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Dorrigo Taş Ocağı İşletmesi, Pasifik Otoyolu 
İyileştirme Projesine agrega ve kum sağlamaktadır. 

İri, yoğun kırılan agrega ile istenen standardı 
tutturmak zor olmakla beraber, boşlukların 

dolduruluması için kullanılacak ek malzemenin 
maliyeti de yüksektir. Weir Minerals’ın Avustralya’daki 

kırma eleme ürün distribütörü Index Group, Weir 
uzmanlarına danışıp, uygun maliyetli çözüm 

arayışına girdi. Weir çözümün bir parçası olarak 
Index Group ile yakın bir çalışma yürütüp yeni 
bir tesis dizaynetti. Ardından sahada bulunan 
dik milli kırıcı diğer ekipmanlar değiştirilme 

ksizin Trio TV95 ile değiştirilerek 
Trio’nun tek geçişte istenen ince 

malzemeyi üretebildiği 
ispatlandı.

Madencilik Türkiye Dergisi’nde 
yayınlanan yazıların sorumluluğu 

yazarlarına; reklam ve ilanların sorumluluğu 
da reklam ve ilan sahiplerine aittir. Dergide 

yayınlanan yazılar için yazarlara ücret ödenmez. 
Madencilik ile ilişkili tüm alanlarda (maden arama, 

işletme, jeoloji jeofizik, harita, çevre, sondaj, makine, 
ekipman, iş güvenliği ve işçi sağlığı, teknoloji, yazılım, 

donanım, danışmanlık, finans, sigorta vb.) yazılan yazılar 
dergide yayınlanabilir. Yazılar özgün veya derleme popüler 

bilim makalesi şeklinde olabilir. Ancak daha önce başka bir yayın 
organında (dergi, kitap, internet vs) yayınlanan yazılar Madencilik 

Türkiye’de yayınlanmaz. Dergide yayınlanan yazılar, Madencilik 
Türkiye Dergisi’nden yazılı izin alınmak şartıyla, kaynak gösterilerek 

kullanılabilir. İzinsiz kullanılan yazılar hakkında yasal işlem 
başlatılacaktır.

Yazılar word formatında, ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir 
şekilde, yüksek çözünürlükte (minimum 300 dpi) jpg, bmp, tiff 

resim formatlarında gönderilecektir. Yazılar e-posta aracılığı 
ile info@madencilik-turkiye.com adresine veya CD ile yayın 

idare merkezi adresine gönderilebilir. Gerekli görüldüğü 
takdirde yazılarda düzeltme istenebilir. Bu durumda yazar 

ile iletişime geçilecektir. Posta ile gönderilen yazılar 
dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın yazarına 

iade edilmez.
 

Dergimiz Basın ve Meslek İlkelerine 
uymayı taahhüt eder.
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Bilindiği üzere 2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi sektörümüzün en büyük sorunu (Her ne 
kadar Genelge’nin Danıştay tarafından iptal edildiği çeşitli çevreler tarafından duyurulsa da 
bu yazı hazırlandığı sırada henüz iptalin gerekçeli kararı açıklanmış değildi ve halen maden 
arama için gereken izin alımları Genelge’ye göre gerçekleştiriliyordu.). Genelge devreye gir-
diğinden bu yana ruhsat sayılarında ciddi bir düşüş yaşandı. Aşağıdaki grafikte Genelge’nin 
ardından özellikle arama ruhsat sayılarındaki trajik düşüşü görebilirsiniz.

5995 Sayılı Kanun öncesinde 45.900’e ulaşan toplam (arama-işletme) ruhsat sayımız, 
31.12.2015 itibariyle 20.195’e düşmüştür. Burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta ise ara-
ma ruhsat sayılarındaki düşüştür. Genelge öncesinde 30 binin üzerinde seyreden arama 
ruhsatları ile arama sektörü tabiri caizse altın çağını yaşarken, Genelge sonrasında sayı 6864 
seviyesine gerilemiştir. 

Türkiye madencilik sektörünün en büyük eksiklerinden birisinin, maden aramacılığına yete-
rince sermaye ayrılmaması olduğunu söyleyebiliriz. Sektörel organizasyonların hazırladığı 
çeşitli değerlendirme raporlarında yer alan bilgilere göre; örneğin ülkemizde 75 yılda ger-
çekleştirilen maden arama sondajı metrajını Kanada bir yılda gerçekleştiriyor. Ya da altın 
madenciliği özelinde ülkemizde 350 maden arama ruhsatından ancak bir tanesi ekonomik 
olarak işletilebilecek bir altın madenine dönüşüyor. Bir diğer bilgiye göre ise ekonomik ola-
rak işletmeye alınacak bir enerji veya metal madeni için 10 yıl kadar arama ve geliştirme 
harcaması yapılması gerekiyor. Yani bu bilgilerden anlaşılıyor ki bugün maden aramazsak, 
bundan 10 yıl sonra üretecek madenimiz olmayacaktır!

Hal böyle olunca madencilikte arama safhası işin en önemli safhası olarak karşımıza çıkıyor. 
Eğer arama safhası bu kadar önemliyse doğru olan; aramaların önünün açılması, çeşitli teş-
viklerle desteklenmesi, arama kültürüne yatkın olan yerli/yabancı sermayeli şirketlerin önle-
rinin açılmasıdır. Ancak özellikle dahili olduğumuz Genelge, daha en baştan izin süreçlerini 
zorlaştırdığı için madenciliğin arama safhası 3,5 yıldır her açıdan düşüş göstermektedir.

Genelge öncesinde yeni projelerde çalışacak jeolog bulunamazken günümüzde geldiğimiz 
noktada iyi yetişmiş uzman jeolog arkadaşlarımız ya başka sektörlere kaymakta ya da yurt 
dışına yönelmektedir. Ortada büyük bir beyin göçü ve istihdam kaybı bulunmaktadır.

Umuyoruz Genelge’nin iptali bir an önce netleştirilir ve maden arama sektörü eski günleri-
ne hızla döner.

Ruhsat Sayıları Sektörün Durumunu Gösteriyor

Ruhsat sayılarının arama ve işletme olarak dağılımı grafikte gösterilmiştir. Bu grafik, MİGEM Daire Başkanı Mehmet Tombul’un 4-5 Aralık 2014 tarihinde 

Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’nda yer alan sunumundan alınarak uyarlanmıştır. 

2015 verileri resmi rakamlar olmayıp MİGEM’den sözlü olarak edinilen bilgilerdir.
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Zonguldak’ta Kömür Madenciliği 
Çöküşe mi Geçiyor?

Türkiye’den haberler

Aralık 2015

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)’nun maden 
sahalarından kiralama (rödovans) usulüyle kömür üreten özel 
şirketler yıl sonu itibariyle işçilerine çıkış verip madenlere kilit 
vurmaya hazırlanıyor.  TTK’nın sahalarında rödovans usulüyle 
işçi çalıştıran 22 özel şirketten bugün geriye kalan 18’inin de 
yıl sonu itibariyle ocaklarına kilit vuracağı bildiriliyor.
Zonguldak Pusula Gazetesi muhabiri Cüneyt Özfidan’ın ha-
berine göre Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden sa-
halarından kiralama usulüyle kömür üreten firmalar üretimi 
durdurma kararı aldı. Haberde, Soma’da yaşanan ve 301 iş-
çinin hayatına mal olan maden kazasının ardından çıkartılan 
Torba Yasa’nın en çok Zonguldak kömür havzasını etkilediği 
vurgulanıyor.
Çalışma ve İş-Kur İl Müdürlüğü’ne verilen dilekçe ile birlikte 
işçilerine çıkış veren firmalar hükümet tarafından iyileştiril-
me yapılmaması halinde kömür üretimine son verecek. Son 
yıllardaki olumsuz gelişmelerin ardından 5 bine yakın göç 
veren şehir, yeni bir göç dalgası karşısında daha da olumsuz 
etkilenecek.
“Madencilik Sektöründen Çekiliyoruz” 
Zonguldak’ta 26 yıl önce yer altı maden işletmeciliğine başla-
dıklarını belirten Arı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Günay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 100’ü aşkın 
işçi çalıştırdıklarını ifade ederken, Soma’daki kazadan sonra 
çıkan Torba Yasa’nın kendilerini olumsuz etkilediğini belirte-
rek şöyle devam etti:
“Yaklaşık 26 yıldır yer altı maden işletmeciliğine devam edi-
yoruz. 2014 yılında çıkan torba yasanın bize getirmiş olduğu 
zorluklar var. Bir günde çalışma süresinin 6 saate indirilmesi… 
Bu 6 saatin 30 dakikası ocağa iniş 30 dakikası ocaktan dönüş, 
30 dakika da yemek molası olunca geriye 4 buçuk saatlik bir 
zaman kalıyor. Bu zaman dilimi içerisinde ürettiğimiz kömür 
çalışanımızın maaşına, ocağın elektriğine, direğine, TTK’ya 
ödediğimiz ton başına 16 TL kiraya yetmiyor. Hükümetimizin 
koyduğu kurallara harfiyen uymuşuz, uymak zorundayız. Bu 
şirketin öz sermayesi 4,5 milyon TL’dir. 2014 ve 2015 yılların-
daki zararla Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan ilgili madde ge-
reğince öz sermayesi üçte birin altına düşmüştür. Yasal olarak 
çalışmamız mümkün değildir.”
Mevzuatta bir iyileştirilme yapılmadığı takdirde madencilik 

sektöründen çekileceklerini ifade eden Günay, izinli maden 
sahalarının kapanmasının ardından kaçak ocakların artaca-
ğını da sözlerine ekledi. Günay, “Biz; bizimle çalışacak olan 
kardeşlerimize, çalışanlarımıza haklarını vereceğiz. Herkesin 
alacağını verip madencilik sektöründen çekilmeye karar ver-
dik. İnşallah hükümetimiz, bize göre yanlış olduğunu düşün-
düğümüz kanunları düzeltir ve biz de işimize devam ederiz. 
Önümüzdeki süreçte, kaçak ocak diye adlandırdığımız izinsiz 
çalışanların sayısı yaklaşık 30 kat artacak. İş kazaları çoğala-
cak. Sağlıklı ve güvenli olmayan izinsiz çalışmalarda çok sıkın-
tılar doğacak” diye konuştu.
“Ocaklar Kapanırsa Gurbet Başlayacak”
Yaklaşık 15 yıl boyunca madencilik yaparak geçimini sağ-
layan Mustafa Açıkgöz isimli madenci ise, özel ocakların 
da kapanmasıyla Zonguldak’ta göç yaşanacağını ifade etti. 
Devletin özel maden firmalarına yol haritası çizerek yardımcı 
olmasını isteyen Açıkgöz, özel ocakların kapanması halinde 
insanların başka şehirlere göç edeceğini dile getirdi.
Zonguldak’a yatırım yapılmadığının da altını çizen Açıkgöz, 
“Bizim gibi Zonguldak’ta 5-6 bin işçi var. Ocaklar kapandığı 
zaman bu kadar işçinin ailesini hesap ettiğinizde büyük bir 
rakam yapıyor. İşsizlik başlayacak, göç başlayacak. Kaçak-
çılık gündeme gelecek. Büyük ihtimal göç olacak. İnsanlar 
zor durumda kalacak. Evimde köyümde kömür varken başka 
memlekete kömür çıkartmaya gideceğim. Gurbet başlaya-
cak. Bundan 30 sene öncesini yaşayacağız. Ben özel sektörün 
kapanmasını istemem. Güzergah çizip özel sektörün ayakta 
kalmasından yanayım. İşçi karamsar, işçi olayın farkına var-
dı. Yılbaşından sonra buraların kapanacağı gündeme geliyor. 
Yılbaşından sonra işsiz kalacağız. Benim iki kızım üniversite-
de okuyor. Çocuklarım üniversiteden mezun olana kadar çalı-
şacağız. Devlet buraya 20-30 senedir fabrika açmadı. Zongul-
dak’a yatırım yok. Belirsizlik var” diye konuştu.
Özel firmaların madenlere kilit vurmasıyla en az 20 bine ya-
kın kişinin olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Hem firma sa-
hipleri hem de işçiler, hükümetin taşkömürü madenleriyle 
ilgili yeni düzenleme yapmasını istiyor. Öte yandan, yalnızca 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü beş ayrı mües-
sesede çalışan 8 bine yakın devlet işçisiyle kömür üretimini 
sürdürmeye çalışıyor.  

