde yüksek miktarlarda açığa çıkan atık
yağların potansiyel kullanım alanlarına bir yenisi eklenmiş
olacağından, atık yağların doğal ortama bırakılmaması ve
biriktirilerek yetkili kuruluşlara teslim edilmesi konusunda
toplumsal bilince de katkıda bulunulabilir.
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konomik açıdan daha
önceleri pek de
üzerinden durulmayan
bir element olan lityum,
ABD’de 1975 yılında
USGS (United States
Geological Survey)
tarafından gerçekleştirilen
uluslararası bir sempozyumda,
mevcut rezervler ve gelecek
yıllardaki talep konusunda tartışılmasıyla,
önemi konusunda ilk kez gündeme
gelmiştir. O yılki kongrede henüz 2000 yılına
gelinmeden, mevcut üretimin ne nükleer
reaktör soğutucuları için ne de lityum pilleri
için oluşacak talebi karşılayacağı sonucuna
varılmıştı. Beklentiler, lityum talebinin
astronomik rakamlara ulaşacağı yönündeydi
ve bu beklenti sebebi ile mevcut rezervlerin
durumu ve rezervlere olan erişim imkanları
ciddi şekilde sorgulanmıştı.
Neyse ki kısa bir süre sonra Amerika Birleşik
Devletleri Enerji Araştırma ve Geliştirme
Başkanlığının isteği üzerine Ulusal Bilim ve
Mühendislik Akademisi tarafından, Ulusal
Araştırma Konseyi adında bir grup kuruldu.
Bu grubun kuruluş amacı nükleer ve alternatif
enerji sistemleri üstüne çalışmak ve 1985-2010
yılları arasındaki dönemde nükleer enerjinin ve
bu kapsamdaki alternatif enerji sistemlerinin
rolü hakkında bir rapor hazırlamaktı. Bu raporu
hazırlamakla mükellef olan konseyin toplantıları
dört ana panel, yirmi dört alt panel şeklinde
gerçekleşti. Ve lityum alt paneli bu panellerden
birisi oldu.
Bu panelde hammadde olanakları ve rezerv
durumu üstünde tartışmalar yapıldı. Panel
sonunda hazırlanan rapora göre batı dünyasına
ilişkin olan kaynaklar 10,65 milyon ton ile sınırlı
kaldı. O tarihlerde Çin ve Rusya’nın rezervleri
hakkında kayda değer bir bilgi elde edilememişti.
1985 yılına gelindiğinde farklı çevrelerden
lityum ile ilgili farklı sesler yükselmeye, yeni
görüşler dile gelmeye başladı. Bu gruplardan
birisi ve en önemli olanı alüminyum üreticileri
idi. O tarihte savunma ve havacılık sanayi için
lityum-alüminyum alaşımı sağlayan üreticiler
bu önemli hammaddenin yakın gelecekteki arz
durumunu sorguluyordu. Ve bu gelişme üzerine
son on yıldaki yeni rezerv keşifleri ve üretim
olanaklarındaki gelişmeler temel alınarak 1978
yılında yazılan rapor üstünde güncellemeler
yapılması yoluna gidildi. Yeni rapor Batı
Avustralya, Bolivya Salar De Uyuni, Güney
Kaliforniya-Amerika ve Batı Amerika’daki lityum
barındıran hektorit yataklarını da içeriyordu.
Kısa bir süre önce ise lityum tartışması yeniden
alevlendi. Merak edilen konu ise yine aynıydı:
Li-ion pillerinden, araba bataryalarına kadar
çok geniş bir kullanım alanı olan bu madenin
mevcut rezerv durumu küresel ekonominin ve

ilgili endüstrinin taleplerini karşılamaya yetecek
miydi?
Lityumun Doğada Bulunuşu:
Lityum, yerkabuğunda düşük
konsantrasyonda yoğun olarak bulunur.
Kabuktaki ortalama yoğunluğu yaklaşık %0,006
oranında olup, deniz suyunda yaklaşık 0,1 – 0,2
ppm oranında lityum olduğu düşünülmektedir.
Bu konsantrasyon ile tüm deniz sularında
yaklaşık olarak 230 milyar ton lityum bulunduğu
hesaplanabilir. Lityumun doğadaki ana kaynakları
killer, mineraller ve salamuralar (tuzlu yer altı
suları) olup, ticari ölçekte üretim mineraller
ve salamuralardan yapılmaktadır. Yüz elliden
fazla lityum mineralinin varlığı bilinmesine
rağmen bunların çok azının ticari olarak önemi
bulunmaktadır. Ticari olarak öneme sahip lityum
mineralleri: Spodümen, lepidolit, petalit ve
ambligonit’tir.
Salamuralardan lityum eldesi, bilinen
yöntemlerden maliyeti en az olanı ve en az
zahmetlisidir. Salamuralardan lityum kazanımı
için gerekli olan lityum içeriği de mineraller
ve killerden kazanımına göre çok daha azdır.
Ancak salamuralardan lityum kazanımı için en
önemli parametre Mg/Li oranı olup, bu oranın
en çok 6/1 olması istenmektedir. Bu oran
arttıkça işlem maliyeti de artmaktadır. Ama
2000’li yılların başında Kuzeybatı Çin’de Qaidam
Havzası’ndaki oldukça büyük salamuraların
değerlendirilmeye başlanmasından sonra
yüksek magnezyum içerikli salamuraların
işlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili önemli
teknik gelişmeler oldu. Teknik gelişmelerin
ardından Tibet Platosu’nda da önemli keşifler
yapıldı. Bu teknik gelişmelerden önce Çin Halk
Cumhuriyeti, lityum kimyasallarının eldesi için
yerli pegmatit kaynaklarını ve ithal spodümen
konsantrasyonlarını kullanıyordu.
Üretim Maliyet Bileşenleri
Pegmatitlerden üretim durumunda, en çok
kabul gören yöntem asitle çözme (acid leash)
yöntemidir. Üretim için işlemler sıra ile ocaktan
alınma, orta veya yüksek dereceli konsantre
oluşturmak için zenginleştirme, asit tarafından
çözülebilir beta spodümen üretimi için
kalsinasyon ve son olarak sülfirik asit ile reaksiyon
sonrası sülfat eldesi olarak sıralanabilir. Elbette
asit soda külü ve enerji bedelleri toplamda ciddi
maliyetler olarak ortaya çıkacaktır. Ancak sodyum

sülfatın yan ürün olarak satılmasıyla kar bir miktar arttırılabilir.
Hektorit killeri, jeotermal salamuralar ve petrol sahası
salamuralarından lityum eldesi maliyetlerinde henüz herhangi
bir gelişme yoktur. Ama ilk iki potansiyel kaynak üstünde
çalışmalar devam etmektedir.
Kıtasal salamuralar için ise maliyetler hayli değişkendir.
Pegmatitlerde lityum kloriti, lityum karbonata çevirmek için
kullanılan soda külünün maliyeti oldukça önemlidir. Salamura
tenörleri And Dağları’nda 0,33 iken Şili’de SQM firmasının
faaliyetleri esnasında 0,062 olarak tespit edilmiştir. Bu da tenör
dağılımının oldukça değişken olduğunu göstermektedir.
Salamura içinde en istenmeyen element magnezyumdur.
Ve Mg/Li oranı Salar De Atacama’da nispeten düşük, Salar
De Hambre Muerto’da hayli düşük, Salar De Rincon’da ise
hayli yüksektir. Yine aynı şekilde Çin’in en büyük salamura
kaynaklarında bu oran hayli yüksektir. Bu salamuralardan lityum
eldesi ancak yoğun ve karmaşık işlemlere tabi tutulduktan sonra
mümkündür.
Salamura kimyasındaki diğer önemli faktör ise diğer geri
kazanılabilir ürünlerin olup olmamasıdır. Örneğin Şili’de
Rockwood Holding, çalışmaları esnasında orta büyüklükte tonaj
değerlerinde potasyum kloriti eş ürün olarak (co-product) elde
etmektedir. Ayrıca Salar De Rincon’da potasyum hidrat eldesi
planlanmakta olup, Çin salamuralarının birçoğu ekonomik
sayılabilecek düzeyde potasyum ve bor içermektedir.
Üretim maliyetini etkileyen son faktör ise rezervin konumu ve
lojistik imkanlarıdır. Bazı rezervlere erişim hayli zor ve pahalıdır.
Dünyadaki Rezervler (Değerler ton cinsindendir.)
Pegmatitler:
Kuzey Carolina ..................................................................... 230.000
Kuzey Carolina (işlenmemiş) ........................................... 2.600.000
Barraute, Quebec ................................................................
90.000
Bernic Lake, Manitoba .......................................................
18.600
Diğer, Kanada ....................................................................... 147.000
Bikita, Zimbabwe ................................................................
56.700
Manono, Zaire ...................................................................... 2,300.000
Greenbushes, Batı Avustralya ......................................... 223.000
Mount Marion, Batı Avustralya .......................................
9.800
Mount Catlin, Batı Avustralya ..........................................
20.000
Koralpa, Avusturya .............................................................. 100.000
Larritta, Finlandiya ..............................................................
14.000
Çeşitli rezervler, Rusya ....................................................... 1.000.000
Brezilya, Minas Gerais & Ceara .........................................
85.000
Çin ............................................................................................. 750.000
Kıtasal salamuralar:
Silver Peak, Nevada .............................................................
40.000
Salar de Uyuni, Bolivya ...................................................... 5.500.000
Salar de Hombre Muerto, Arjantin ................................ 850.000
Salar de Rincon, Arjantin .................................................. 1.860.000
Salar de Atacama, Şili ......................................................... 6.900.000
Çin& Tibet .............................................................................. 2.600.000
Jeotermal salamuralar:
Brawley, Güney Kaliforniya .............................................. 316.000
Petrol sahası salamuraları:
Smackover Formasyonu ABD ......................................... 750.000
Hektoritler:
McDermitt Caldera Oregon/Nevada ............................ 2.000.000
Dünyada toplam rezerv olarak 28,5 milyon ton lityum
bulunduğu tahmin edilmektedir. Şu anki mevcut talep
rakamları, mevcut enerji üretimi ve teknolojik koşullar göz