2015’te Madenlerdeki Ölümler Sürdü Ocak 2016

DİSK’e bağlı Dev Maden-Sen’in hazırladığı rapora göre; 2015 
yılında ülke genelindeki maden işletmlerinde yaşandığı tes-
pit edilen 99 kazada 73 madenci hayatını kaybederken 92’si 
de yaralandı. Sendika tarafından hazırlanan raporda, hasta-
nelerde tedavi görenlerin tedavilerinin ne kadarının başarıyla 
sonuçlandığını ve bu yaralılar içinde kaç kişinin daha kurtarı-

lamadığını öğrenebilmenin ise mümkün olmadığı belirtildi.
Raporda, kısıtlı olanak ve imkanlar ile tespit edildiği belirti-
len bu rakamların en az sayıda ve gerçek rakamlar olduğu-
na dikkat çekilirken madenlerde gerçekte daha fazla sayıda 
ölüm ve yaralanma olduğuna inanıldığı vurgulandı.
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Gazeteci Osman Arolat: Madencilerin 
Üç Yıl Altı Aydır Süren Çilesi Aralık 2015

Dünya Gazetesi köşe yazarlarından Osman Arolat, madencilik 
sektörünün sorunlarıyla ilgili olarak 8 Aralık 2015 (bugün) tari-
hinde köşesinde yer verdiği yazısıyla okuyucularının dikkatini 
madencilik sektörünün üzerine çekti. Sektörümüzün içinde bu-
lunduğu durumu özetleyen yazıya;
Madencilik sektörü temsilcileri 16 Haziran 2012 tarihli genelge ile 
arama ve çıkarma izinlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Maden İşleri Müdürlüğü’nden alınıp Başbakanlığa devredilmesi 
sonrasında üç yıl altı aydır, izinlerde büyük azalma olduğunu ve 
çilelerinin sürdüğünü belirtiyorlar. Ayrıca son dönemde dünya-
da metal fiyatlarındaki düşüşlerin de altın, demir, bakır gibi ma-
den aramalarını fizbl olmaktan uzaklaştırmasının da buna ek bir 
olumsuzluğa neden olduğunu belirtiyorlar. Madenciler bir an 
önce arama ve işletme izinlerinin, genelgeyle devredildiği Baş-
bakanlıktan, yasal olarak “sahib-i aslisi olan kurum” Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü – MİGEM’e devrini talep ediyorlar.
şeklinde başlayan Arolat, 4 Aralık Madenciler Günü vesilesiy-
le bir açıklama yapan Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi 
Birliği Başkanı Ümit Akdur’un söylemlerinden de alıntı yaptı. 
Arolat, “Türkiye yıllık 40 milyar dolarlık maden ve hammadde 
ithal ediyor. Aramalara ise 100 milyon dolar kaynak aktarılıyor. 
Türkiye maden aramaya 2 milyar dolar ayırıp harcama yapabi-
lirse 40 milyar dolarlık ithalatı sıfırlayabilir. Türkiye’nin Cumhu-
riyet tarihinde maden aramalarına harcadığı paranın toplamı-
nı, önde gelen madencilik ülkesi Kanada’nın yıllık harcamasına 
eşit” diyen Akdur’un madencilik sektörünün sorununu ve çö-
zümü açıkça ortaya koyduğunu belirtiyor.  
Görüştüğü bir madencinin, “Ruhsatlı alanımızda istenen verimi 
alamaz olunca, 300 metre ötesindeki arazi için Başbakanlığa baş-
vurduk. İki kelimelik, ‘Müracatınız reddedilmiştir’ cevabını verdi-
ler. Madende çalıştırdığımız yüzlerce kişi işsiz kaldı. Sektörde yer 

alan iş adamlarının hepsi ne yapacaklarını bilemiyor. Bu mermer-
ciler için de izin sorunlarından dolayı böyle. Madenciliği ve mer-
merciliği birçok dostum terk ettiler.” dediğini belirtirken, izinler 
konusunda yıllara göre MİGEM’in istatistiklerine de değinerek; 
2011 yılında 12 bin 945 izin alınmışken, 2012 yılında 9984’e, 
2013’te 7341’e, 2014’te 6962’ye gerilediğinin altını çiziyor.
Arolat yazısına şu şekilde devam ediyor;
“Bu durumun düzeltilmesi için Başbakan Davutoğlu ile görü-
şen, Cumhurbaşkanı’ndan randevu talep eden maden örgüt-
lerinin yöneticilerinin bir başvuru adresinin de Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak olacağını belirten madenci bir 
dostum, ayrıca bir Madencilik Bakanlığı kurulmasının sorunla-
rın çözümü için doğru adres olacağını öne sürdü.
Bakalım bu konuda önümüzdeki dönemde neler yaşanacak? 
Başbakanlık genelgesi sonrası üç yıl altı aydır çile çektiklerini 
söyleyen madencilerin sorunlarına yeni hükümet ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak nasıl çözüm üretecek?” 

Odaş, Çan 2 Termik Santrali’ni 
2017’de Tamamlayacak Aralık 2015

Mevcut sektör koşullarında en avantajlı elektrik üretim yöntem-
lerini değerlendirmek amacıyla kalorifik değeri yüksek yerli kö-
mür kaynaklarına yönelen Odaş Enerji Grubu, 2013 Eylül ayında 
yüzde 92’sini uhdesine aldığı Çan Kömür AŞ ile termik santral 
yatırımını sürdürüyor. Çanakkale ili Çan ilçesinde yer alan ve 
bedeli ödenmiş rödovans hakkı bulunan Çan Kömür ve İnşaat 
AŞ’nin yüzde 92’sini satın aldıktan sonra, ortalama kalorisi 3,481 
kcal/kg olan rezervden elektrik üretilmesi kapsamında çalışma-
larına devam eden Odaş konuyla ilgili bir güncelleme paylaştı.
Çan 2 Termik Santral yatırımının gelişimi kapsamında yatırımın 
fiziksel ilerleme oranının yüzde 40,96 seviyesine ulaştığını açık-
layan Odaş, yatırımın planlandığı üzere 2017 yılının ikinci yarı-
sında tamamlanmasının planlandığını aktardı.

Yatırım gelişim sürecine paralel olarak, çevre duyarlılığı açısın-
dan en önemli ana ekipmanlardan birisi olan ‘Baca Gazı Arıtma 
Sistemleri (FGD)’nin de son teknolojiye göre imal ettirileceğini 
beyan eden şirket, bu çerçevede dünyanın en büyük ve en tec-
rübeli firmalarından birisini tercih ettiğini açıkladı.
Türkiye’de yerli linyit ile elektrik üreten santraller içerisinde en 
yüksek kalorifik kömüre sahip olunan proje sahasında 330 MW 
güce sahip elektrik üretim santrali kurulacak.
Aynı zamanda sahadaki kömür, kalori değerinin yüksek olma-
sı nedeniyle doğrudan piyasaya satılabilir durumda. Dolayı-
sıyla, kömürün perakende olarak ve/veya üretim aşamasında, 
kömür kullanan sanayi şirketlerine satışının yapılabilmesi de 
mümkün olacak. 

Gazeteci Osman Arolat
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Çok Fonksiyonlu DHM Matkaplar

Zemin türüne göre geniş yelpazede 
matris seçenekleri mevcuttur. 

30 yılı aşkın süredir güçlenen elmas teknolojisiyle, 
Fordia yüksek kaliteli, çok fonksiyonlu DHM (Downhole 
Motor-Kuyu Dibi Motor) matkapları geliştirdi.

Sondaj deliğini yönlendirmek ya da saptırmak için 
kuyudibi sondaj motorlarıyla kullanıldığı zaman ideal 
bir üründür.

Elmasın emprenye edilmesi metoduyla, bu matkap aynı 
zamanda sert zeminde çok daha iyi penetrasyon 
sağlayarak yıkıcı sondaj için de mükemmel bir seçim 
oluşturur. 



www.madencilik-turk iye.com
15 Ocak 2016

Kastamonu Küre’de Rekor Derinliğe Ulaşıldı Aralık 2015

Özelleştirmede ve işletmede tam bir başarı öyküsünün yaşan-
dığı Eti Bakır Küre Tesisleri’nde, Türkiye tarihinde ilk kez yerin 
960 metre altına inilerek rekor kırıldı. 2004 yılında özelleştirildi-
ğinde Eti Bakır’ın tüm tesislerinde olduğu gibi kapanmak üze-
re olan Küre Tesisleri, bugün modern madenciliğin rol modeli 
olmayı başarıyor.
Eti Bakır Küre İşletme Müdürü Ahmet Tezcan, Küre’deki işlet-
menin Türkiye’deki tüm madenlere örnek olabileceğini ifade 
ederek, “Biz tecrübemizi paylaşmaya her zaman hazırız. Türki-
ye’de ilk defa 960 metreye inildi. Çıkarılan maden, asansör sis-
temiyle yeryüzüne getiriliyor. 2016 yılında, işçilerimiz de Küre 
ilçesinin en tepesinde yer alan idari binamızdan asansöre bine-
rek kuyudan yerin 960 metre altına inecekler” dedi.
Madende makineler haberleşiyor
Yer altındaki madende 40 kilometre uzunluğunda yollar oldu-
ğunu ve içeride iş makineleri ile çalışıldığını anlatan Tezcan, 
“İçerisinde bulunduğumuz iletişim çağında teknoloji firmala-
rının üzerinde çalışmaya devam ettiği makineler arası iletişim 
modelini biz burada yıllardır kullanıyoruz. Madeni çıkaran iş 
makinelerini kullanan operatörler madende iş makinesinden 
uzak güvenli bir alanda, bilgisayarlarının başında, uzaktan ku-
manda ile makineleri kullanıyor. Madende kaza riski sıfır olma-
sına rağmen kamera sistemiyle kontrol edilen sığınma odaları-
mız da mevcut” diye konuştu.
Yer altı madenciliği yüzde 35 daha pahalı
2005 yılında tesisi devraldıklarında yer üstü madenlerinin bir-
kaç yıllık ömrü kaldığını ve kapanmak üzere olduğunu anlatan 
Eti Bakır Küre İşletme Müdürü Ahmet Tezcan, bu nedenle geniş 
kapsamlı bir arama faaliyeti ile bitmek üzere olan rezervlerin 20 
yıl yetecek miktara ulaştırıldığını ve büyük bir yer altı madenci-
liği başlatıldığını söyledi. Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz aldığımızda sadece yerin 150 metre altına iniliyordu. Şimdi 
960 metreye ulaştık. Uzun yıllar bu seviyede çalışacağız. Küre için 
85 milyon dolar yatırım yaptık. Yer altında çalışmak maliyeti yüz-
de 35 artırıyor. Bir de en iyi teknolojiyi kullandığınızda maliyet 
daha da artıyor. Ancak bizim için çalışanlarımızın güvenliği çok 
daha önemli. Hiçbir maliyet insan hayatından önemli olamaz. Biz 
devralmadan önceki son 10 yılda ortalama yıllık cevher üretimi 
710 bin ton iken şimdi yıllık 1 milyon 250 bin tona ulaştık.”
Rakam değil, insan olarak bakıyoruz
Yapılan yatırıma ve üretim rakamlarına sadece para olarak ba-
kılmaması gerektiğinin altını çizen Tezcan şunları söyledi:

“Küre tesislerimizde 9’u kadın olmak üzere 700 kişiyi istihdam 
ediyoruz. Nakliyecisini, mal ve hizmet aldığımız esnafını da ek-
lerseniz yaklaşık 3.000 kişiye istihdam sağlıyoruz. Küre’nin nüfu-
sunun 6.588 olduğunu göz önüne aldığınızda, Küre ekonomisi-
ne büyük katkı sağladığımızı söyleyebiliriz. 700 personelin 500’ü 
Küreli, 650’si ise Küre’de ikamet edenlerden oluşuyor.Bu işlet-
menin en büyük kârı, haneleri ayakta tutmak. Bu tesislerin özel-
leştirilemediğini ve kapandığını düşünün. Buradaki nüfus büyük 
şehirlere göç etmek zorunda kalacaktı. Biz her zaman bu sorum-
luluğumuzun farkında olarak çalışmaya devam edeceğiz.”

İlçeye küçük bir orman kurdu
Madenler açılırken, olumsuz etkilenebilecek ağaç sayısı hesaplana-
rak, bunun karşılığında oluşturulacak orman için gerekli olan para-
nın firmalar tarafından peşin olarak devlete ödendiğini söyleyen 
Eti Bakır Küre İşletme Müdürü Ahmet Tezcan, “Biz parasını daha 
önceden devlete peşin ödememize rağmen, Orman Bakanlığı ile 
çalışarak, onların denetiminde 261 bin ağaç diktik, çevre düzen-
lemesini yaptık. Çevreyle ilgili sosyal sorumluluğumuzu da en iyi 
şekilde yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz. 261 bin 
ağacı dikmek gibi yasal bir zorunluluğumuz bulunmuyordu.” dedi.
Yeni rezervler için aramalar devam ediyor
Yer altı zenginliklerinin milli servet olduğunu hatırlatan Ah-
met Tezcan, “Ülkemizin yer altı zenginliklerinin tespit edilme-
si için arayışlarımız devam ediyor. Yıllık 100 bin metre sondaj 
çalışması yaparak, önemli bir görev üstleniyoruz. Bu sene için-
de, 2 bin 450 metre ile Türkiye’nin en derin karotlu sondajını 
gerçekleştirdik” dedi. 