önüne alındığında bu rezerv 1775 yıl boyunca günümüz talebini
karşılayacak büyüklüktedir (yıllık ortalama 16.000 ton).
Ülkemizde Lityum
Ülkemizde bugüne kadar lityum minerallerinin işletilebilir
ölçekte herhangi bir kaynağı bulunamamıştır. Ancak
yapılan çeşitli araştırmalar Tuz Gölü’nün ve Kırka - Bigadiç
bölgelerindeki killerin gelecekte lityum bileşikleri açısından
potansiyel kaynak olabileceklerini göstermiştir.
Kullanım Alanları
İlk kullanım alanı nükleer santral soğutucuları ve lityum
pilleri olmuştur. Nükleer santral soğutucularında kullanılmasının
sebebi en düşük yoğunluğa sahip metal olması ve bununla
birlikte yüksek özgül ısıya sahip olmasıdır. Pillerdeki kullanımı
ise son yıllarda değişmiştir. Önceki lityum pilleri tekrar
şarj edilemezken artık yeni nesil lityum pilleri (li-ion) şarj
edilebilmektedir ve bu mobil teknolojiler için bir devrim
olmuştur. Ayrıca seramik ve cam yapımında, yağlayıcı ve alaşım
sertleştirici maddelerin bileşiminde, A vitamini sentezinde ve
roketlerde itici kuvvet sağlamada kullanılır. Katı elementler
içinde en yüksek özgül ısı kapasitesine sahip olması nedeniyle,
ısı iletiminde kullanılan sıvıların bileşiminde yer alır. Ancak su ya
da asit gibi çözücülerle karşılaştığında yüksek patlama/parlama
özelliğine sahip olması ve özellikle sinir sistemi için zehirli etki
göstermesi nedeniyle kullanımı sırasında dikkatli olunması
gerekir. Bazı lityum bileşikleri, nörolojik rahatsızlıklar ve
psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların yapımında
kullanılmaktadır.
Sonuç olarak,1976’da batı dünyasının rezervlerinin toplamda,
element düzeyinde 10,6 milyon ton olduğu hesaplanmıştı.
Daha sonraki keşifler, özellikle Güney And Dağları’ndaki Batı Çin
Platoları ve Tibet’teki keşifler, yukarıda telaffuz edilen rakamı
belirgin bir şekilde yükseltmiştir (jeotermal salamuralar ve
lityum içeren killer de toplama dahildir.).
Bu hesaba göre lityum rezervleri ve bu rezervlere erişim
imkanları göz önüne alındığında, hibrid veya elektrikli araç
bataryaları ya da benzer buluşların günlük hayatta yoğun
şekilde kullanımı henüz mümkün değildir. Ayrıca geleceğin
yakıtı gibi bazı yanlış ifadelerin de düzeltilmesi gerekmektedir.
Lityum, enerji depolama aracı olan pillerin üretimi için gerekli
olan hayati bir elementtir. Petrol ya da diğer fosil yakıtlar gibi
enerji imalatında kullanılabilen bir enerji hammaddesi değildir
(Termonükleer füzyon reaktörlerinin inşası şu an mümkün
görünmemektedir.).
Bu açıdan bakıldığında, bazı çevrelerin iddia ettiği şekilde,
lityum daha yeşil bir dünya için kurtuluş anahtarı olamayacaktır.
Aksine mevcut durumda ve teknolojik imkanlar çerçevesinde
lityum kullanımının günlük hayatta yaygınlaşması, mevcut hayat
standardını korumak isteyen insanoğlu için fosil yakıtlardan
veya alternatif enerji kaynaklarından daha fazla elektrik
üretimini gerektirecektir.
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S

on on yıl içerisinde uluslararası maden
endüstrisi benzersiz bir şekilde küreselleşti
ve güçlendi. Dolayısıyla sürdürülebilir
sosyal ve çevresel uygulamalara ve yeni
teknolojilere olan yatırımlar arttı. Kariyerim
boyunca, nadiren yakaladığım fırsatlar ile,
Kuzey Amerika’da biri yeraltında biri yerüstünde
olmak üzere iki önemli öncü otomasyon
uygulamasında, iş zekası teknolojisinin
geliştirilip bu madenlerde kullanılmasında yer
aldım. Bu tecrübeler sonucunda teknolojik
inovasyon uygulamalarında en zorlu bölümün
sadece makinelerin değil, aynı zamanda iş
akışının yani çalışanların, bilginin ve kararların
etkilendiği durumlar olduğunu söyleyebilirim.
Önemli faydalar sağlayacak yeni işletme
sisteminin uygulanması veya aynı şekilde
bilgiye dayalı teknolojilerin uygulanmasından
istifade etmeyle kıyaslandığında, ekipmanlarda
yeni yakıt katkı maddelerinin kullanılması veya
bir maden kamyonuna yeni motor takılması,
çalışanları ve görevlerini etkilemediği için elbette
daha kolaydır.
Son yıllarda teknoloji tedarikçileri madenin
işletme sürecine göre, entegre maden
planlama/performans yönetim çözümleri
ile üretim öncesi delme gözlemlerinden
kamyon filosu yönetim sistemine kadar, bilgiye
dayalı iş zekası çözümlerini geliştirmiş veya
bunları güçlendirmiştir. Halihazırda şirket
yöneticileri veya kıdemli maden personelleri,
danışmanlık şirketime veya diğer teknoloji
uzmanlarına özellikli olarak hangi ürünün
alınması gerektiği konusunda tavsiye almak
için müracaat etmektedirler. Gerçek şu ki aynı
kategorideki belli bir satıcı firmanın sağladığı
teknolojinin kullanımı, uygulamanın büyüklüğü
ve iş akışının değişmesine bağlı olarak sıklıkla
aykırı bir etki yapmaktadır. Bu değişiklikler
neredeyse hiçbir zaman satıcı firmalar tarafından
gündeme getirilmemektedir. Karmaşık iş zekası
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akışının yeniden tasarımı ve bilgi teknolojileri konularına yoğunlaşarak tamamlamıştır.
Eğitim hayatı boyunca, Kanada’daki birçok maden şirketinde yarı ve tam zamanlı
olarak çalışmıştır. Danışmanlık şirketi MISOM Consulting Services’teki ve üniversitedeki
araştırmaları maden otomasyonu, veri ambarı tasarımı, teknoloji stratejileri, maden
kontrol odaları ve iş akışının yeniden tasarımıyla (business process redesign, BRP)
birlikte sürdürülebilir kalkınma üzerinde yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda oldukça
tecrübeli maden mühendislerinden oluşan, maden sektörüne yeraltı ve yerüstü iş zekası
teknolojileri geliştiren ve uygulayan araştırmacılardan oluşan araştırma ekibinin
yöneticiliğini yapmaktadır. Maden Bilgi Sistemleri ve İşletme Yönetimi (MISOM- Mining
Information Systems and Operations Management) Danışmanlık Şirketi kurumsal ölçekte
teknoloji stratejileriyle birlikte veri ambarları/iş zekası teknolojilerinin kurulması hizmeti
vermektedir.
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teknolojisinin uygulanmasının kolay ve çok
kapsamlı olduğu iddiasında bulunan tedarikçi,
yanılmaktadır. Madencilik sektörü teknolojinin
büyük işletmelerde başarısını daha büyük
ekipman kullanımıyla görmüştür. Ancak artık bu
ekipmanlar da sınırlarına ulaşıyor olduklarından,
madencilikte inovasyonun yeni dalgası “iş zekası”
olacaktır.
“İş Zekası Teknolojisi” terimini bilgiyi
kullanarak daha iyi kararlar alınmasını
sağlayan her teknoloji için kullanacağım.
Ocak içi verilerinin kamyon sevkiyatını ve
ocak içi performans yönetimini iyileştiren filo
yönetim sistemleri, bu alanda ilk ve en başarılı
örneklerdendir. Değişik firmaların çeşitli ocak
içi ekipman gözlem teknolojisi, öncelikle
ekipman operatörüne olmak üzere, bir çok
fayda sağlamaktadır. Örneğin, GPS’e dayalı
dozer izleme, genellikle dozer operatörüne
makinesinin sanal olarak kesit ve plan
görünümleri, tam olarak doğru yerden doldurup
boşaltabilmesi için kepçenin dişlerinin yere göre
pozisyonu gibi detaylı bilgileri sağlamaktadır. Bu
şekilde, operatör yardımcılarından yararlanmak
nispeten kolaydır. Bununla birlikte böyle bir
teknoloji operatörün üretkenliği, gecikmeleri
veya ekipman sağlığı gibi performans
bilgilerini de sağlayabilecektir. Bu tür verilerin
tam olarak kullanılabilmesi daha fazla çaba
gerektirmektedir. Buna ilaveten bu teknolojilerin
veri tabanlarının birleştirilmesi, madenlerin
çeşitli firmaların birbiriyle pek uyumlu olmayan
ürünlerini kullanmaları sebebiyle zordur. IT (Bilgi
Teknolojisi) destek elemanları, veri ambarı (data
warehouse) geliştirme ve devamlılığını sağlama
yeteneğine sahip değildirler. Veri ambarı, diğer
bir deyişle veri tabanlarının veri tabanı, özne
odaklı, bütünleşik, zamana göre değişen ve
sürekli verilerin toplanmasıyla, öncelikli olarak
karar vermede ve kullanıcının veya iş zekası
analistinin çok sayıdaki sistemdeki verileri tek
formatta görebilmesine olanak sağlamaktadır.

Örneğin veri
ambarı, birkaç
farklı veri
Bilgi
Teknolojisi
tabanından belli
bir makineye
ait verileri
içerebilir. Aynı
İş Zekası
dozerin işletme
Bilgi
Değişim
masraflarına ait
Sahası
Yönetimi
maliyet, bakımonarım kayıtları
ve üretkenlik
bilgileri farklı veri
tabanlarında yer
alabilir. Geleneksel
olarak eğer maden planlamacılar dozer çalışma maliyetini
hesaplamak isterlerse dozerle ilgili farklı kaynaklardan alınan
bütün verileri bir çizelgede birleştirmeleri gerekecektir. Veri
ambarının yaygın (ilişkisel) veri tabanı teknolojisine göre
avantajlarından bazıları, büyük ölçüdeki verilerin kısa sürede
işlenebilmesi, birçok kaynaktan veri toplanması, kullanıcıların
anlamalarını kolaylaştırması ve geçici süreçlerin de takip
edilebilmesidir. Veri madenciliği, istatistiksel algoritmalar
veya OLAP (Online Analitik İşleme) küpleri gibi sorgulamaların
kullanıldığı süreçtir. İş zekası analisti ise sadece verileri çıkaran
değil, aynı zamanda sonuçları etkileyecek eylemleri ortaya
çıkaracak analizleri yapan kişidir.
Bu sebeple, dünyanın farklı yerlerindeki profesyonel maden
mühendisleri derneklerine ve bu alanda kilit yayıncılara, örnek
uygulama incelemeleri, çeşitli alanlardaki uzmanların tavsiyeleri
ve iş zekası teknolojisinin örneklerinin paylaşımı için bir forum
oluşturma önerisi sundum. Başarılı olmayan uygulamalar
üzerine nadiren yayın yapılıp açıkça tartışıldığından örnek
uygulamalar özel bir öneme sahiptir. Böyle bir uygulamanın
yararına ve günümüz madenciliğine potansiyel faydasına ve
endüstrinin yanlış adımlar atmasına engel olacağına kuvvetle
inanıyorum.
Teknoloji ile ilgili tecrübelerin paylaşıldığı mevcut buluşma
yerleri olan uluslararası maden konferansları, çoğunlukla
İngilizce yapılmakta ve teknoloji üzerine gerçek tecrübeler
sıklıkla resmi teknik sunumlar dışındaki görüşmelerde
paylaşılmaktadır. Türkiye maden endüstrisi bilgiye dayalı
teknolojileri Kuzey Amerika veya Avustralya’dan almayı
sürdürmeyi düşünüyorsa potansiyel tuzaklardan kaçınması
için iletişim kurmasının önemi giderek artmaktadır. Üstelik
zaman sınırlamasından dolayı kıdemli maden veya şirket

yöneticilerinin bu tür konferanslara katılıp, yapılacak teknoloji
yatırımından elde edilecek potansiyel çözümleri öğrenmeleri
zorlaşmakta, dolayısıyla bu durum çevrimiçi veya basılı yayınları
ideal iletişim aracı haline getirmektedir.
Gelecek sayılarda bu köşede yazılacak konular ve örnek
uygulama incelemeleri şu şekilde planlanmaktadır:
»» Bilgi kaynaklı teknoloji satıcılarıyla yapılacak olan
anlaşmalarda olması gereken, kendi verilerine tam erişimi
garanti edecek ve verilerin tam olarak kullanımını sağlayacak
temel maddeler.
»» Endüstri ve akademi, iş zekası teknolojisinin
geliştirilmesi ve uygulanabilmesi için nasıl daha iyi işbirliği
yapabilir?
»» Mühendislerin ve maden yöneticilerinin bilmesi gereken
veri ambarlarının ve veri madenciliğinin temelleri.
»» İş zekası sistemlerinin satın alımında yapılacak masraflar
gerçek fiyat seçenekleri kullanılarak nasıl ekonomik olarak
makul hale getirilir?
»» Modern iş zekası teknolojisini desteklemek için şirket
stratejilerinin gösterilmesi.
»» İşletme sistemlerinin (enterprise systems)
uygulamasında IT (bilgi teknolojisi) şirketlerinin ve
danışmanların çoğunlukla gündeme getirmeyecekleri yaygın
gizli tuzaklar.
»» Modern iş çevresinin ihtiyaçlarını daha iyi yansıtabilmesi
için modern maden okullarının müfredatının nasıl
oluşturulması gerektiği.
İnovasyon değişimdir. Bir yöneticinin en zorlu görevi ise
değişimi yönetmektir. İş zekası teknolojisinin madencilik
sektöründeki uygulamalarını ve kullanımının
keşfi amacıyla bize cömertçe bu köşeyi
ayırdığı için, büyük emeklerle ortaya
çıkarılmış olan “Madencilik Türkiye” dergisine
teşekkür ediyorum. Umuyorum gelecek
sayılarda, bu derginin muhatapları olan
mühendisler, amirler, akademisyenler ve
şirket yöneticileri yeni nesil inovasyonun
temel kaynağı olan “İş zekası” terimini
öğrenecekler ve bundan maksimum fayda
sağlayabileceklerdir.
Fotoğraflar :
Sean DESSUREAULT - M. Mustafa KAHRAMAN
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Maden Hukuku
Orman İzinlerinin Durdurulması
Bazı okuyucularımız tarafından, Madencilik Faaliyetleri
İzin Yönetmeliği’nde yapılan 19.08.2009 günlü son
değişikliğin de Danıştay tarafından yürürlüğünün
durdurulmasıyla, ormanlık alanlarda madencilik faaliyetine
izin verilmediği, bu yüzden zaman kaybedildiği, maddi
bakımdan büyük zararlarla karşı karşıya kalındığı, iki üç
kişinin bir araya gelerek dava açmasıyla tüm ülkedeki
madencilik faaliyetlerinin durma noktasına getirildiği
belirtilmekte ve bu konudaki düşünceleri ile karşı dava
açılıp açılamayacağı konusu sorulmaktadır.
Sektörü yakından ilgilendiren bu konuda detaylı
açıklamalar yapmak gerektiği kanaatindeyim.

Av. Cemal YEŞİLYURT:
1974 yılında MTA Enstitüsü
Genel Müdürlüğünde çalışma
hayatına başladı. 1980
yılında o zamanki adıyla
Maden Dairesi Başkanlığına
geçti. 1992-1998 yılları
arasında bu kurumda Harita
Şube Müdürlüğü, 2000-2003
yılları arasında da Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Hukuk Müşavirliğinde
Hukuk Müşaviri olarak
çalıştı. 2003 yılında emekli
oldu. Emekli olduktan
sonra serbest avukatlık
yapmakta ve genelde maden
uyuşmazlıkları konusunda
dava almaktadır.
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5177 sayılı Yasa’nın genel
gerekçesi
3213 sayılı Yasa’nın günün
koşullarına cevap vermediği ve
bu nedenle Yasa’da değişiklikler
yapılması gerektiği noktasından
hareketle, 5177 sayılı Yasa
yürürlüğe konulmuştur.
3213 sayılı Yasa’da yapılacak
değişiklikle, izinlerin Bakanlık
tarafından alınacağı belirtilmiş,
konu hakkında zihinlerde
kalan söylem ise “anahtar
teslimi ruhsat verileceği”
olmuştur. Bu söylemin ne
yazık ki madenciye büyük
zararı dokunmuş, bazı kişiler
tarafından maden ruhsatlarının
gelişigüzel verileceği sanısını
uyandırmıştır.
5177 sayılı Yasa’nın genel
gerekçesinde:
- “Madenciliğin içinde bulunduğu zor
şartlar nedeni ile beklenen gelişmeyi
gösteremediği, son yıllarda sektöre olan
ilginin azaldığı, yatırımların durma noktasına
geldiği, bunun başlıca nedenlerinin
madencilik mevzuatı dışındaki mevzuatın,
çevresel endişelerin, madenciliğe getirilen
kısıtlama ve yasaklamalar ile ağır ve çok
süre alan bürokratik işlemlerin olduğu,
ayrıca maden mevzuatından kaynaklanan
bazı olumsuzlukların da mevcut bulunduğu,
özellikle ruhsat iptallerini öngören maddelerin
çokluğunun ruhsat güvencesini azalttığı,
- Bu olumsuzlukları gidermek maksadı
ile madencilik faaliyetlerinin kendine
özgü şartları dikkate alınarak madencilik
faaliyetlerine başlayabilmek için alınması
gerekli izinler ve uyulması gerekli hususların