Eski Bakan Alaboyun, Bakan Yardımcısı Oldu Aralık 2015

1 Kasım seçimleri öncesinde kısa bir süre T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüten maden mühendisi ve eski 
milletvekili Ali Rıza Alaboyun’un Enerji Bakan Yardımcılığı göre-
vine getirildiği öğrenildi. 
Daha önce üç dönem Ak Parti Aksaray Milletvekilliği yapan Ali 
Rıza Alaboyun, 7 Haziran seçimlerinde 3 dönem kuralına ta-
kıldığı için meclis dışında kalırken 7 Haziran genel seçimlerin-

den sonra hükümetin kurulamamasından dolayı oluşturulan 
seçim hükümetinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
görevine getirilmişti. 1 Kasım seçimleri sonrasında kurulan 64. 
Hükümetle görevini yeni Bakan Berat Albayrak’a teslim eden 
Ali Rıza Alaboyun son olarak Türkiye için önemli bakanlıklar-
dan birisi olan T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yardımcısı 
olarak görevlendirildi. 

Eti Bakır AŞ Küre İşletme Müdürü Ahmet Tezcan
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Akıllı çözüm sürdürülebilir olandır.
Tesisinizi Metso’nun yüksek enerji verimli teknolojileri ile geleceğe taşıyın.

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

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

Performansınızı 
yeniden 
tanımlayan 
teknolojiler 
sunuyoruz.
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Centerra Gold, Öksüt Projesi’nin
Yüzde Yüz Sahibi Oldu Aralık 2015

Stratex International, Öksüt Projesi’nde kendisine ait olan yüzde 
1 net izabe geliri (NSR) hakkını, eski ortağı Centerra Gold’a 4,5 
milyon dolar karşılığında sattığını duyurdu. Birkaç potansiyel alı-
cı ile yapılan görüşmelerin sonucunda şirketin NSR hakkı, işlem 
maliyetleri hesaba katılmadan ve altının ons fiyatı 1.100 dolar 
üzerinden hesaplanarak, bugünkü değeri 5,1 milyon dolar üze-
rinden yüzde 10 indirimle Centerra’ya devredildi. Centerra böy-
lelikle projenin yüzde 100 oranında sahipliğini elde etmiş oldu.
Stratex CEO’su Bob Foster, şirketin Altıntepe’de ilk altınını dök-

tüğü 2015 yılında, bu yeni satış işlemi ile birlikte güzel bir ka-
panış gerçekleştirdiklerini söyledi. Centerra’nın Öksüt’te üreti-
me 2017’nin ikinci çeyreğinde geçmeyi hedeflediğini belirten 
Foster, Centerra’nın önceki şartlar altında Stratex’e ilk NSR öde-
mesini aynı yılın devamında gerçekleştireceğini, ancak gelecek 
vadeli ödeme almak yerine günümüzde ödeme alarak izin ge-
cikmeleri veya altın fiyatında yaşanabilecek düşüş gibi çeşitli risk 
faktörlerinden uzak kalarak bu satışı tercih ettiklerini açıkladı. 

Madencilikte Orman Bedelleri, 
Ticaretin Gerçeklerine Aykırı Aralık 2015

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Kahyaoğlu, Yeni Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ın da 
katıldığı bir etkinlikte sektörün sorunlarını paylaştı. Son dönem-
de madencinin en önemli sorunlarının başında orman bedelle-
rinin yer aldığını kaydeden Kahyaoğlu, “Metrekaresini 1 liraya 
satın alacağınız araziyi, Orman Bakanlığı bize 5 liraya kiraya ve-
riyor. Bu ticaretin kanununa aykırıdır. Dağda, bayırda kimsenin 
olmadığı arazilerden söz ediyoruz. Madencileri orman aşım-
larında bir kaçakçı gibi yargılıyorlar. Bunlardan biri de benim, 
cezayı ödeyip kendimi kurtardım ama mahkeme devam ediyor. 
Biz ihracatın lokomotifleri olarak gösterilen sektörler arasındaki 
en önemlilerinden biri olan madenciliği temsil ediyoruz, daha 
pozitif bir yaklaşımı hak ettiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.
2012 yılında yayınlanan Başbakanlık Genelgesi’nden çıkarılma 
taleplerinin altını bir kez daha çizen Kahyaoğlu sözlerine şöyle 
devam etti: “Türkiye gerçek bir maden ülkesidir. Çünkü, 81 ilin 

81’inde de maden bulmanız mümkündür. Doğal taşta dünya 
rezervinin yüzde 35-40’ı Türkiye’de. Bütün bunları göz önüne 
aldığınızda sektörün bir maden bakanlığına ihtiyacı olduğu 
gerçeği ortaya çıkar. Enerji Bakanlığı’na bağlıyız ama madenin 
adı dahi geçmiyor. Maalesef bu bakanlıkta madencilerin hiçbir 
hükmü yok.”
Yeşile en fazla katkı sağlayan sektörlerden biri olmalarına karşın, 
her fırsatta ‘çevre düşmanı’ gibi gösterilmelerinden duyduğu 
rahatsızlığı da dile getiren Ali Kahyaoğlu, devletin enerji yükünü 
azaltmak için projeleri olduğunu, ancak bunun için de desteğe 
ihtiyaçları bulunduğunu söyledi. Kahyaoğlu, “Madencilik sek-
törü, kendi ocaklarında güneş başta olmak üzere yenilenebilir 
enerji yatırımları yapmak istiyor. Fakat bu durumda da, kullana-
cağınız arazi için ormana bedel ödemeniz istenecek. Hem Kal-
kınma Ajansı’nın, hem de Orman Bakanlığı’nın bize bu konuda 
yardımcı olmasını istiyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı. 

Dedeman, Balya’da
İlk Üretimini Gerçekleştirdi Aralık 2015

Eurasian Minerals, 2006 yılında Dedeman Madencilik’e devret-
tiği Balya kurşun-çinko sahasında, Dedeman tarafından üretilen 
ilk materyalin işlenmek üzere sevkiyatının gerçekleştirildiğini 

açıkladı. Yine Dedeman’a ait Kayseri’de bulunan tesise gön-
derilen materyal 500 ton yüksek tenörlü (yüzde 15’ten yüksek 
Pb+Zn içerikli), 3.700 ton da orta tenörlü (yüzde 8-15 arasında 
Pb+Zn içerikli) cevherden oluşuyor. 
Dedeman, Balya ruhsat sahası içerisindeki Hastanetepe yatağını 
Eurasian’dan satın alarak gerekli geliştirme çalışmalarını üstlen-
mişti. 750 x 450 metrelik bir alan içerisinde yüksek tenörlü mine-
ralizasyona ev sahipliği yapan Hastanetepe’de üretim yerin 45 
ve 75 metre altında iki çalışma alanında gerçekleştiriliyor. Balya 
ruhsat sahası içerisinde Hastanetepe alanına ek olarak Esan’ın 
yer altı madeni ile komşu olan “Güney Alanı” da bulunuyor. 
Dedeman Balya Kursun Çinko İşletmeleri AŞ tarafından işletilen 
yer altı madeninde Eurasian Minerals’ın, devir öncesinde ger-
çekleştirdiği keşif çalışmalarına istinaden yüzde dört oranında 
net izabe geliri (NSR) hakkı bulunuyor. 
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Alacer, Çöpler Bölgesindeki 
Yeni Keşiflerini Duyurdu

Soma Faciası için İlk Tazminat Kararı Verildi

Aralık 2015

Aralık 2015

Alacer Gold, Yakuplu Güneydoğu, Yakuplu Doğu, Yakuplu 
Kuzey ve Bayramdere’yi de içeren Çöpler bölgesindeki arama 
faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen sondaj çalışmalarının 
sonuçlarını açıkladı.
Şirketin açıklamasına göre; keşif amaçlı gerçekleştirilen sondaj 
çalışmaları sonucunda Çöplerin üretim profiline katkıda bulu-
nabilecek nitelikte oksit mineralizasyonu ile karşılaşıldı. Keşfe-
dilen mineralizasyon alanları Çöpler Madeni’nden 5-7 km uzak-
lıklarda bulunuyor ve uydu ocak olma potansiyeline sahipler.
Alacer tarafından yapılan açıklamaya göre her bölge için yapı-
lan arama çalışmaları sonuçları şu şekilde özetleniyor:
Yakuplu Güneydoğu: Yüzde 80 oranında Alacer’e (Anagold) ait 
olan bölge, çoğunluğu oksitli olmak üzere, yüzeyden itibaren 
50 m aralıkta yer alan altın-bakır-gümüş mineralizasyonuna sa-
hip. 300-350 m genişliğinde uzanan mineralizasyonun kalınlığı 
2 ila 16 metre aralığında değişiyor. Çalışmalarda elde edilen ve-
rilere göre mineralizasyon Çöpler’deki cevhere benzer özellik-
lerde olduğu için Çöpler madeninde işlenmeye müsait.
Yakuplu Doğu: Yüzde 50 oranında Alacer’e (Kartaltepe) ait olan 
bölge, yüzeyden itibaren 50 m’lik bir aralıkta yer alan altın-ba-
kır mineralizasyonuna sahip. Her ne kadar tenör uygun olsa da 
metalürjik test sonuçlarına göre metal kazanım imkanı Çöpler 
oksit cevherine göre kısmen daha düşük gözüküyor.
Yakuplu Kuzey: Yüzde 50 oranında Alacer’e (Kartaltepe) ait olan 
ve nispeten yeni keşfedilmiş olan bölge, güçlü bir epitermal 
sistemin ve yapısal baskıların kontrolü altındaki bir minerali-

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasının ardından 
açılan tazminat davalarında ilk karar verildi. Kararda, faciada 
oğlunu kaybeden anne ve babaya kişi başı 75 bin lira, 7 kardeşe 
de kişi başı 35 bin lira olmak üzere toplam 395 bin lira manevi 
tazminat ödenmesine karar verildi.
Faciada hayatını kaybeden madencilerden Özay Eren’in aile-
sinin avukatlığını yapan Avukat Sercan Okur, faciadan sonra 
Soma İş Mahkemesinde madenci aileleri tarafından 400’e ya-
kın maddi-manevi tazminat talepli dava açıldığını hatırlatarak, 
“Açılan davalar devam ederken, kazada hayatını kaybeden ma-
den işçimiz Özay Eren’in annesi, babası ve kardeşleri için açmış 
olduğumuz 2014/1330 Esas sayılı, manevi tazminat konulu 
dava 22 Aralık 2015 günü sona ererek karar çıktı. Bu karar ma-
den faciasından sonra açılan tazminat davaları arasında verilen 
ilk karar olması açısından önemli. Kararda, maden faciasında ev-
ladını kaybeden anne ve babaya kişi başı 75 bin lira, kardeşlere 
kişi başı 35 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi. 
Geçmişte yaşanan maden kazaları sonucunda mahkemelerin 
verdiği kararlara ve Yargıtay içtihatlarına baktığımızda belirle-
nen manevi tazminat miktarlarının bir miktar yüksek olduğunu 
düşünüyoruz ancak yine de bu miktarın yeterli olmadığı kanaa-

zasyona sahip. Potansiyel olarak 1.000 metre uzunlukta mine-
ralizasyona sahip olan alanda bugüne kadar yapılan çalışmalar 
sonrasında şimdilik 250 metre uzunluğa sahip yüksek tenörlü 
altının varlığı tespit edilebildi.
Bayramdere: Yüzde 50 oranında Alacer’e (Kartaltepe) ait olan 
bölgede oksitli altın-bakır mineralizasyonu mevcut. Yapılan 
metalürjik testler sonucunda bölgedeki cevherin Çöpler ok-
sit cevherinden daha yüksek oranda kazanıma sahip olduğu 
tespit edildi.
“Çöpler bölgesinde yapılacak keşiflerle Çöpler’de oksitli altın 
üretimini artırmak bizim kilit hedeflerimizden birisidir.” şeklinde 
açıklamada bulunan Alacer Gold Başkan’ı ve CEO’su Rod Antal, 
Çöpler’deki proses altyapısını geliştirebilmek adına bölgenin 
yakınlarındaki arama hedeflerine odaklandıklarını belirtti. Antal 
ayrıca keşfedilen bölgelerin düşük derinliklere ve istenilen me-
talürjik yapıya sahip oksit hedefler olduğunu, bu keşiflerin po-
tansiyel olarak ek keşiflere de zemin oluşturduğunu söyledi. 

tindeyiz bu nedenle kararı temyiz edeceğiz.” 
Avukat Okur, kararda yer alan en önemli hususun Soma kö-
mürleri ve Türkiye Kömür İşletmelerinin tazminatların ödenme-
sinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu söyledi. 
Bu konuda dava açarken tereddütleri olduğunu anlatan Okur, 
şunları söyledi:
“Bu kararla tereddütlerimiz giderilmiş oldu. Bundan sonra di-
ğer tazminat davalarına emsal teşkil edecek bu karar sayesinde 
şehit maden işçilerimizin aileleri tazminatlarını Türkiye Kömür 
İşletmelerinden tahsil edebilecekler. Türkiye Kömür İşletmeleri 
ise ailelere ödediği tazminatları Soma Kömürleri AŞ’den rücu 
ederek tahsil etme imkanına sahip. Bu da aralarındaki bir ilişki. 
Ancak Soma Kömürleri AŞ’nin bugün içinde bulunduğu ekono-
mik koşullar dikkate alındığında kararın bu şekilde çıkmış olma-
sı maden işçileri aileleri açısından olumlu bir karardır.”
16 Aralık 2014’de açılan dava bir yıl gibi bir sürede sona erdi. 
Maddi tazminat talebi olmadığından dosya hesap bilirkişisine 
gönderilmedi, dört duruşmada sona eren dava sonucunda 
verilen karar Soma’da devam eden Soma’daki ve Türkiye’deki 
diğer maden kazaları dosyalarındaki manevi tazminat talepleri 
açısından da emsal olacak. 
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Canada’s Pipeline Lifecycle Integrity Workshop
Meet Canadian Oil and Gas pipeline industry leaders

March 15-16, 2016, Sheraton Hotel, Ankara.
No charge to attend, simply reserve your seat today!