bir yönetmelikle belirlenmesinin gerekli
görüldüğü ve bu yönde bir düzenlemeye
gidildiği,
- Ayrıca 3213 sayılı Yasa’nın bazı
maddelerinde yapılan değişiklikler ile
uygulamada karşılaşılan güçlüklerin
giderilmesi ve mevzuatın daha basit ve kolay
uygulanması imkanının sağlandığı, madenin
aranıp işletilebilmesi için ondan fazla değişik
bakanlıktan yirminin üzerinde izin ve onay
alınmasının gerektiği, bu izinlerin, bazen
birinin dahi yatırımcı üzerinde caydırıcı rol
oynadığı, yapılan düzenlemeler ile uygulama
kolaylıkları getirildiği” ifade edilmiştir.
5177 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesiyle
madenci, acı gerçek ile karşı karşıya
kalmıştır. Ayrıca Yasa’nın 7’nci maddesinde
alınacak izinler artırıldığı gibi kapsamları da
genişletilmiştir. Böylece, 5177 sayılı Yasa’nın
gerekçesinin Yasa ile örtüşmediği de ortaya
çıkmıştır.
Yasa tekniği açısından yapılan fahiş hata
ise Maden Yasası’nın 5177 sayılı Yasa’dan
önceki şeklinde, alınacak izinlerin ilgili Yasa
hükümlerine göre olacağı kuralının, 5177
sayılı Yasa ile Yönetmelik’e indirgenişidir.
Daha açık anlatımla, yürürlükte olan Yasa
hükümlerinin bir tarafa itilip, maden
ruhsatlarına gereken izinlerin, Madencilik
Faaliyetleri İzin Yönetmeliği hükümlerine göre
verilmesi kuralının getirilmesidir. Böylesi bir
durum normlar hiyerarşisi içinde yönetmeliğin
yasanın önüne konulması demektir ki bu
yanlıştır.
Nitekim Anayasa Mahkemesinin,
15.01.2009 gün E:2004/70, K:2009/7 sayılı
kararının iptal gerekçesinde: “….. belirtilen
yerlerdeki madencilik faaliyetlerinin
yürütülmesine ilişkin esasların yasada
düzenlenmesi gerekirken, iptali istenen
kural ile bu hususlara ilişkin düzenlemenin
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak
yönetmeliğe bırakılması Anayasa’nın 43., 63.
ve 168. maddelerine aykırıdır, iptali gerekir.”
denilmiştir.
Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği
pratikte zaten uygulanmamıştır
Maden ruhsatı ile madencilik faaliyetine
geçilememekte, gerekli izinler için ilgili
kurumlara başvuruda bulunmak zorunluluğu
bulunmaktadır. Maden ruhsatı sahibi,
Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği
uyarınca kendisine izin verilmesini

istediğinde, izni verecek makam, uygulamakla görevli ve
yetkili olduğu Yasa ve bu Yasa’yı dayanak alan Yönetmelik
düzenlemelerini esas almıştır. Açık anlatımla, Madencilik
Faaliyetleri İzin Yönetmeliği yerine kendi mevzuatını
uygulamıştır ve doğru olan da budur. Fakat buna rağmen
basında özellikle ormanlık alanların tahrip edildiği,
maden mevzuatının buna izin verdiği yönünde yayımlar
yapılması üzerine, madenciye izin veren kurumlar, kendi
mevzuatına göre madencilik faaliyetlerine izin verdikleri
halde, işin sorumluluğunu madenci ve maden mevzuatına
yüklemişlerdir.
Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği, 21.06.2005
gün 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. 21.04.2007 gün 26500 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile anılan
Yönetmelik’te köklü değişiklikler yapılmış, özellikle işyeri
açma ve çalışma ruhsatlarının nasıl verileceği konusundaki
açık düzenlemelerle bu konudaki keyfi uygulamaların
önüne geçilmeye çalışılmıştır.
3213 sayılı Yasa’nın 7’nci maddesinin ilk fıkrasının
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine,
Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’nin hukuki dayanağı
kalmamış, Danıştay kararları ile Madencilik Faaliyetleri
İzin Yönetmeliği’nin birçok maddesinin yürürlüğü
durdurulmuştur.
Danıştay’ın bu kararları üzerine Çevre ve Orman
Bakanlığı, kararları gerekçe gösterip maden ruhsatlarına
orman izni vermemiştir. Oluşan kriz Madencilik Faaliyetleri
İzin Yönetmeliği’ne geçici madde konularak giderilmek
istenmiştir. 19.08.2009 gün 27324 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Geçici 4’üncü maddede “Orman sayılan
alanlarda madencilik faaliyetlerine ilişkin yeni bir
düzenleme yapılıncaya kadar orman, muhafaza ormanı
ve ağaçlandırma alanlarında madenlerin aranması ve
işletilmesi ile ilgili faaliyetlerde alınması gereken izinlerde
22.03.2007 tarihli ve 26470 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler
Hakkında Yönetmelik hükmü uygulanır.” denilmiştir.
Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkındaki
Yönetmelik incelendiğinde, Yönetmelik’in amacının
31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Yasası’nın, 16.,
17., 18. ve 115. maddelerine göre verilecek muvafakat,
izin ve irtifak haklarının uygulama usul ve esasları ile
bunlardan tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemler
hakkında olduğu görülür. Bu yönetmelikten önce de aynı
konudaki uygulamalar, 05.04.1995 gün 22249 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkındaki
Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmüştür.
Yönetmeliğin iptali izin vermemenin bahanesi
olmuştur
Çevre ve Orman Bakanlığı, Madencilik Faaliyetleri
İzin Yönetmeliği’ne göre maden sahalarına orman izni

Hukuk Soru - Cevap Köşesi
Maden hukuku uzmanı Avukat Sayın Cemal YEŞİLYURT, madencilik
sektörüyle ilişkili olarak karşılaştığınız hukuksal sorunların çözümüne
yol göstermek amacıyla bu sayfadan sorularınıza cevap verecektir.
Lütfen ilgili sorularınızı hukuk@madencilik-turkiye.com adresine
gönderiniz.
vermemiş, kendi mevzuatı hükümleri doğrultusunda
bu izinleri vermiştir. Öyle ise Madencilik Faaliyetleri İzin
Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin Danıştay tarafından
yürürlüğünün durdurulması üzerine, neden orman
izinlerinin verilmesi de durdurulmuştur? Basında “Çevre
ve Orman Bakanlığının verdiği izinlerle madenciler
tarafından orman katliamı yapılıyor” yollu yazılar Bakanlığı
etkilemiş, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’nin iptali
bahane edilerek, sanki izinler bu Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde veriliyormuş gibi yapılarak bazı çevrelere şirin
gözükmek istenmiştir. Danıştay, Madencilik Faaliyetleri İzin
Yönetmeliği’nin yürürlüğünü durdurmuştur. Asıl izinlerin
verildiği orman mevzuatında bir iptal ya da yürürlüğün
durdurulması yönünde bir karar yoktur.
İşin en acıklı yönü Çevre ve Orman Bakanlığının
Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’ne bir geçici
madde eklenmesine sebep olan davranışıdır. Zaten
uygulanan, 22.03.2007 gün 26470 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler
Hakkındaki Yönetmelik olduğuna göre, bunun bir kez
de Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile yeniden Resmi Gazete’de
yayımlanması, yeni bir iptal davasına gel gel demekten
öte bir davranış değildir. Maden Yasası’nın 7/1’inci
maddesi hakkında Anayasa Mahkemesinin iptal kararı
vermesi, aynı maddenin uygulanması yönünde çıkarılan
Yönetmelik maddelerinin de Danıştayca yürürlüğünün
durdurulmasından sonra, sanki bu kararlar hiç yokmuş gibi
aynı konuda düzenleme yapılması büyük bir idare gafıdır.
Danıştay 8. Dairesinin konu hakkında verdiği 09.11.2009
gün E:2009/9313 sayılı yürütmeyi durdurma kararında,
yapılan değişikliğin yargı kararını bertaraf etme amacına
yönelik olduğu belirtilmiştir.
Ormanların tahrip edilmesini, ülkesini seven hiç kimsenin
kabul etmeyeceğine inanıyoruz. Madencilik faaliyetleri
için izin alınırken orman bedelleri yatırılmakta, faaliyet
bittikten sonra da alanın çevreyle uyumlu hale getirilmesi
taahhüt edilmektedir. İstanbul ili, Kilyos-Karaburun arasını
gösteren eski tarihli 1/25000 ölçekli haritalara bakıldığında
bu alanın piyade geçmez (sık çalılık) olduğu, günümüzde
ise bu alanların madenleri alındıktan sonra ormanlık alana
dönüştürüldüğü inkar edilemez bir gerçektir.
Madencilik faaliyetlerinin ormanları geri getirilemeyecek
şekilde yok edeceği yönünde bir önyargının oluşmaması
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gerekir. İdareye verilen taahhütlerin geçersiz olduğu,
faaliyet alanının çevreyle uyumlu hale getirilmeyeceği,
madencilik faaliyeti yapılan alanın ormana
dönüştürülmesinin mümkün olmayacağı yönünde
itirazlardan ziyade, Anayasa’ya aykırı yasa hükümleri ile
Anayasa ve yasaya aykırı yönetmelik hükümleri, şekli
nedenlerle iptal davalarına konu olmaktadır. Yapılan şekli
iptaller sonucunda da maden ruhsat sahipleri çevreyi
kirleten, yok eden gibi görülmekte ya da gösterilmektedir.
Maden ruhsat sahibi ne pahasına olursa olsun madencilik
faaliyeti yapan değildir. O kendisine yasalar çerçevesinde
tanınan hakkın peşindedir. Ayrıca, bu kadar haksız olarak
üzerine gidilmesi halinde de sektörden çekilmeyi elbette
düşünecektir. Gerek Anayasa Mahkemesinin iptal, gerekse
Danıştayın yürütmeyi durdurma kararlarındaki gerekçelerin
şekil eksikliği olduğu açıkça bellidir.
Sonuç olarak yapılacak işlemlere gelince: İdari
işlemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılan iptal
davalarında, ‘menfaatleri ihlal edilen’ kavramı idare
hukukunda oldukça geniş tutulduğundan, yapılan
düzenlemelerin iptal davalarına konu olması kaçınılmazdır.
Kamu kurumlarının uygulamakla yükümlü oldukları
mevzuatı görmezden gelerek konuyu içinden çıkılmaz

hale getirdikleri de doğrudur. Yapılagelen uygulamalarını
hiçe sayarak ve mevzuatında bir değişiklik olmadığı halde
hukuka aykırı olarak madenciliği engelledikleri gerekçesiyle,
buna sebep olan kamu kurumlarından uğranılan zararın
giderilmesi istenebilir.
Çevre ve Orman Bakanlığına yapılacak başvuruda, 6831
sayılı Orman Yasası ve Orman Sayılan Alanlarda Verilecek
İzinler Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacak
madencilik faaliyetleri için izin istenmeli, istemin reddi
halinde ise bir anayasal hakkın engellendiği ve idarenin
uygulamakla görevli olduğu mevzuatının gereklerini yerine
getirmediği gerekçesiyle idari yargıda iptal davası açılarak
sonucuna göre uğranılan zarar gündeme getirilmelidir.
Tüm bunlara ilave olarak 3213 sayılı Maden Yasası’na
5177 sayılı Yasa ile eklenen ek madde 4’te, Maden Yasası’nın
uygulanması ile ilgili eylem ve işlemler nedeni ile idareye
karşı açılan davaları idare ruhsat sahiplerine bildirir, ruhsat
sahipleri idarenin yanında davaya katılabilir, kuralı ve bu
maddenin uygulanması ile ilgili Maden Yasası Uygulama
Yönetmeliği’nin 99. maddesi uyarınca, idareye karşı açılan
genel anlamlı iptal davalarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığının bu davaları www.migem.gov.tr adresinde
duyurması ve bu davalara madencilerin idare yanında
katılmaları sağlanabilir.

Porcupine Gold Mines’ın Hollinger Projesinin Planlaması

Nakliye Yolu planlaması

3 açık işletme planlaması
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Madenin, rehabilitasyon çalışmaları sonrası planlanan görünümü
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Altın ve Diğer Temel Metaller 2009 Yılındaki
Yükselişine Devam Edebilecek mi?
O. Çağım TUĞ
Madencilik Türkiye
cagim@madencilik-turkiye.com

Bütün değerli
metaller, altının
da desteğiyle
birlikte
yükselmeye
devam
etmektedirler
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Altının yükselişi dünyadaki birçok uzmana
göre durmayacak. 1226 ons/USD seviyesine
kadar çıkan altın fiyatlarında meydana gelen
“düzeltme” düşüşleri sonrası bile fiyatların,
mevcut ekonomik ve siyasi durumların
devam etmesi halinde, 2010’da da 1200 ons/
USD seviyesinden yukarılarda seyretmesi
beklenmektedir. Bu beklentilere de dayanak
olarak gösterilen nedenleri şu şekilde
sıralayabiliriz:
»» Tüm dünyada altının güvenilir bir yatırım
olarak görülmesi,
»» Amerika Birleşik Devletleri’nde beklenen
yüksek enflasyon rakamları ve 2000 yılına
oranla USD’nin, altına rakip bir para birimi
olarak görülmeyişi,
»» Amerikan dolarının (USD) yerine özellikle
Çin, Rusya ve IMF gibi büyük güçlerin de
isteğiyle, yeni bir küresel para birimi yaratma
çabaları,
»» Çin’in altın ithalat rakamlarında düşüş
beklenmemesi, tam tersine vatandaşlarını
altına yatırım yapmaya teşviki sonucu ithalat
rakamlarında artmalar olmasının beklenmesi,
»» Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik
Krallık’taki büyük bankaların, mevcut gidiş ile
birlikte batma ihtimallerinin artması,
»» Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bankaların
da büyük borç içinde olmaları ve bankaların
USD ile dolu olması,
»» Petrol fiyatlarındaki yükseliş.
Her ne kadar kendi içlerinde çatışıyor olsalar
bile tüm bu unsurlar altın fiyatlarında pozitif
etki yapmaya devam etmiştir ve edecektir. Bu
listeye başka büyük dayanaklar da eklemek
mümkün olabilir.
Bununla birlikte 321gold.com’un kurucusu
Bob Moriarty’nin açıklamaları da, altın
fiyatlarındaki pozitif havayı destekleyecek
şekilde. Moriarty’e göre altına yatırım
yapmanın iki önemli nedeni var:
1-Altının bir hayat sigortası gibi
düşünülmesi. Mevcut ekonomik düzen ile
değer kaybeden USD ve Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki yüksek borçlanma rakamları
ile birlikte şu an kestirilmesi güç bir süre
içinde çökeceği düşünülen Amerikan
ekonomisine karşı önlem olarak elinizin altında
bulunabilecek altınların güvence oluşturması.

2-Borsada işlem gören altın arama
firmalarının gümüş, enerji ve yiyecek
sektöründeki yatırımlarla birlikte güvenli yerde
olması.
Yine Moriarty’ye göre, Kanadalı “junior” altın
şirketlerine yatırım yapmak güvenli olmakla
birlikte, mevcut yanında, mevcut altın fiyatları
beklentileri ile birlikte getiri şansının da yüksek
olması nedeniyle iyi bir seçim olabilir.
Her ne kadar, 2009 yılının son çeyreğinde,
piyasa araştırmacısı büyük şirketler tarafından
2010 yılı altın fiyatlarının 930 ile 1150 ons/USD
seviyeleri arasında dalgalanması öngörülse
de mevcut fiyatların ve küresel ekonomik
durumun altın fiyatlarında büyük düşüşler
yaşanmasına işaret etmediği söylenebilir.
Hatta bütün değerli metaller şu anda
altının da desteğiyle yükselmelerine devam
etmektedirler. Gümüş için de altın ile paralel bir
dalgalanma söz konusudur. Altın için yukarıda
söylenen tüm değerler gümüş için de geçerli
olmakla birlikte, altının gümüşten daha iyi
bir yatırım olarak düşünülmesi sonucu, 1/50
değerlerinde seyreden altın/gümüş oranının,
beklenen krizler sonrası 1/90 seviyelerine
ulaşması mümkün görülmekte. Yine de gümüş
de altın gibi yükselme eğiliminde olan bir
metal olarak göze çarpmaktadır.
Platin ve paladyum için de pozitif hava
devam etmekte ve fiyatların platin için 1,3251,340 ons/USD, paladyum için 320-325 ons/
USD seviyelerinde seyretmesi beklenmektedir.
2009 yılı ortasında yapılan bakır fiyat
tahminleri ise ne kadar isabetli olunduğunu
kanıtlar seviyelerde. 2008 yılı sonunda bakır
fiyatlarında yaşanan büyük düşüş sonrası 2009
yılı ortalarında eski rakamlara geri dönüşü
müjdeleyen artışlarda, Çin’in yaptığı alımların
ve dünyadaki genel talep artışının etkisi büyük.
Dünya bakır ihtiyacı, 2008’in ilk on ayındaki
58.000 ton talep seviyelerinden 2009’un ilk
on ayında 70.000 ton ihtiyaç fazlası noktasına
gelmiştir. Bu ihtiyaç fazlalığı, dünya bakır
kullanımının %40’ını oluşturan Çin’in kullanım
miktarı %43’lere çıkmış olmasına rağmen, geri
kalan ülkelerdeki %18’lik düşüş nedeniyle
oluşmuştur. Avustralya, Şili, Kanada, Çin,
Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın önde
gelen bakır üreticileri, 2009’un ilk on ayında,
önceki yıla göre 270.000 ton daha az üretim