To register or view the program, visit
the trade show website: www.canadapipeline.org
Or contact us at ankra-td@international.gc.ca

Kanada Petrol ve Gaz Boru Hattı 
Sektörü İşbirliği Çalıştayı
Petrol ve gaz boru hattı sektöründe hizmet veren Kanadalı şir-
ketlerin hizmet ve ürünlerini sunacağı, ayrıca yerel partnerler 
ve müşteriler ile birebir görüşmeler yapacağı çalıştay 15-16 
Mart tarihlerinde Ankara Sheraton otelde gerçekleştirilecek. 

Günümüzde Kanada 100.000 kilometresi geniş çaplı iletim hattı 
olmak üzere, ülke genelinde 825.000 kilometre boyunca uza-
nan iletim, toplama ve dağıtım ağına ev sahipliği yapıyor. Ülke-
deki şehirlerin önemli bir çoğunluğu da kayda değer miktarda 
boru hattı altyapısına sahip. Bu muazzam ağ her gün 150.000 
tanker veya 4.200 vagonu doldurmaya yetecek kadar miktarda 
ham petrol ve petrol ürünlerinin taşınmasını sağlıyor. Ağ her 
gün üç milyon varilden fazla petrolü diğer kara nakil yöntem-
lerinin aksine verimli ve çevreye uyumlu bir şekilde taşıyor. Bu 
sektör 2013’te Kanada’nın GSYİH’sinin yüzde 7,5’ini oluşturarak 
200.000’e yakın kişiye istihdam sağladı.

Bilişim ve iletişim teknolojileri, temiz teknolojiler, makine ve uz-
man teknik eğitim ile diğer sektörlere uzanan geniş yelpazeye 
sahip Kanada teknolojileri, ülke çapına yayılan bu sektörü des-
tekliyor. Kanadalı firmalar, uzaktan algılama çözümleri, veri top-
lama ve yönetme, görüntüleme ve ölçüm, dökülme teknolojileri, 
güvenlik, atık su işleme ve geri kazanımı, 3D haritalama ve mo-
delleme, kurumsal sosyal sorumluluk ve diğer konularda liderdir.

Kanada’nın Avantajı
Planlama: Boru hattının başlangıç konseptinden hizmete sunul-
masına kadar uzanan süreç içerisinde hattın dizaynı ve inşası, 
üzerinde çokça düşünülmesi ve karar alınması gereken aşama-
lardır. Boru hattının kullanım ömrü dâhilinde birçok basamak 
bulunuyor ve Kanadalı şirketler, sahip oldukları teknoloji ve çö-
zümler sayesinde bu basamakların tamamında gerekecek olan 
karar verme mekanizması açısından en iyi opsiyonu oluşturuyor. 

Güvenlik: Kanada, boru hattının sahibi ve işletmecisi olan şirke-
ti, boru hattının güvenliğinden yegâne sorumlu olarak tutar. Bu 
sebepten ötürü Kanadalı petrol şirketleri ham petrol ve doğal 

gazın güvenli ve etkili bir şekilde varış noktasına ulaştırılması 
amacıyla her yıl 1,4 milyar dolardan fazla yatırım yapmaktadır. 

Çevre Dostu: 2009-2013 yılları arasında Kanada’nın federal yö-
nergelerine uygun olan boru hatlarıyla taşınan petrol ve petrol 
ürünlerinin yüzde 99,999’u güveli bir şekilde iletilirken, 2011-
2013 arasında taşınan sıvıların yüzde 100’ü güvenli bir şekilde 
ulaştırılabildi. Böylesine etkileyici bir istatistiği elde edebilmenin 
anahtarı ise planlama ve inşadan operasyona kadar geçen tüm 
safhalarda titiz çevresel uygulamalarda bulunmaktadır. 

Verimlilik ve Güvenilirlik: Kanada’da bulunan boru hatları saye-
sinde 9.300 kişi istihdam edilirken 1 milyar CAD (Kanada doları) 
varlık vergisi, 20 milyon CAD, sosyal sorumluluk yatırımı ve top-
lam değeri 630 milyon CAD bulan yerel satın alma sağlanmıştır.  

Kaçırmayın
Petrol ve gaz boru hattı sektöründe hizmet veren Kanadalı şirket-
lerin hizmet ve ürünlerini sunacağı, ayrıca yerel partnerler ve müş-
teriler ile birebir görüşmeler yapacağı çalıştay 15-16 Mart 2016’da 
Ankara Sheraton otelde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek olan 
bu önemli çalıştay, aşağıdaki temalar üzerine gerçekleştirilecek. 
•	 Dizayn ve Mühendislik
•	 Son Teknoloji Çözümler ile Bilişim ve İletişim Teknolojileri
•	 Finans
•	 Operasyon ve Bakım
•	 Boru Hattı Bütünlüğü ve Güvenliği: Koruma ve Müdahale
•	 Temiz Teknoloji ve Çevre Hizmetleri
•	 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Güvenlik
•	 İnsan Kaynakları, Teknik Eğitim ve Uzman Gelişimi

Özel Notlar
•	 Koltuk sayısı sınırlıdır-lütfen kayıt yaptırarak yerinizi ayırın.
•	 Her iki güne ya da ilgilendiğiniz firmanın yer aldığı güne 
katılabilirsiniz.
•	 İngilizce/Türkçe tercüme desteği sağlanacaktır. 
•	 Katılım bedeli yoktur, yerinizi kolayca bugünden ayırın! 

TanıTım
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Bakan Albayrak ve Bakan Soylu 
Yeni Yıla Yerin Altında Girdi

Zonguldak’ta yeni yıla yerin metrelerce altında madencilerle gi-
ren T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Bu ay 
içerisinde inşallah özellikle özel sektör madenciliği noktasında 
iyi bir çalışma hazırlıyoruz. Bu anlamda önden bir müjde vere-
biliriz” diye konuştu.
Enerji Bakanı Berat Albayrak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Süleyman Soylu yeni yıla Zonguldak TTK Kozlu Müessese 
Müdürlüğündeki maden ocağında yerin 425 metre altına girdi. 
Ocağa girmeden önce gazetecilere değerlendirmede bulunan 
Bakan Albayrak, “Dün Suudi Arabistan’daydık. Önemli bir se-
yahat oldu Türkiye açısından. Hava muhalefetine rağmen söz 
vermiştik, Zonguldak’a geldik. Emek, iş gücü, Zonguldak bunun 
merkezi. Yeni yıla burada girmek istedik. Aynı zamanda yerli 
kaynaklarımıza, madenciliğimize, gerekli ehemmiyeti verme 
noktasında burada birlikte geçirmek istedik.” diye konuştu.
Yapılan hazırlıkların ardından yerin yaklaşık 425 metre altına 
inen bakanları burada madenciler karşıladı. Yer altında kurulan 
yemek masasında madencilerle birlikte yemek yiyen iki bakan, 
maden çalışanlarıyla görüştükten sonra kuyu başına geldi. Ocak 
çıkışı gazetecilere değerlendirmede bulunan Enerji Bakanı Berat 
Albayrak, madencilik sektörüyle ilgili bazı gelişmeleri paylaştı.
Albayrak, “Bakanlığa ilk geldiğimizden beri hep şunu söyledim. 
Türkiye’nin yerel kaynakları, yerel değerleri çok önemlidir. Kö-
mür de bunların başında geliyor. Dolayısıyla Türkiye’de maden-
cilik sektöründe bundan önceki bakanlarımız ve hükümetimiz 
döneminde çok önemli değişiklikler yaptık. Çok önemli hizmet-
lerde bulunduk. Yasal düzenlemelerde bulunduk. Soma sonrası 
yaşanan süreçte meclisten partimizin öncülüğünde çok önemli 
yasal düzenlemeler geçirdik. Nitekim bunun bir ayağı olan ça-
lışma şartları, çalışma koşulları ile ilgili asgari ücretteki düzen-
leme ile birlikte hakikaten madenciliğimize önemli bir katma 
değer ortaya koyduk.” diye konuştu.
Bakanlığın rödovans usulüyle faaliyet gösteren özel sektörler-
le ilgili iyi bir çalışma hazırladığını ifade eden Bakan Albayrak 
şöyle devam etti:
“Tabii şimdi önümüzdeki dönemde özellikle madenciliğin bir 
kısım sorunları devam ediyor. Bununla ilgili özellikle bölge 
milletvekillerimizin de yoğun mesai harcadığı bazı konular 

var. İnşallah bu ay içerisinde özellikle özel sektör madenciliği 
noktasında iyi bir çalışma hazırlıyoruz. İnşallah bu yasal dü-
zenleme meclisten geçtikten sonra Bakanlar Kurulunun da 
desteği ile tüm kesimleri kapsayacak, kamu ve özel üzerinde, 
rödovans dahil; maliyetler noktasında yaşanan süreçle ilgili 
bir çalışma yapıyoruz. Bu anlamda da önden bir müjde vere-
biliriz. Maden sektörünün büyümesi, istihdamın genişlemesi 
ve en önemlisi çıkarma maliyetleriyle birlikte rekabetçi olabil-
mesi, ithalata daha az bağımlı olmamız noktasında bir çalışma 
yürütüyoruz. Allah nasip ederse Ocak ayı içerisinde bunu da 
hayata geçirmeyi düşünüyoruz.”
İlerleyen dört yıllık süreçte madencilik sektöründe kömürü ayrı 
bir yere koyduklarını belirten Bakan Berat Albayrak, “Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak işin madenler kısmı enerjiyle 
de ilişkili olduğu için kömür bizim için hayati önem addediyor. 
Önümüzdeki 4 yıllık süreçte madencilik özelinde kömürü ayrı 
bir yere koyuyoruz. İnşallah bu anlamda da yoğun bir çalışma-
mız olacak. Tabii iktidarımız 1 Kasım seçimlerinin Türkiye nok-
tasında ne kadar ehemmiyetli olduğunu, ne kadar önemli bir 
seçim olduğunun farkında olan bir iktidar. 13 yılda, özellikle 
enerji sektöründe, geçmiş bakanlarımızla birlikte çok kıymet-
li, başarılı yatırımlar ortaya koyduk. İnşallah önümüzdeki 4 yıl, 
2019 seçimlerine kadar Türkiye’nin enerji sektöründeki strate-
jik adımlarını atma noktasında önemli projelerimiz var. Az ko-
nuşacağız, çok çalışacağız. Ülkemizin önünü açma noktasında 
bizden önce çalışan arkadaşlarımızdan daha fazla çalışıp ülkeye 
hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
2016 yılını madencilerle birlikte karşıladıklarını hatırlatan Çalış-
ma Bakanı Süleyman Soylu ise “2016 yılını çalışanlarımızla be-
raber karşıladık. Aşağıdaki tablo aslında bize çalışma hayatının 
önemini ve bizim neler yapmamız lazım geldiğini bir kere daha 
ifade ediyor. Ellerimiz kömür karasına değdi ama samimiyetiy-
le, o gönüllerindeki beyazlıklarıyla bizi karşılayan insanlarla kar-
şı karşıya kaldık. Şunu ifade etmek istiyoruz; bizim memleketi-
miz ve insanımız her şeye ama her şeye layıktır! 2016 ve sonrası 
inşallah hepimizin daha çok çalışacağı, ülkemizi daha önemli 
güzelliklerle karşı karşıya bırakacağı ve gelecek nesillerimize; 
hem çalışma hayatımız açısından gerekse ülkemizin ortaya ko-
yacağı başarılar açısından daha iyi noktaya ulaşacağımız bir yıl 
olması temennisiyle biz aşağıda bir taraftan çalışanlarımızla, bir 
taraftan bütün gönül dostlukları içerisinde bulunduk. Duamız 
ve niyazımız bundan sonraki yılların ülkemiz ve milletimiz için 
iyi olmasıydı” şeklinde konuştu.
2016 ve 2019 yılları arasında reformların ve dönüşümlerin ya-
şanması dileğinde bulunan Bakan Soylu, “2016 ve 2019 arası 
reformların ve ülkemizdeki dönüşümlerin, herkesin hakkını 
elde ettiği, çalışanın alın teri kurumadan hakkına kavuştuğu yıl-
lar olması dileğiyle hedefimiz Türkiye’yi 2023, 2053 ve 2071’de 
hak ettiği noktaya getirebilecek hazırlıkları ortaya koyabilmek-
tir. İnşallah bunu sağlayacağız.” diyerek sözlerini tamamladı. 