yapmışlar, Endonezya, Kongo, Brezilya ve Peru üretiminin
gelişmesine kısmen fırsat vermişlerdir. 2008 ortasındaki hızlı
düşüşle birlikte bazı şirketler işçi çıkarma yoluna gitmişler
ve bakır fiyatlarındaki artışlarla birlikte işçilerin haklarını
geri istemesi ve sonrasında sıklıkla yaşanan grevler, büyük
bakır üreticilerinin yıllık üretim rakamlarından daha düşük
miktarlarda üretim yapmalarına neden olmuştur.
Alüminyum için ise baz metaller içerisinde en az artış
gözlenen metal diyebiliriz. 2008 yılında yaptığı 3380 mt/
USD’lik zirvenin arkasından yaşanan büyük düşüş ve 2009
yılında fiyatların 1280 mt/USD’ye kadar düşmesi sonrası, 2009
yılı sonunda fiyatların yavaş yavaş yükseldiğini söyleyebiliriz.
2010 yılı içerisinde de öngörülen rakamlar 2700-2800 mt/USD
olmasına rağmen, muhtemel düzelme düşüşleriyle birlikte bu
rakamların 2100-2200 mt/USD seviyelerine gerilemesi sürpriz
olarak karşılanmamalıdır.
2009-2010 yılları için kurşun ve çinkonun durumuna
detaylı olarak 15 Ocak sayımızda değinmiştik. Kısaca
bahsetmek gerekirse, 2009’da kurşun cevher üretimi
rakamları geçen yılın ilk 9 ayına oranla %1,75’lik gerileme
yaşamış ve kurşun metal kullanımı %0,10 artmıştır. Çinko

için ise metal kullanımı %10,51’lik bir düşüş yaşamış ve
üretimde de %6,36’lık bir düşüş gözlenmiştir. Bu rakamlarla
birlikte, küresel kullanımın her iki metal için de artması
beklendiğinden, fiyat grafiğindeki yükselmenin azalarak da
olsa devam etmesi öngörülmektedir.
2009’da yükselme eğilimine giren nikel, krom ve
manganez fiyatlarının da Çin’in, önceki yılın aynı dönemine
oranla düşük olan ithalatını bir miktar arttırmasına
bağlanmaktadır. 2006 yılında zirveye ulaşan dünya nikel
ihtiyacı, ekonomik krizin de etkisiyle bir düşüş yaşamıştır.
Ama özellikle 2009’un son çeyreğindeki yükselişler ve
ekonomik krizin etkilerinin yavaş yavaş silinmesi umut vaat
edicidir.
Tüm grafiklerin yükselme eğiliminde olduğu, Çin’in ihracat
rakamlarını yükseltmeye başladığı bir dönemde özellikle
doların değer kaybetmesi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
yüksek enflasyon rakamları ve yüksek dış borçları, maden
üreten ülkelerin ekonomilerinin iyileşmesi için büyük bir
fırsat sunmaktadır. 2010 yılının da madencilik açısından aynı
parlak çizgiyi sürdürmesini, ülkemizin de bu büyük pastadan
daha ciddi kazanımlar sağlamasını ümit ediyoruz.
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Temel Maden Fiyatları
19.02.2010
19.02.2010
19.02.2010
19.02.2010
19.02.2010

19.02.2010
19.02.2010
19.02.2010
19.02.2010
19.02.2010
19.02.2010

16.02.2010
16.02.2010
16.02.2010
16.02.2010
16.02.2010
16.02.2010
16.02.2010
16.02.2010
16.02.2010
16.02.2010
16.02.2010
16.02.2010
16.02.2010
16.02.2010
16.02.2010

USD / tr. oz
USD / tr. oz
USD / tr. oz
USD / tr. oz
USD / tr. oz

YIL SONU FİYATI
(31.12.2009)

BİRİM

1950,00
7294,00
2547,00
16740,00
2396,00
18850,00

USD / ton
USD / ton
USD / ton
USD / ton
USD / ton
USD / ton

YIL SONU FİYATI
(31.12.2009)

BİRİM

0,00
5,42
0,00
8,95
8,82
7,50
3,03
-0,94
39,64
10,77
8,32
0,00
0,00
-5,56
7,69

5750,00
7,75
550,00
410,00
1,70
20,00
2750,00
2650,00
11,10
162,50
28,00
39,50
14685,00
45,00
6,50

USD / ton
USD / lb.
USD / şişe
USD / tr. oz
USD / lb.
USD / lb.
USD / ton
USD / ton
USD / lb.
USD / tr. oz
USD / lb.
USD / lb.
USD / ton
USD / lb.
USD / lb.

YER

SON FİYAT

BİRİM

350-370
350-370
295-315
6,4-6,5
6,7-6,9

USD / DMT
USD / DMT
USD / DMT
USD / DMTU
USD / DMTU

Altın
Gümüş
Platinyum
Rodyum
Palladyum

1109,10
15,87
1521,00
2650,00
434,00

METAL

SON FİYAT

% DEĞİŞİM

Aluminyum
Bakır
Çinko
Kalay
Kurşun
Nikel

1895,50
7085,50
2250,00
16645,00
2238,00
20230,00

-2,79
-2,86
-11,66
-0,57
-6,59
7,32

METAL

SON FİYAT

% DEĞİŞİM

Antimuan
Bizmut
Civa
İridyum
Kadmiyum
Kobalt
Magnezyum
Manganez
Molibden
Rutenyum
Selenyum
Tantal
Tungsten
Uranyum
Vanadyum

5750,00
8,17
550,00
446,70
1,85
21,50
2833,33
2625,00
15,50
180,00
30,33
39,50
14685,00
42,50
7,00
46 - 48% Konsantre
40% - 42% parça
38% - 40% parça
40% parça
43% - 44% parça

Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye

1,09
-5,82
3,26
-0,38
6,11

METAL
Krom cevheri
Krom cevheri
Krom cevheri
Manganez
Manganez

FerroAlloyNet.com

TARİH
10.02.2010
10.02.2010
10.02.2010
10.02.2010
10.02.2010

1097,10
16,85
1473,00
2660,00
409,00

% DEĞİŞİM

NorthernMiner

TARİH

BİRİM

SON FİYAT

London Metal
Exchange

TARİH

YIL SONU FİYATI
(31.12.2009)

METAL

New York
Mercantile Exc.

TARİH

ton = 1000 kilogram
şişe: 76 pound = 34,47 kilogram
lb: libre = pound = 0,453 kilogram dmt: (dry metric tonne) kuru bazda metrik ton
tr. oz: (troy ons)=31,1 gram
dmtu: kuru bazda metrik ton ünite
USD: ABD Doları

İMKB’de İşlem Gören Madencilikle İlişkili Şirketler
HİSSE
ADANA
ADBGR
ADNAC
AFYON
AKCNS
ALKIM
ANACM
ASLAN
BOLUC
BSOKE
BTCIM
BUCIM
CIMSA
CMBTN
CMENT
DENCM
EGSER
EREGL
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KAPANIŞ
31.12.09 05.01.10
3,01
1,76
0,31
67,40
6,65
6,65
1,88
82,00
1,60
1,23
6,10
4,80
7,55
19,10
12,00
3,42
1,00
4,50

5,30
3,34
0,60
630,00
7,55
7,65
1,99
217,00
1,92
1,70
8,00
5,55
8,35
22,80
9,55
4,00
1,19
4,46

%
DEĞİŞİM
76,08
89,77
93,55
834,72
13,53
15,04
5,85
164,63
20,00
38,21
31,15
15,63
10,60
19,37
-20,42
16,96
19,00
-0,89

ŞİRKET ADI

HİSSE

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİM. SAN. A.Ş.
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
ÇİMBETON HZRB.PRE.Y.ELEM.SAN.TİC.A.Ş.
ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FAB. T.A.Ş.
DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
EGE SERAMİK A.Ş.
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş.

GOLTS
HZNDR
IZMDC
IZOCM
KONYA
KOZAA
KOZAL
KRDMA
KRDMB
KRDMD
KUTPO
MRDIN
NUHCM
PRKTE
SARKY
SISE
TRKCM
UNYEC
USAK

KAPANIŞ
31.12.09 05.01.10
40,50
2,94
2,26
23,20
73,00
4,82
0,00
0,81
0,82
0,64
3,54
6,60
11,00
2,84
2,72
1,87
1,86
3,40
1,20

58,00
2,76
2,19
27,75
129,00
4,34
36,00
0,78
0,79
0,59
3,66
7,95
12,90
2,82
2,92
1,89
1,93
4,10
1,21

%
DEĞİŞİM
43,21
-6,12
-3,10
19,61
76,71
-9,96
0,00
-3,70
-3,66
-7,81
3,39
20,45
17,27
-0,70
7,35
1,07
3,76
20,59
0,83

ŞİRKET ADI
GÖLTAŞ GÖLLER BÖL.ÇİM.SAN.TİC. A.Ş.
HAZNEDAR ATEŞ TUĞLA SANAYİİ A.Ş.
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
İZOCAM A.Ş.
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.
MARDİN ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
PARK ELK. MAD. TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
SARKUYSAN ELEK. BAKIR SAN. TİC. A.Ş.
T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.

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

Etkinlik Takvimi
TARİH
Mart 2010

7 - 10 Mart
22 - 24 Mart
22 - 26 Mart
24 - 27 Mart
25 - 27 Mart
29 - 31 Mart
5 - 9 Nisan
6 - 8 Nisan
12 - 16 Nisan
13 - 16 Nisan
13 - 14 Nisan
14 - 16 Nisan
14 - 16 Nisan
19 - 25 Nisan

Nisan - Mayıs- Haziran 2010

20 - 22 Nisan
21 - 23 Nisan
25 - 30 Nisan
26 - 28 Nisan
9 - 12 Mayıs
11 - 13 Mayıs
17 - 19 Mayıs
24 - 26 Mayıs
24 - 29 Mayıs
26 - 28 Mayıs
26 - 27 Mayıs
1 - 3 Haziran
2 - 4 Haziran
3 - 5 Haziran
8 - 10 Haziran
15 - 16 Haziran

Ağustos - Eylül - Ekim 2010

17 - 18 Haziran
21 - 23 Haziran
15 - 18 Ağustos
15 - 17 Eylül
27 Eylül
6 - 8 Ekim
10 - 14 Ekim
14 - 15 Ekim
24 - 27 Ekim
26 - 28 Ekim

Kasım 2010

4 - 5 Kasım
4 - 5 Kasım
8 - 9 Kasım
10 - 12 Kasım
11 - 14 Kasım
13 - 14 Kasım
16 - 18 Kasım
25-28 Kasım

AÇIKLAMA

PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada) Toronto, Kanada. Organizasyon: Prospectors & Developers Association of Canada
E-posta: convention@pdac.ca URL: www.pdac.ca
Fosfatlar 2010 (Phosphates 2010) Brüksel, Belçika URL: www.phosphates2010.com
Asya Madencilik Kongresi 2010 (Asia Mining Congress 2010)
Raffles City Convention Centre, Singapur, Singapur. Organizasyon: Terrapinn E-posta: winnie.koh@terrapinn.com URL: www.terrapinn.com/2010/asiamining/
Marble 16.Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri İzmir, Türkiye Organizasyon : İZFAŞ E-posta: info@fuartakip.com URL: www.izmirfair.com.tr
5. Refine ve Petrokimya Sempozyumu ve Sergisi (KazRefinEx 2010 - The 5th Symposium and Exhibition on Refining and Petrochemistry)
Almaata, Kazakistan. Organizasyon: Caspian Business Events E-potsa: enquiry@caspian-events.com URL: www.caspian-events.com/KazRefinEx
8th Annual National CSG 2010 Brisbane, Avustralya. Organizasyon: IIR Conferences E-posta: info@iir.com.au URL: www.csgsummit.com.au
63. Türkiye Jeoloji Kurultayı 2010 - MTA Kültür Merkezi, Ankara, Türkiye. Organizasyon: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
E-posta: kurultay@jmo.org.tr URL: http://www.jmo.org.tr
9. Dünya Bakır Konferansı (9th World Copper Conference) Santiago , Şili. URL: crugroup.com/Events/CRUEvents/worldcopper/Pages/cruworldcopperconference.aspx
EXPOMIN 2010 Santiago, Şili. URL: www.expomin.cl
Kırma - Öğütme ‘10 (Comminution ‘10) The Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika. Organizasyon: MEI E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com
JeoSondaj 2010 (GeoDrilling 2010) exec centre Peterborough, East of England Showgrou, Peterborough, Birleşik Krallık. URL: www.geodrillingshow.com
Madencilik Dünyası Rusya 2010 (Mining World Russia 2010) Crocus-Expo IEC, Krasnogorsk-4, Moskova, Rusya. URL: www.eventseye.com/fairs
6. Güney Doğu Avrupa EE&RES Kongresi ve Fuarı Inter Expo Center / IEC, Sofya, Bulgaristan Organizasyon: Via Expo Ltd.
E-posta: Office@viaexpo.com URL: www.viaexpo.com
Bauma 2010 New Munich Trade Fair Centre, Münih, Almanya. Organizasyon: Messe München GmbH URL: www.bauma.de
İkinci Uluslararası Blok ve Ara Katlı Göçertme Sempozyumu (Second International Symposium on Block and Sublevel Caving)
Novotel Langley Hotel, Perth, WA, Avusturalya. E-posta: acginfo@acg.uwa.edu.au URL: www.caving2010.com
VIII. Uluslararası Madencilik Konferansı (VIII Conferencia Internacional de Mineria-Chihuahua 2010) Chihuahua, Meksika. E-posta: lrasconlopez@hotmail.com
Uluslararası Kömür Hazırlama Kongresi ve Fuarı (ICPC) Lexington, ABD. URL: www.icpc2010.com
Uluslararası Minör Metaller Konferansı (International Minor Metals Conference 2010) Londra, İngiltere. URL: www.mmta.co.uk
Kanada Madencilik, Metalurji ve Petrol Enstitüsü 2010 Konferansı ve Sergisi (The Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum’s 2010 Conference & Exhibition)
Vancouver Kongre & Sergi Merkezi, Vancouver, British Columbia, Kanada. E-posta: cim@cim.org URL: www.cim.org/vancouver2010
Madencilik & Yatırımlar Asya 2010(Mining & Asia Investment 2010) New District, Şangay, Çin. Organizasyon: SZ&W Group
E-posta: info@szwgroup.com URL: www.miningasiaonline.com
Dünya Madencilik Yatırımları Kongresi (World Mining Investment Congress) Londra, Birleşik Krallık. Organizasyon: Terrapinn Ltd
E-posta: paul.gilbertson@terrapinn.com URL: www.worldminingcongress.com
12. Uluslararası Enerji ve Mineral Üretiminde Çevresel Koşullar ve Atık Yönetimi (12th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and
Mineral Production) Prag, Çek Cumhuriyeti. URL: www.swemp2010.czu.cz
Alta Nikel-Kobalt-Bakır, Uranyum & Altın Konferansı (Alta Nickel-Cobalt-Copper, Uranium & Gold Conference) Perth, Avustralya. URL: www.altamet.com.au
IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Elazığ Organizasyon: Fırat Üniversitesi E-posta: jeokimya@firat.edu.tr URL: web.firat.edu.tr/jeokimya
AIMS 2010 – Üçüncü Uluslar arası “Mineral Kaynakları ve Maden Geliştirme” Sempozyumu (AIMS 2010 - Third International Symposium “Mineral Resources and Mine Dev.”)
Kármán Auditorium of the RWTH Aachen Üniversitesi, Aachen, Kuzey Rhine-Westphalia, Almanya. E-posta: aims@bbk1.rwth-aachen.de URL: www.aims.rwth-aachen.de
Dünya Madencilik Yatırımları Kongresi 2010 (World Mining Investment Congress 2010) Londra, Birleşik Krallık. URL: www.terrapinn.com/2010/mining
Türkiye 17. Kömür Kongresi Zonguldak Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi
E-posta: komurkongresi2010@gmail.com URL: www. maden.org.tr
6. Çin Uluslararası Kömür Ekipmanları ve Maden Teknik Ekipmanları Sergisi 2010 (CICEME 2010) Bejing, Çin. URL: www.ciceme.com/en/index.asp
Euro Mine Fuarı 2010 Skelleftea, İsveç www.eurominexpo.com
Değerli Metaller ‘10 (Precious Metals ‘10) Falmouth Beach Resort Hotel, Cornwall, Birleşik Krallık.
E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com/preciousmetals10/
Nikel Zenginleştirme ‘10 (Nickel Processing ‘10) Falmouth Beach Resort Hotel, Cornwall, Birleşik Krallık. E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com
Orta Asya Madencilik Kongresi 2010 Almaata, Kazakistan. URL: www.terrapinn.com
Uranyum 2010 – 3. Uluslararası Uranyum Konferansı (3rd International Conference on Uranium) Saskatoon, Kanada. URL: www.cim.org
MiningWorld Orta Asya – 16. Uluslararası Madencilik ve Metallerin ve Minerallerin Prosesi Sergisi (MiningWorld Central Asia – 16th International Exhibition fort he Mining and
Processing of Metals and Minerals) Almaata, Kazakistan. URL: www.ite-exhibitions.com, www.mining.uz
İlk Uluslararası Cevher ve Maden Atıkları Yönetiminde Riskin Azaltılması Semineri (First International Seminar on the Reduction of Risk in the Management of Tailings and Mine
Waste) Perth, Avustralya. URL: www.minewaste2010.com
XII. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu Nevşehir, Türkiye. Organizasyon: Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı; Hacettepe Üniversitesi
E-posta: soykan@dekon.com.tr URL: www.imps2010.org
Dünya PM2010 Kongresi & Sergisi (World PM2010 Congress & Exhibition) Tuscanny, İtalya.
MERSEM VII Türkiye Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi Afyonkarahisar, Türkiye. Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası; Afyon Kocatepe Üniversitesi
E-posta: mersem7@gmail.com URL: www.mersem.org
Bakım Mühendisliği & Maden İşletmecileri Konferansı 2010 (MEMO 2010) Sudbury, Kanada. URL: www.cim.org
Goldfields Madencilik Fuarı (Goldfields Mining Expo) Kalgoorlie, Avustralya. URL: www.reedminingevents.com.au
VI. Delme - Patlatma Sempozyumu Ankara, Türkiye. Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası
E-posta : delpat@maden.org.tr URL: http://www.maden.org.tr/etkinlikler/delpat/index.php?etkinlikkod=103
II. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu Ankara, Türkiye. Organizasyon: MTA E-posta : jeouzal@mta.gov.tr URL: www.jeouzal.org
Çinko Zenginleştirme ‘10 (Zinc Processing ‘10) Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika. E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com
Proses Mineralojisi ‘10 (Process Mineralogy ‘10) Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika. E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com
Maden Türkiye 2010 Fuarı - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi E - 5 Karayolu, Gürpınar Kavşağı 34522   Büyükçekmece – İSTANBUL URL: www.tuyap.com.tr
Biyo ve Hidrometalurji 2010 (Bio and Hydrometallurgy 2010) Vineyard H., Cape Town, G. Afrika. URL: www.min-eng.com/biohydromet10/
Çin Madencilik 2010 (China Mining 2010) Kolkata, Hindistan. E-posta: s.bose@cii.in
Natural Stone 2010 7.Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürünleri ve Teknolojileri İstanbul, Türkiye Organizasyon: CNR Ekspo E-posta: info@fuartakip.com URL: www.cnrexpo.com
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Seri İlanlar