Aralık 2015
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+90 262 677 1677 +90 312 447 6041
www.anadoluflygt.com.tr

Madenlerde, taş ocaklarında yer altı suyu bir sorun olmaya başladığında, su seviyesi endişe verici bir noktaya 
ulaştığında Flygt ve Godwin drenaj pompalarına sahip olduğunuzu bilmek müthiş bir duygudur. Bu pompalar en 
zorlu tahliye işlerinin üstesinden kolaylıkla gelir. Aşınmaya karşı daha üstün direnç, zor koşullara rağmen daha uzun ve 
kararlı performansları ile bu pompalar madenlerde en güçlü yardımcınızdır. Taşınması ve kurulumu son derece kolay 
olan Flygt ve Godwin pompaları Anadolu Flygt güvencesi ile satış veya kiralık olarak tercih edebilirsiniz. 

Daha fazla bilgi için, flygt@anadoluflygt.com.tr

Flygt 2000 Seri Flygt 2600 Seri Flygt 2700 Seri Flygt 2800 Seri Flygt 5000  Seri GODWIN

Madendeki gücünü hiçbir şey durduramaz
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Çayeli Bakır İşletmeleri’ne Sürdürülebilir
Madencilikte Liderlik Ödülü...

Maden İşletmecilerine Devlet Desteğini İçeren 
Tasarı Komisyondan Geçti

Ocak 2016

Ocak 2016

Kanada Madenciler Birliğinin (The Mining Association of Canada) 
her yıl Kanada merkezli maden işletmelerini ödüllendirdiği Sür-
dürülebilir Madenciliğe Doğru Liderlik Ödülleri’nde bu yıl ilk defa 
farklı ülkelerde faaliyet gösteren işletmelerin performansları da 
değerlendirildi. Ülkemizde faaliyet göstermekte olan Çayeli Bakır 
İşletmeleri, Kanada dışında ilk kez verilen bu ödüle layık görüldü.
Kanada’nın ulusal madencilik organizasyonu olan Kanada Ma-
denciler Birliğinin her yıl değerli metaller, uranyum, elmas, kömür, 
petrollü kum madenciliği ve endüstriyel minerallerin çıkarılması-
na yönelik faaliyet gösteren firmalara verdiği ödüller için bu yıl ilk 
defa Kanada dışındaki ülkelerde de üstün performans sergileyen 
üyeler de değerlendirildi.
Kanada sınırları içerisinde faaliyet gösteren madencilik firmala-
rı için devlet tarafından zorunlu tutulan, diğerleri için gönüllü 
olarak kabul edilen “Sürdürülebilir Madenciliğe Doğru” stan-
dartları altında; İş sağlığı ve İş güvenliği, yerel halkla ilişkiler ve 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Askerlik Kanunu ile Bazı Ka-
nun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı 
kabul etti. Tasarıda yer alan düzenlemelerden bir kısmı da ma-
den işletmecileriyle ilgili. Tasarıyla birlikte, 2014’te Soma’da 301 
ve Ermenek’te ise 18 madencinin hayatını kaybettiği kazaların 
ardından yapılan düzenlemeler nedeniyle ortaya çıkan maliyet 
artışının bir kısmını devletin üstlenmesi öngörülüyor.
Buna göre tasarıda, yer altı kömür sektöründe şahıslar adına üre-
tim yapan işletmelerin maliyet artışlarının karşılanması yer alıyor. 
Linyit ve taş kömürü çıkaran özel hukuk tüzel kişilerinin ruhsat 
sahibi olarak işlettikleri yer altı maden işletmelerinde, fazla çalış-
ma ücreti, yıllık izinlerin arttırılması, çalışma süresinin 37,5 saate 
düşürülmesi, çalışanların ücretinin 2 asgari ücretten az olamaya-
cağı nedenleriyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına iliş-
kin destek verilebilecek. Tasarı ayrıca linyit ve taşkömürü işletme-
lerinde çalışanların SGK primlerine ilişkin de düzenleme içeriyor.
Destekler, bakanlık bütçesine konan ödeneklerden karşılana-
cak, maliyet artışlarına ilişkin usul ve esaslar, uygulanma süre-
leri, bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.
Enerji Bakan Yardımcısı Ali Rıza Alaboyun, düzenlemenin özel 
sektör madenciliğine hayat suyu getireceğini söyledi. Alabo-
yun, desteğin ton ya da çalışan işçi başına olabileceğini belirtti. 
Destek miktarının 250 milyon liraya ulaşacağı vurgulanıyor.
Tasarıda kamu payı yüzde 50’den az olan ve Borsa İstanbul’da 
işlem gören şirketler ile bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıkları-
nın denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştay’a 
gönderilecek bağımsız denetim raporları esas alınarak yapıla-
cak. Sayıştay, kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını 
esas alarak hazırlayacağı raporu TBMM’nin bilgisine sunacak.

sosyal yardım, kriz yönetimi, maden atıkları yönetimi, biyolojik 
çeşitliliğin korunması yönetimi, enerji kullanımı ve sera gazı 
emisyonları yönetimi olmak üzere altı başlık altında 23 kritere 
göre değerlendirilen Çayeli Bakır İşletmeleri’nin performansı 
da ödüle layık görüldü. Kanada Madenciler Birliği Başkanı ve 
CEO’su Pierre Gratton’un takdim ettiği ödülü Çayeli Bakır İşlet-
meleri adına İSG ve Çevre Müdürü Mehmet Eğriboyunoğlu aldı.
2015 yılında ödüle layık görülen firmaların listesi ise şöyle oldu:
•	 First Quantum, Çayeli Bakır İşletmeleri,
•	 Agnico Eagle Mines Limited, Goldex Madeni,
•	 Agnico Eagle Mines Limited, Kittila Madeni,  
•	 Agnico Eagle Mines Limited, LaRonde Madeni,
•	 IAMGOLD Corporation, Essakane Altın Madeni,  
•	 IAMGOLD Corporation, Rosebel Altın Madeni,
•	 IAMGOLD Corporation, Westwood Madeni,
•	 Teck Resources Limited, Line Creek Operasyonları. 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen 
geçici maddeyle, işverenlerin rekabet gücünün artırılması, ka-
yıtlı istihdamın teşviki, asgari ücretle çalışanların yoğunlukta 
olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amaç-
lanıyor. Prim ve hizmet belgelerinde, 2015’te kazancı 2 bin 550 
liraya kadar bildirilen sigortalı için işverenin 100 TL’lik sigorta 
prim yükünü 2016’da Hazine karşılayacak. Çalıştırdıkları sigor-
talılarla ilgili 2016’ya ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 
yasal süresi içinde vermeyen, sigorta primlerini yasal süresince 
ödemeyen, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeyen, ku-
ruma prim, idari para cezası ve gecikme cezası bulunan işveren 
bu destekten yararlanamayacak.
Hazine katkısından yararlanmak için muvazaalı işlem tesis ettiği 
anlaşılan, sigortalıların prime esas kazançlarını eksik bildirdiği 
tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar, gecikme 
cezası ve zammıyla geri alınacak.
Asgari ücretin iki katından az olmadığı linyit ve taşkömürü çı-
karılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 85 TL’lik 
günlük kazanç 2 kat olarak 2015’in aynı ayına ilişkin kuruma 
verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme 
gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2016’da cari aya 
ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigor-
talılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacak.
Soma faciasının ardından çıkarılan Torba Yasa ile gelinen nok-
tada kömür üreticisi 170 işletmeden 117’si kapanmış, 2,3 mil-
yonluk üretim, yüzde 37 azalarak 1,4 milyona düşmüştü. 11 bin 
472 işçinin çalıştığı bu işletmelerdeki işçi sayısı 6 bin 121 kişiye 
gerilerken 5 bin 300 kişi işsiz kalmıştı. Eğer tasarı kanunlaşırsa 
kömür üretiminde bir miktar toparlanma yaşanabilecek. 
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MTA, Maden Aramalarında Özel Sektörle
Rekabete mi Giriyor?

Ariana Res. Lityumu da Portföyüne Katıyor 

Ocak 2016

Ocak 2016

14 Haziran 1935 tarih ve 2804 Sayılı Maden Tetkik ve Arama Ge-
nel Müdürlüğü Kanunu’nda uzun yılların ardından değişikliğe 
gidiliyor. Bir süredir üzerinde çalışılan Kanun’un bazı madde-
lerindeki yapılmak istenen değişiklikler kamuoyu ile de payla-
şıldı. Kanun tasarısı taslağı incelendiğinde kurumun yapısının 
Genel Müdürlükten yeniden Enstitüye döndürülmek istendiği 
görülüyor. Buna gerekçe olarak da yeniden Enstitü olunursa 
kurum görev tanımında yer aldığı gibi, gerekli şekilde Ar-Ge 
yapılabileceği ve yerbilimleri alanının gelişmesine daha fazla 
katkı sağlanabileceği belirtiliyor.
Kanun tasarısı taslağında MTA için yapılmak istenen en önem-
li değişikliklerden bir tanesi de kurumun, gerektiğinde yurtiçi 
ve yurt dışında şirketler kurarak ya da kurulmuş şirketlere ortak 
olarak arama ve araştırma faaliyetleri yürütmesine olanak sağ-
lanması olarak gözüküyor. TPAO benzeri bir yapıya bürünmesi 
istenen MTA’nın ister istemez özel sektörle rekabet içerisinde 
yer alacak olması, zaten çeşitli zorluklarla boğuşan maden ara-
ma sektörü içerisinde endişelere neden oldu. Madencilik Türkiye 
dergisi olarak bazı noktalardaki görüşlerimizi aşağıda iletiyoruz;
MTA’nın asli görevinin madenler üzerinde Ar-Ge çalışmaları 
yürütmek, özel sektöre yön verecek, onlara alt yapı oluştura-
cak ön jeolojik araştırmalar gibi temel faaliyetler göstermesi 
olması gerektiğine inanıyoruz. MTA’nın kuruluşundan bugüne 
kadar keşfettiği ve/veya geliştirdiği enerji hammaddesi, değer-
li metal, baz metal, endüstriyel mineral sahaları günümüzde 
özel sektör tarafından işletilmektedir. Yani MTA geçmişteki ça-
lışmaları ile özel sektörün günümüz faaliyetlerine ışık tutmuş, 
madencilik sektörünün gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. 
MTA şimdi de aynı yapısını korumalıdır. Ancak tek bir farkla… Ar-
tık MTA kömür, bakır, altın ve benzeri, özel sektörün halihazırda 
uzmanlaştığı madenlerin aranmasına değil, dünyanın geleceği 
için elzem olduğu belirlenmiş ve üzerinde çalışmalar yapılması 
önerilmiş lityum, nadir toprak elementleri, germanyum, tantal, 
galyum ve benzeri kritik önemdeki hammaddelerin aranmasına 
ve bu madenler için Ar-Ge yapılmasına odaklanmalıdır. MTA ay-
rıca, ülkemizde mostra/yüzey madenciliğinin bittiğinden yola çı-
karak derin maden aramalarına, denizlerdeki aramalara ön ayak 

Ariana Resources, Türkiye ve Batı Avustralya’da lityum aramaya 
yönelik yeni bir strateji belirlediğini açıkladı. Şirket, altın cevheri 
bulunan birçok jeolojik ortamda oluşumuna rastlanan lityumu 
aramak amacıyla, öncelikle Avustralya’da önemli bir adım attı.
Ariana’nın %86 oranında ortaklığı bulunan Asgard Metals Pty. 
Ltd. vasıtasıyla şirket, Batı Avustralya’nın Pilbara bölgesinde bu-
lunan taşınmazların Dakota Minerals Ltd’ye satışının dâhil olduğu 
bir paket satış anlaşmasını Slipstream Resources Group ile imza-
ladı. Anlaşma şartları yerine getirildiğinde Ariana, Asgard Metals 

olmalıdır. Eğer MTA yeni nesil madenciliğe öncülük ederse, bun-
dan 5-10 yıl sonrası için özel sektöre alt yapı hazırlamış olacak 
dolayısıyla özel sektörün daha da gelişmesine yardımcı olacaktır.
Hazırlanan tasarı taslağında, faaliyetleri için pek çok konuda 
serbestlikler, vergi-teminat-harç muafiyetleri, çalışmaları esna-
sında karşısına çıkan kanunlara tabi olmama gibi üstünlüklerin 
MTA’ya verilmesi isteniyor. MTA taslakta belirtildiği gibi devle-
tin maddi ve manevi gücünü ister istemez arkasına alarak, şir-
ketler kurup ruhsat sahalarını kapatır, bunların alım satımında 
bulunursa, özel sektörle rekabete girecektir. Bu noktada ülke-
mizde istihdamın belkemiği ve asıl yatırımların temelini oluştu-
ran özel sektör yıpranacak, küçülecektir. 
MTA’nın bu noktada; yurt dışında taslakta belirtilen çalışmaları 
ve daha fazlasını yapmasında herhangi bir sorun görmemekle 
birlikte yurt içinde özel sektörle rekabete girmemesinin, ülke 
ekonomimiz ve istihdam açısından önemli olduğuna inanıyo-
ruz. Bu noktada gerekli önlemlerin alınacağına inanıyoruz.
Bunun yanı sıra taslakta pozitif yönde önemli bazı gelişmeler 
de yer alıyor. Taslağa göre YAGEM (Yerbilimleri Araştırma-Ge-
liştirme ve Eğitim Merkezi) isminde bir merkez kurularak, yerbi-
limleri alanında Ar-Ge, eğitim, yayın, müzecilik ve kütüphaneci-
lik faaliyetleri yürütmek suretiyle bu alanın gelişmesine yönelik 
gerekli bilimsel, teknik ve mesleki ortam hazırlanacak. Bu mer-
kez taslakta belirtildiği şekilde çalışırsa ülke madenciliğimiz için 
çok önemli gelişmelere imza atılacağını düşünüyoruz.
Ayrıca mevcut Kanun’da yapılacak değişikliklerle MTA artık 
daha kolay bir şekilde yabancı uzmanlardan danışmanlık ala-
bilecek. Gelişmekte olan ülkemizde yine gelişmekte olan ma-
dencilik sektörümüz için yabancı uzmanlarla bilgi alışverişinde 
bulunulması oldukça önemli. Yurtdışındaki gelişmeler hakkın-
da bilgi sahibi olduktan sonra madencilik sektörümüzün geli-
şebilmesi için bu bilgileri gerektiğinde aynen, gerektiğinde ise 
ülkemiz şartlarına uyarlayarak kullanmak gerekiyor. Bu noktada 
yabancı uzmanlardan danışmanlık alınmasının önünün açılma-
sını da pozitif olarak karşılıyoruz.
Yukarıda bahsedilen konular ve daha fazlasını içeren Kanun 
Tasarısı taslağı www.mta.gov.tr ana sayfasından indirilebilir. 

aracılığı ile Dakota Minerals’in yaklaşık %8’ine sahip olacak. 
Anlaşmada dünyanın ikinci en büyük sert kayaç lityum kaynağı  
kabul edilen lityum-tantalyum kümesinin bir parçası da yer alıyor. 
Asgard Metals’ın gerçekleştirdiği satın alma işleminden duydu-
ğu memnuniyeti dile getiren Ariana Resources Genel Müdür’ü 
Kerim Şener, “Çok sayıda ve artan ticari kullanım alanı sayesinde 
lityumu uzun vadede dikkate değer bir teknoloji metali olarak 
görüyoruz.” diyerek, Asgard’ın Batı Avustralya’daki birincil lityum 
arama bölgesindeki hakları elde ettiğinin de altını çizdi. 
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Türkiye’nin En Büyük Yer Altı
Maden İşletmesinin Dört Yıl Ömrü Kaldı

Asgari Ücretteki Artış Madenciyi de Etkileyecek 

Ocak 2016

Ocak 2016

Rize’nin Çayeli İlçesi Madenli Beldesi’nde bulunan ve Türki-
ye’nin en büyük yer altı metal madeni olan Çayeli Bakır AŞ’de 
sürdürülen maden arama faaliyetlerinden sonuç alınamadı. 22 
yıl boyunca 20 milyon 309 bin ton bakır ve çinko üretilen ma-
denin dört yıllık ömrü kaldığı bildirildi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Kanadalı First Qu-
antum Minerals şirketine bağlı Çayeli Bakır AŞ tarafından dü-
zenlenen kahvaltıya katılan gazetecilere açıklamalarda bulunan 
şirketin Genel Müdürü Iain Anderson, küresel ölçekte madenci-
lik sektörünün kriz yaşadığına dikkat çekerken, bakır ve metal 
fiyatlarına olan talebin azaldığını söyledi. Anderson; “Küresel öl-
çekte gelecekte metal fiyatlarının iyileşeceğini bekliyoruz. Sek-
törümüz dışında dünyadaki ekonomik sıkıntıların gelişmesi ve 
ülkemizin de bundan etkilenmeden bu süreci atlatmasını bekli-

1 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen erken seçimin va-
atleri arasında yer alan ve hükümet tarafından 1 Ocak 2016 
itibariyle yerine getirilen asgari ücret tutarının 1300 TL’ye 
yükseltilmesi sözü, madencilik sektöründe olumsuz etkiler 
yaşatacağa benziyor.
Madencilik Türkiye dergisinin çeşitli kaynaklardan edindiği bil-
gilere göre, ilgili yönetmelikle asgari ücrete endeksli olarak be-
lirlenen “Ağaçlandırma Bedelleri”, asgari ücrette yaşanan yüzde 
30’luk artıştan aynı oranda etkilenecek. Edinilen bilgilere göre 
zamlı ağaçlandırma bedelleri Ocak ayı itibariyle uygulanacak.

Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18’inci Maddelerinin Uygulama 
Yönetmeliği
Bedellerin tespiti
MADDE 9 – (1) Alınacak bedellerden;
a) Ağaçlandırma bedeli; Genel müdürlükçe, Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu tarafından yılın ikinci yarısı için tespit 
edilen 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal ça-
lışma karşılığı asgari ücretlerinin 294 gün/hektar katsayı-
sıyla çarpımı sonucu belirlenen ağaçlandırma birim hektar 
bedelinin, izin alanı ile çarpımı sonucu,

yoruz. Uzmanlar bakır fiyatlarının düşmesini dünya ekonomisi-
nin iyi durumda olmaması olarak değerlendiriyor” dedi.
1994 yılından bu yana Çayeli Bakır İşletmeleri’nde yıllık 1,2 mil-
yon ton üretim rakamına ulaştıklarını ifade eden Iain Anderson, 
maden arama faaliyetlerinden olumlu bir sonuç elde edeme-
diklerini belirterek şunları söyledi:
“Ruhsat sahamız içerisinde yeni maden sahaları arayışımızı sür-
dürüyoruz ancak bir sonuç elde edemedik. Önceliğimiz mevcut 
maden rezervinin verimini artırarak daha fazla üretim yapa-
bilmek ve işletmenin ömrünü belirli bir süre daha uzatmaktır. 
Maden ömrünü uzatmak için gayret sarf ediyoruz. Dört yıl daha 
üretim yapılabilir rezervimiz bulunuyor. Mevcut rezervin tama-
mına yakınını üretmeye ve işlemeye gayret edeceğiz.” 

Ayrıca, Soma faciası sonrasında çıkarılan Torba Yasa ile Ma-
den Kanunu’na eklenen bir madde ile yer altı kömür ocak-
larında çalışan işçilere ödenecek taban ücret miktarı, asgari 
ücretin iki katı şeklinde belirlenmişti. Kanun’a eklenen bu 
madde sonrasında maliyetleri artan pek çok yer altı kömür 
üreticisi ya çalışan sayısını azaltmış ya da ocaklarını kapat-
mak zorunda kalmıştı.
Bu kapsamda asgari ücrette gerçekleştirilen yüzde 30’luk yeni 
artış, yer altı kömür üreticileri için de yeni bir yük oluşturacak. 
Son gelişmelerin ardından faaliyetlerini sürdürmeyi başaran 
yer altı kömür üreticilerinin asgari ücretteki artıştan nasıl etki-
leneceği merak konusu…

3213 Sayılı Maden Kanunu
Ek Madde 9 – (Ek: 10/9/2014-6552/9 md.) Bu Kanunun 2 
nci maddesinde sayılan 4. Grup madenlerden “Linyit” ve 
“Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde, yer altında çalışan işçi-
lere ödenecek ücret miktarı 4857 sayılı Kanunun 39 uncu 
maddesi uyarınca belirlenen asgari ücretin iki katından az 
olamaz. 
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dünyadan haberler

Peru, 2016’da Madenciliğe
56 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Birleşik Krallık’ın Son Kömür Madeni de Kapandı

Oyu Tolgoi Projesi’nin Geliştirilmesi İçin 
4,4 Milyar Dolarlık Finansman Sağlandı

Rio Tinto, Sermaye Harcamalarını Kısıyor

Aralık 2015

Aralık 2015

Aralık 2015

Aralık 2015

Peru’da toplam değeri 56 milyar doları bulacak olan maden-
cilik projeleri 2016 yılı içerisinde hayata geçirilecek. Andina 
Haber Ajansı tarafından verilen bilgilere göre ülkede geliş-
tirmenin son aşamasında projeleri olan 47 şirket bulunurken 
bunlardan 24’ü arama çalışmalarına, 6 tanesi de mevcut pro-
jelerin genişletme çalışmalarına yönelik faaliyetler gerçek-
leştiriyorlar. Öte yandan ülkede bulunan 14 projenin çev-
resel etki değerlendirmesi tamamlanırken 3 proje ise henüz 
geliştirilme safhasında bulunuyor.
Arama projeleri içerisinde büyük öneme sahip olanları Gale-
no, La Granja, Michiquillay, Cañariaco, Haquira, Rio Blanco, 

Birleşik Krallık’ın faaliyette olan son derin kömür madeni olan 
Kellingley Colliery de kapatılırken bir devrin daha sonuna 
gelinmiş oldu. Daha önce Temmuz ayında kapatılma kararını 
duyuran UK Coal Holdings, ilk olarak Thoresby Colliery, son-
rasında ise Kellingley Colliery kömür madenlerinin faaliyetine 
son verdi.
Madenin kapatılması sonucunda 450 çalışanın işine son veri-
lirken madenin bölgede yarattığı sosyoekonomik katkının da 
sonuna gelinmiş oldu. Kellingley madeninin bulunduğu Batı 
Yorkshire kontluğunun Knottingley Town Hall bölgesinde 

Rio Tinto, Moğolistan’da bulunan dev Oyu Tolgoi Bakır-Altın 
Projesi’nin geliştirilmesi için 4,4 milyar dolar değerinde fi-
nansman anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma dâhilinde 
ABD, Kanada ve Avustralya hükümetine bağlı finansal kurum-
lar, ihracat kredisi kuruluşları ve 15 ticari banka, proje için ge-
reken finansmanı sağlayacak.
Projenin inşa sürecine 2016’ın birinci yarısında başlanılması 
planlanırken Rio Tinto bakır şefi Jean-Sebastien Jacques, dört 
yıldan uzun süren anlaşmanın madencilik endüstrisi açısın-
dan çok değerli olduğunu söyledi.
Projeye başlamak adına son aşamalardan biri olan anlaşma-

Rio Tinto, 10 Aralık tarihinde yaptığı duyuruda 2016 yılı sermaye 
harcama planında yaptığı güncellemeyi açıkladı. Yapılan açıkla-
maya göre şirket önümüzdeki iki yıl içerisinde yapacağı sermaye 
harcamalarından 1,5 milyar dolar kesinti yapacak. Böylelikle Rio 
Tinto tarafından daha önceden yaklaşık olarak 5,5 milyar dolar ola-
rak öngörülen 2016 yılı sermaye harcamaları 5 milyar dolara kadar 
çekilmiş oldu.