Reklam Rezervasyon

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

Reklam İndeksi
Kayaları dize getiren
teknolojiler...
Havalandırma Fanları ve Aksesuarları
Havalandırma Fan Tüp ve Aksesuarları
Yeraltı Yükleyici Taşıyıcı
Boşaltıcı Makineler (LHD)
Maden ve Tünel Islak Şatkirit Makineleri
Maden ve Tünel Kamyonları
Maden ve Tünel Mikserleri
Roadheader Tünel Makineleri
Maden ve Tünel Destek Sistemleri
Üstten Darbeli Sistemler için
Kaya Delici Malzemeler

Delik Dibi Sistemler için Kaya Delici Malzemeler
Twinheader Kazıcı Ataçmanlar
Konveyör Sistemleri
Değirmen Bilyalari
Jeoteknik Ölçüm ve İzleme Sistemleri

Merkez Ofis
Koza Sokak 59 GOP 06700 Ankara TÜRKİYE
Tel: +90 312 443 00 70 Faks: +90 312 443 00 69
Ankara Servis
İvedik Organize Sanayi Bölgesi 648. Sokak 6 06370 Ankara TÜRKİYE
Tel: +90 312 394 62 64 Faks: +90 312 394 62 67
İstanbul Ofis
Hekimata Caddesi 53 Emirgan Sarıyer 34467 İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 323 56 90 Faks: +90 212 323 68 57
İstanbul Servis
İSTOÇ 2.Ada 122 İkitelli 34552 İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 659 76 20 Faks: +90 212 659 76 30

Ön kapak içi

Sayfa 1

Sayfa 2

Sayfa 7

Sayfa 9

DOKAY, Çevre Mühendisli¤i konular›nda
ulusal ve uluslararas› alanlarda faaliyet göstermektedir.
Öveçler 4. Cad. No: 140/A
06460 Dikmen / Ankara
Tel: (312) 475 71 31
Faks: (312) 475 71 30
www.dokay.info.tr

Engin saha deneyimi, son teknoloji ürünü cihazlara sahip laboratuvar› ve
güçlü akademik insan kayna¤› ile DOKAY
“Inogen Environmental Alliance” kuruluunun
Türkiye’deki küresel a¤ orta¤›d›r.
120 ülkede proje yürüten Inogen, 90’dan fazla ofisinde
3000’i ak›n uzman› ile faaliyet göstermektedir.

Ulusal ve uluslararas› önemli kurululara hizmet vermekte olan DOKAY:
• Çevre Yönetimi • Kamuoyu Bilgilendirme Çal›malar› • Sosyal Etki De¤erlendirme Çal›malar› • Yer Seçimi ve Güzergah Etütleri • Planlama ve
Fizibilite Çal›malar› • Co¤rafi Bilgi Sistemleri • ‹zin ve Lisans Alma Çal›malar› • Mevcut Çevresel Durum Tespitleri • Karasal ve Denizsel Ekoloji
• Çevresel Modelleme • Çevresel Ölçüm, ‹zleme ve Kontrolü • Çevresel Risk Analizleri • Çevresel Sorumluluk Maliyet Analizleri • Çevresel Etki
De¤erlendirmesi • Do¤aya Yeniden Kazand›rma Planlar› çal›malar› ile hizmet vermekte olan uluslararas› kalite belgelerine sahip bir kurulutur.
Akredite DOKAY Çevre Laboratuvar:
• Numune Alma • Atksu Analizleri • Emisyon Ölçümleri • Hava Kalitesi • Gürültü Ölçümleri • Mikrobiyoloji Analizleri konularnda geni bir
yelpazede müterilerine analiz hizmeti sunmaktadr.
• (BOTA International Ltd.); Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt› Projesi Çevresel ‹zleme Çal›malar›
• (‹SKEN ‹skenderun Enerji Üretim ve Ticaret A..); Sugözü ve AYES Enerji Santrallar› Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (ENKA ENERJ‹); Adapazar›, Gebze, ‹zmir ve Alia¤a Santrallar› Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (ENERJ‹SA); Hidroelektrik, Rüzgar ve Termik Santral Projeleri Sosyal-Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (SANKO HOLD‹NG); Hidroelektrik ve Rüzgar Santral› Projeleri Sosyal- Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (ÇALIK ENERJ‹); Ceyhan Rafinerisi, K›r›kkale DGKÇS ve HES Projeleri Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (ZORLU ENERJ‹); Bahçe Rüzgar Santral› Projesi Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (KOL‹N A..); Akköy I, II, Yaln›zard›ç ve Bal›r HES Projeleri Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (TÜRKERLER A..); Muhtelif Rüzgar Enerji Santral› Projeleri
• (GDF SUEZ - MIMAG-SAMKO); Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (GDF SUEZ – BAYM‹NA ENERJ‹); Ankara DGKÇS Çevresel ‹zleme Çal›malar›
• (ANADOLU ENDUSTR‹ HOLD‹NG); Gerze Santral› Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (C‹NER HOLD‹NG); Çay›rhan ve Silopi Santrallar› Mühendislik, Çevresel Dan›manl›k ve ‹zleme Çal›malar›
• (AKFEN ENERJ‹); Mersin DGKÇS Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (GENEL ENERJ‹ A..); Taq Taq Petrol Sahas› ve Rafinerisi Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (PETOIL A..); Bina Bawi ve Shakal Petrol Sahalar› Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (PERENCO Middle East Ltd.); Sindi-Amedi Petrol Sahas› Çevresel Dan›manl›k Hizmeti
• (CONVEX Ltd.); Ad›yaman Termik Santral› Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (E.ON Kraftwerke GmbH); Yer Seçimi Çal›mas›
• (DELTA Environmental Consultants Inc.); Tuzla Grace Çimento Katk› Malzemesi Üretim Tesisi Çevresel Sorumluluk Maliyet Analizi
• (WSP Environmental Ltd.); Adidas Çorlu ve Aksaray Tesisleri Çevresel Sorumluluk Maliyet Analizi
• (Dolphin Capital Partners); Çevresel Sorumluluk ve Maliyet Analizi
• (GDF SUEZ – STDE); Ula›m Altyap›s› Planlama ve GAP Bölgesi Tak›n Risk De¤erlendirme Çal›malar› (AB destekli)
• (EIB European Investment Bank); Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (CFCU Central Finance and Contracts Unit); Nevehir ve Tokat At›ksu Ar›tma Tesisi ‹hale De¤erlendirme (AB destekli)
• (CFCU Central Finance and Contracts Unit); Meriç Deltas› Ku ‹zleme Çal›malar› (AB destekli)
• (ILF Mühendislik Ltd. ti.); Kuzey Irak ve Kerkük Boru Hatlar› Güzergah Belirleme Çal›malar›
• (OSD Pty Ltd.); Kerkük Boru Hatt› Güzergah Belirleme Çal›malar›
• (MWH Montgomery Watson Harza); Dubai "Lost City" ve "International City" Projeleri Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (ERM Environmental Resources Management); SMAP-III Akdeniz K›sa-Orta Vadeli Çevre Eylem Program› Dan›manl›k Hizmetleri
• (YÜKSEL Proje Uluslararas› A..); Ankara-‹stanbul ve Ankara-Konya H›zl› Tren Projeleri Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (GSGM Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü); 2011 Erzurum Universiad Oyunlar› Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (DLH ‹naat› Genel Müdürlü¤ü); ‹stanbul Bo¤az› Karayolu Bo¤az Tüp Geçit Projesi Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (TOYOTA Otomotiv Sanayi T.A..); Bacagaz› Emisyon, Hava Kalitesi Modelleme ve Ölçüm Çal›malar›
• (GOODYEAR Lastikleri T.A..); ‹ç Ortam Gürültü, Gaz Ölçüm ve Ayl›k At›ksu Analizleri
• (KBB Körfez Belediyeler Birli¤i); Kat› At›k Projesi Mühendislik ve Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (Bakent Organize Sanayi Bölgesi); At›ksu Ar›tma Tesisi Mühendislik ve Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (T.C. Babakanl›k Proje Uygulama Birimi); Camili-1 Deprem Konutlar› Projesi (Dünya Bankas› Destekli)
• (Marmaris Liman›, Albatros Marina, Sun Marina); Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (Anadoluray ve Bursaray Hafif Rayl› Toplu Ta›ma Sistemleri); Çevresel Dan›manl›k Hizmetleri
• (Kayseri, Konya ve Artvin-Rize Kat› At›k Yönetim Projeleri); Mühendislik Hizmetleri (AB Destekli)
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Google Analytics, Adwords, Adsense ve Arama
Motoru Optimizasyonu
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