Quechua, Los Chancas ve Los Calatos, genişletme projelerini 
de Cerro Verde, Toromocho, Marcona, Bayovar, Toquepala 
ve El Porvenir olarak sıralamak mümkün. 
Ülkedeki madencilik yatırımlarının büyük bir kısmı Çin mer-
kezli şirketler tarafından yapılıyor. Toplamda 19,2 milyar do-
lar yatırıma imza atacak olan Çinli şirketler başta Las Bambas 
bakır, çinko, gümüş ve altın madeni olmak üzere Pampa de 
Pongo, Galeno, Don Javier, ve Rio Blanco projelerinin sahibi 
konumundalar. Çinli şirketleri ise Amerika ve Kanadalı şirket-
ler izliyor. 

madenin kapatılmasına istinaden madenciler, aileleri ile bir-
likte yürüyüş gerçekleştirdi.
Daha önceden yapılan açıklamada kapatılma kararının alınma-
sında kömürün uluslararası pazardaki düşük fiyatı ile uzun ve 
zahmetli ticaret yöntemini gerekçe gösteren şirket, ayrıca bu 
iki madendeki jeolojik sıkıntıların da kararda önemli bir etkisi 
olduğunu öne sürmüştü.
Yirminci yüzyıl başlarında Birleşik Krallık’ta en önemli enerji kayna-
ğı olan kömür endüstrisinde 3 bine yakın madende 1 milyon 200 
bin işçi çalışıyordu. 

nın ardından şirket yetkilileri, açık ocak madenciliği yapılan 
Oyu Tolgoi’de değeri 5 milyar dolar civarı tutan genişletme 
çalışmalarını yer altı madenciliği ile devam ettirecekler.
Oyu Tolgoi Madeni, Moğolistan’ın Güney Gobi Bölgesi’nde 
yer alan, dünyanın en büyük yüksek tenörlü bakır yatakların-
dan birisi üzerine kurulu. Maden, Rio Tinto ile Moğolistan hü-
kümeti ortaklığında işletiliyor. Madenin açık ocak bölümünde 
üretim 2013 yılında başlarken şu ana kadar 1,5 milyon ton 
bakır konsantresi üretilmiş durumda. Yataktaki rezervin yüz-
de 80’inin yer altında olduğu biliniyor ve geliştirme projesi bu 
yüzden yer altı üretimine odaklandı. 

Şirket CEO’su Sam Walsh, tedbirli sermaye dağıtımı ve bilanço 
cetveline karşı disiplinli yaklaşımlarının mevcut durumda di-
rençli kalmalarını sağladığını söyledi. Verilen tüm yatırım ka-
rarlarının pay sahiplerine kazanç yaratmaya yönelik olduğunun 
altını çizen Walsh, sadece en yüksek kalitedeki projelere odak-
lanmaya başladıklarını belirtti. 
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Bilim İnsanları Sudan
Hafif Altın Keseği Oluşturdular Aralık 2015

İsviçreli bilim insanları, sütten elde ettikleri protein lifleri ile yeni 
bir altın-köpük materyali yarattılar. Bu yeni materyal su üzerin-
de yüzecek kadar hafif ve günümüz fiyatlarında dahi katı altın-
dan 1.000 kat daha ucuz... 
Metalik parlaklığa da sahip olan aerojelden oluşturulan 20 ka-
rat altın keseği*ni konvansiyonel altından çıplak göz ile ayırt 
edebilmek çok zor. Külçenin aksine el ile şekillendirilebilen ma-
teryalin yüzde 98’i havadan, kalan yüzde 2’lik kısmı katı mad-
deden oluşuyor. Katı maddenin ise beşte dördü altından, kalan 

kısmı da süt proteini liflerinden meydana geliyor. 
Altın-köpük materyalinin potansiyel kullanım alanları arasında 
takı ve saat gibi ziynetlerin süslemesi ile bilimsel deneylerde 
katalizör olarak kullanılması yer alıyor. Oda koşulları altında 
elektriği iletmeyen materyal sıkıştırıldığında, altın partikülleri-
nin birbirine temas etmesi sayesinde elektriği de iletiyor. 
*Altın Keseği: Kayaçtan ya da toprak içerisinden temiz, külçe duru-
munda çıkarılan altın. İng. Nugget 

Anglo American 85.000 Kişiyi İşten Çıkarırken 
Kapsamlı Bir Küçülmeye Gidiyor Aralık 2015

Anglo American’ın bu hafta içerisinde yaptığı açıklama son-
rasında şirketin hisselerinde keskin bir düşüş yaşandı. Yapılan 
açıklamada, emtia fiyatlarındaki kötü gidişat, büyük çaplı işten 
çıkarma ve elden çıkarılacak olan hisseler yer alıyordu.
Şirket CEO’su Mark Cutifani tarafından yapılan açıklamaya göre 
Anglo American, yaklaşık olarak 85.000 çalışanın işine son ver-
meyi ve şirket hisselerinin yüzde 60’ını elden çıkarmayı planlı-
yor. Cutifani küçülmeye giderek şirketi yeniden biçimlendirme-
yi amaçladıklarını söylerken gelecekteki Anglo American’ı “çok 

farklı” olarak nitelendiriyor.
Günümüzde demir cevheri, kömür, bakır, platin, elmas, niyob-
yum, fosfat ve nikel üzerine faaliyet gösteren firma toplamda 
altı birim üzerinden iş kollarına ayrılmışken küçülmeden sonra 
iş kolu sayısı üçe kadar gerileyecek. Cutifani bu amaçla ilk ola-
rak niyobyum ve fosfat sahalarını satmak istediklerini belirtti.
Açıklamanın üzerine yüzde 9 düşen Anglo American hisseleri 
böylelikle 2015 başlangıcından bu yana toplamda yüzde 72 
oranında değer kaybına uğramış oldu. 

Lydian, Ermenistan’daki Altın Projesine
480 Milyon Dolar Yatırım Yapıyor Aralık 2015

Ermenistan’da bulunan Amulsar altın projesi için Kanada mer-
kezli Lydian Internatinal, 480 milyon dolar değerinde yatırım 
yapmaya hazırlanıyor. Ermenistan Ekonomi Bakanı Karen Chs-
hmaritian tarafından yapılan açıklamaya göre projenin inşasına 
önümüzdeki bahar içerisinde başlanılması planlanırken ilk üre-
time de iki yıl içerisinde geçilmesi bekleniyor.

Ermenistan’ın güneyinde yer alan Amulsar projesinin 2014 yı-
lında yapılan NI 43-101 değerlendirmesine göre, projenin top-
lamda 96,6 milyon ton ispatlanmış ve muhtemel rezervi ve bu 
rezerv içerisinde de 0,78 g/t tenörde 2,4 milyon ons altın rezervi 
bulunuyor. 2006’da Ermenistan’da keşfedilen Amulsar madenin 
yanı sıra şirketin Gürcistan’da da arama faaliyetleri bulunuyor. 

ExpoMin 2016 Şili,
25-29 Nisan’da Gerçekleştirilecek Aralık 2015

Messe Düsseldorf, yerel partneri FISA ile birlikte 25-29 Nisan 
2016 tarihleri arasında Şili-Sandiago’da, Latin Amerika’nın en 
önemli madencilik fuarı EXPOMIN 2016’yı düzenleyecek.
Güney Amerika’da özellikle Şili’de işlerini geliştirmek isteyen 
firmalar EXPOMIN’e katılarak yükselen bakır pazarında ilk iş 
bağlantılarını kurabilir. ABD, Almanya, Kanada, Avustralya, 
Güney Afrika, İngiltere, Belçika, Polonya ve Danimarka ulusal 
katılımları ile önemli bir desteğin sağlandığı fuara Şili ve diğer 
Latin Amerika ülkelerinden maden ve ilgili sektörlerden yakla-
şık 80.000 ihtisas ziyaretçisi bekleniyor.

Siz de Latin Amerika madencilik sanayiinin bu önemli uluslara-
rası fuarına katılmak istiyorsanız aşağıda yer alan iletişim bilgi-
lerinden Messe Düsseldorf GmbH Türkiye temsilciliği ile irtibata 
geçebilirsiniz.
Tezulaş Fuar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Bağdat Cad. 181/6
34730 Çiftehavuzlar - Kadıköy / İSTANBUL
Tel: 0216-385 66 33 | Fax: 0216-385 74 00
Email: vural@tezulas-fuar.com
www.tezulas-fuar.com 
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Çin 1000 Kömür Madenini Kapatıyor

Korloff Noir Dubai’de Görücüye Çıktı

World Mining Congress 2016 İçin 
Özet Gönderme İşlemleri Başladı

Aralık 2015

Aralık 2015

Aralık 2015

Dünyanın bir numaralı kömür tüketicisi Çin, önümüzdeki üç 
yıl süresince yeni kömür madeni açılmasını engelleyecek ve 
faal madenlerdeki üretimde kesinti yaptıracak. Ülkedeki bü-
yük hava kirliliği sebebiyle alınan bu karar sonrasında Pekin’de 
1.000’den fazla kömür madeni önümüzdeki yıl içerisinde kapa-
tılarak istenmeyen kapasitede 60 milyon ton düşüşe geçilecek.
Özellikle kış aylarında daha da vahim bir hâl alan ülkedeki hava 
kirliliğinin başlıca sebebi olarak Çin’in en önemli enerji ham-
maddesi olan kömür gösteriliyor. Aralık ayı başında Pekin tari-
hinde ilk kez hava kirliliği için kırmızı alarm verilmişti. Tehlikeli 
bir duruma varan hava kirliliği sebebiyle şehirdeki okullarda 
eğitime ara verilmiş, 72 saat boyunca fabrikalar kapatılmış ve 
motorlu taşıtların trafiğe çıkması yasaklanmıştı.

Dünyanın en büyük siyah elması “Korloff Noir”, dünya çapın-
da 50 butik mağazası bulunan Korloff Paris’in Dubai şube-
sinin yeniden açılışını desteklemek amacıyla Dubai Mall’da 
sergiye çıktı. 
88 karat ağırlığındaki elmas, 1917 yılında Sibirya’da keşfedil-
mişti. Kesilme işlemi öncesi ham ağırlığı 421 karat olan elmas, 
koyu, opak siyah rengi ile dikkat çekiyor. Korloff Paris’in kuru-
cusu ve eş başkanı Daniel Paillasseur elması 1978 yılında satın 
almıştı. Nadiren görücüye çıkarılan Korloff Noir, yıl içerisinde 
Paris’te bulunduruluyor. 
Halk arasındaki inanışa göre, Korloff Noir siyah elmasına dokun-
ma şansı bulan kişi, mutluluk, şans ve huzur elde ediyor. Elmas 
daha önceden sadece Brunei Sultanı ve Malezya Kraliçesi’ne 
gösterilmek üzere Paris’in dışına çıkarılmıştı. 

Kaybedecek zaman yok! 24’ncü Dünya Madencilik Kongresi’ne 
(World Mining Congress - WMC) özetlerinizi ulaştırabilmeniz için 
az bir süre kaldı (30 Aralık 2015). “İnovasyon Dünyasında Maden-
cilik” teması işlenecek olan etkinlik, 18 – 21 Ekim 2016 tarihleri 
arasında Rio de Janeiro’da gerçekleştirilecek. Sunulacak işler için 
tüm özetleri www.wmc2016.org.br sitesi aracılığıyla gönderme-
niz gerekmektedir. Program başlıkları ise şu şekilde olacaktır: Mi-
neral Araştırması, Açık Ocak Madenciliği, Yer Altı Madenciliği, Mi-
neral Ekonomisi, Madencilikte Sürdürülebilirlik, Cevher İşleme, 
Otomasyon ve Robotik ve Madencilikte İnovasyon.
Brazilian Mining Institute – IBRAM (Instituto Brasileiro de Mine-
ração) - www.ibram.org.br tarafından organize edilen kongre 
içerisinde bir adet sergi alanı, teknik çalışmalar sunum bölümü 
ve kongrenin yapılacağı alanın kendisi bulunuyor. Üst düzey 
yetkililer, madencilik profesyonelleri ve akademisyenlerinin 

Hükümet tarafından verilen kararlar çerçevesi içerisinde Çin’in 
2016 yılı enerji pay dağıtımı hedefi de bulunuyor. Karşılandığı 
hammadde açısından enerji tüketimi dağılımı yüzde 13,2 fosil 
olmayan yakıtlar, yüzde 6,2 doğal gaz ve yüzde 62,2 kömür ola-
rak hedefleniyor. 

yanı sıra Brezilyalı ve diğer yabancı önemli yatırımcılar bu et-
kinlikte madencilik sektörü ile ilgili bilgi paylaşımı yapacaklar.
Her üç yılda bir düzenlenen WMC, Birleşmiş Milletler ile bağ-
lantılı ve organizasyonel statüye sahip bir sekretarya öncü-
lüğünde gerçekleştiriliyor. Etkinliğin amacı madencilikteki 
gelişmeye ulusal ve uluslararası alanlarda katkıda bulunmak 
maksadıyla teknik ve bilimsel olarak destek yaratmak ve mi-
neral bilimi, teknoloji, ekonomi, İSG ve çevresel konularda 
dünya çapında bir network yaratmak.
WMC 2013
Etkinliğin sonuncusu Montreal, Kanada’da 2013 yılında ve Ka-
nada’nın en önemli üniversitelerinden McGill University tara-
fından düzenlendi. WMC 2013 ile - ISARC 2013 (International 
Symposium on Automation and Robotics in the Construction 
and Mining Industries) eşzamanlı olarak gerçekleştirildi. 
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Madencilik sektörünü en yakın tanıyan şirketlerden birisi olan 
ARDEF, iş ortağı RPM ile birlikte, Afrika’da da faaliyetleri bulunan 
Türk şirketi SUMMA’ya danışmanlık hizmeti vereceğini açıkladı. 
Verilecek hizmet kapsamında SUMMA’nın Nijer’deki altın arama 
faaliyetlerine danışmanlık yapılacak.

Son yıllarda Afrika kıtasına yapılan yoğun siyasi ve ticari ziya-
retler sonucunda özellikle Batı Afrika ülkelerinde Türk şirketleri 
madencilik alanında oldukça aktif rol almaya başladı. Mevcut 
durumda çok az sayıda şirket bu bakir kıtada aramalara öncülük 
ederken, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin moral ve motivas-
yon desteğinin azami ölçüde verildiği bir ortamda bu öncü şir-
ketler, gittikleri ülkelerde kendi ekiplerini kurarak o ülkelerdeki 
potansiyeli tespit etmeye çalışıyorlar. Bu noktada ARDEF de, 
ülkemizin bu girişimlerini ve şirketlerimizin bu ataklarını ulus-
lararası iş ortaklarına anlatarak ve bu şirketlere azami faydayı 
sağlayabilecek desteği verebilmek adına çalışmalar yürütüyor. 
Şirket, özellikle RungePincockMinarco (RPM) ile olan iş ortaklı-
ğının global bilinirliğini ve tecrübesini ülkemizin girişimci şir-
ketlerinin hizmetine sunmaya çalışıyor.
“Global Bakış Açımızı Doğru Adımlarla Hayata Geçiriyoruz”
Türk madencilik sektörünün içinde tecrübe kazanmış ve sektörü 
en yakın tanıyan şirketlerden biri olan ARDEF, danışmanlık hiz-
metlerine değerli metal kaynakları açısından oldukça zengin olan 
Nijer ile bir yenisini daha ekledi. RPM ile ortak gerçekleştirilecek 
olan projede, Nijer’de African International Mining Ltd.-SUMMA 

ile sözleşme imzalandı. Anlaşma kapsamında SUMMA’nın Ni-
jer’deki altın arama faaliyetlerine danışmanlık yapılacak.

1989 yılında Ankara’da kurulan Summa Grup, yüksek teknoloji, bil-
gi ve cesaret gerektiren inşaat projelerinde uzmanlaşmış 5 kıtada 
sahip olduğu ofis ve şantiyeleriyle hizmet veren Türkiye’nin önde 
gelen inşaat firmalarından birisidir. Kamu binaları, konut projeleri, 
iş ve alışveriş merkezleri, oteller, hastaneler, sağlık ve tatil komp-
leksleri ve endüstriyel binaların ve tesislerin, inşaat ve otoyol, ha-
vaalanları gibi anahtar teslim inşaat projeleri, sulama kanalları, su 
temini ve diğer altyapı ağlarının yanı sıra enerji nakil hatları, boru 
hatları, baraj ve arazi ıslahı projeleri SUMMA’ nın faaliyet alanların-
dan bazıları. Njer’de başlayacak altın arama çalışmaları ile birlikte 
madenciliği de faaliyetlerine dâhil etmeyi planlamakta. 

Proje Hakkında Bilgiler
Gelişmekte olan Nijer’de en önemli yer altı zenginliği uranyum. 
Bunun yanında ülke altın madenciliği açısından da oldukça po-
tansiyel sunuyor. Ülkede mevcut sadece bir tane altın madeni 
olmasına rağmen, artisanal madencilik oldukça yaygın. Düşük 
verimler ile çalışan artisanal maden alanları ancak yüzeye yakın 
üretimlere imkan sağlıyor.
SUMMA Nijer’de 3 arama ruhsatının hak sahibi ve bu sahaların 
durum tespitleri yine ARDEF liderliğinde MINERVA Mühendislik 
tarafından yapıldı. SUMMA, ortaya konulan potansiyeli değer-
lendirmek üzere Nijer’e arama yatırımı yapma kararı alarak AR-
DEF-RPM ortaklığı ile sözleşme imzaladı.
Arama projesi ilk etapta iki yıl olarak planlandı. İlk yıl detaylı ara-
ma planlaması ve arazi doğrulaması, arama faaliyetleri uygula-
malarının yönetimi, yerinde kaynak tahmini ve stratejik işletme 
seçimi analizi, detaylı kaynak için sondaj çalışması yönetimi, 
maden kaynağı tahmini ve kapsamın belirlenmesi aşamalarını 
kapsıyor. Bu aşamada yaklaşık 5000 m’lik sondajlı arama yapıl-
ması da bütçelendi. Projenin koordinatörlüğü RPM tarafından 
yürütülecek ve yapılacak tüm çalışmalar uluslararası standartla-
ra uygun bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacak ve raporlanacak. 
İlk aşamanın geçilmesi ile sahadaki rezerv durumuna göre hali 
hazırda programlanan ikinci aşama başlatılacak ve kapsam ça-
lışması tamamlanarak proje büyüklüğü ortaya konulacak. 

www.ardef.com

SUMMA, ARDEF-RPM ile Nijer’de Altın Arayacak

şirkeT haberleri

SUMMA Yönetim Kurulu Üyesi Okan Sargın ve ARDEF kurucu ortağı Aytuğ Aydemir
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ZORLU YERALTI ŞARTLARINDA YÜKSEK PERFORMANS

Teknima
Cleanair Technology

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

ÖZKOYUNCU MADENCİLİK - Kayseri Karaçat Yeraltı Demir İşletmesi
TF-2200-250/1000 (2200mm 250kW) 2 Adet Ana Havalandırma Fanı
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Uzulunluğu 1.850 km olan boru hattının izleme, güvenlik ve 
kontrol işlevlerini gerçekleştirecek telekom ve kontrol sistem-
leri için entegre yazılım çözümü sağlayacak.
ABB, Azerbaycan doğal gazını doğrudan Avrupa’ya taşıyacak 
1.850 km’lik Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) 
için kapsamlı bir sipariş aldı. ABB’nin sunacağı kontrol altyapısı 
hattın işletim ömrü süresince emniyetli, sağlam ve güvenilir bi-
çimde çalışmasına katkıda bulunacak. ABB sözleşmeyi TANAP 
ile imzaladı ve siparişi dördüncü çeyrekte kayıt altına aldı.
Toplam değeri 11 milyar USD olan boru hattı projesi, Türki-
ye’nin Gürcistan sınırındaki Güney Kafkasya hattı ile Yunanistan 
sınırındaki Trans Adriyatik Boru Hatlarını birbirine bağlayacak. 
Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz-2 sahasından gelecek doğal gaz 
Avrupa şebekesine İtalya’dan katılacak. Avrupa’nın gelecekteki 
stratejik enerji altyapısının bir parçasını oluşturacak 45 milyar 
$’lık Güney Gaz Koridoru projesinin merkezi bölümünü oluştu-
ran TANAP, Türkiye’nin tamamını boydan boya geçecek.
ABB, hat boyunca veri aktarımını sağlayacak fiber optik kablo-
nun çekilmesi işleri dahil kontrol sistemi, telekomünikasyon, 
boru hattı izleme, güvenlik sistemlerinin teminini gerçekleşti-
recek. Boru hattının kontrol ve otomasyonu, ABB’nin dünyada 
öncü konumda olan System 800xA proses otomasyon sistemi 
ile sağlanacak. Gaz akışını, sızıntıları veya hariçten müdahale-
leri tespit ve kontrol eden; emniyet ve güvenlik ihtiyaçları için 
kapalı devre televizyon (CCTV) yayını sunan telekomünikasyon 
sistemleri ile SCADA (veri tabanlı kontrol ve gözetleme) sistem-
leri, yazılım çözümleri ile entegre edilecek.
ABB’nin yazılım çözümleri teminindeki başarısı, daha önce Gü-
ney Kafkasya bağlantısı ve Azerbaycan’ı Akdeniz’e bağlayan 

Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı gibi benzeri projelerle de kanıt-
lanmıştır. Proje bittiğinde bölgede toplam 4.500 kilometrelik 
boru hattı ABB’nin System 800xA altyapısı tarafından kont-
rol ediliyor olacak; bu da Avrupa doğal gaz talebinin yaklaşık 
%5’ini güvenlik altına alacaktır.
ABB Proses Otomasyon Bölümü Başkanı Peter Terwiesch: “Tek-
nolojide inovasyon ve liderlik ABB’nin Next Level stratejisinin 
mihenk taşıdır. ABB’nin System 800xA yazılımı ve entegre te-
lekomünikasyon çözümü, TANAP’ın uzun mesafeler kat eden 
boru hattını birçok coğrafi noktadan güvenli ve güvenilir şekil-
de işletmesine olanak tanıyacaktır” dedi.
ABB’nin bu teslimatı ABB Türkiye ile ABB İngiltere arasındaki iş te-
melli işbirliğinin mükemmel bir örneği olacaktır. ABB (www.abb.
com) kamu, sanayi, ulaşım ve altyapı alanındaki müşterilerinin per-
formansını artırırken, çevre etkilerini azaltmalarını mümkün kılan 
güç ve otomasyon teknolojileri lideridir. ABB Grup şirketleri 100 ci-
varında ülkede yaklaşık 140.000 çalışanı ile faaliyet göstermektedir.
Bilgi: TANAP, Azerbaycan’ın SOCAR, Türkiye’nin BOTAŞ ve 
BP’nin ortak olduğu bir özel sektör şirketidir. 

www.abb.com/tr

ABB, TANAP’tan Kapsamlı Bir Sipariş Aldı

T U R K E Y

G R E E C E

B U L G A R I A
G E O R G I A

A Z E R B A I J A N

Doğalgaz, Avrupa'ya giden 
uzun yolculuğuna Hazar 
Denizi'nde bulunan Şah Deniz  
sahasından başlıyor.

 
ABB toplam uzunluğu 
Londra – New York arasından 
daha fazla olan 

6000 km
uzunluğunda fiber optik kablo çekecek.

  adet kontrol merkezi
 ABB’nin sistemlerini 
barındıracak ve buradan gaz 
akışı kontrolü, sızıntı veya 
ihlalleri tespit ederek güvenlik amaçlı 
kapalı devre TV yayını yapacak.

80 adet yerel 
donanım odasının yapımı 
ABB ve Türk firmalarının 
işbirliği ile gerçekleşecek.

Boru hattının etkin kontrolü Doğalgaz talebi artmaya devam ediyor Doğalgaz kullanımı ve emisyonlar

Boru hattından geçen gaz tankerlerle taşınsaydı, bu 
araçlar arka arkaya dizildiğinde dünyanın etrafını 

100 kez dönen bir halka 
oluştururdu.

2019 yılında tamamlanması beklenen 
TANAP yılda 10 BCM doğalgaz nakledecek 
(Avrupa’nın yıllık talebi yaklaşık 450 BCM).

Gaz konut ve işyerlerini aydınlatır ve ısıtır, farklı formlara dönüştürüldüğünde gemilere, 
kamyonlara, otobüslere ve trenlere enerji sağlar. Ayrıca cam, plastik ve tekstil gibi pek 
çok sektörde kullanılan proseslerin kritik bir bileşenidir.

Avrupa’nın yakıta ödediği miktar ABD’den  

4 kat
Çin’den ise yüzde 12 
daha fazla. Avrupa’ya 
gelen gazın kaynaklarını 
çeşitlendirmek fiyatların 
daha rekabetçi olmasını sağlayacak.

Doğalgazın ürettiği 
karbondioksit petrole 
göre yaklaşık yüzde 30 
ve kömüre göre yüzde 
45 daha az.

System 800xA
tarafından sağlanacak iletişim 
altyapısı, boru hattı izleme, güvenlik 
sistemleri ve operatör eğitim 
simülatörleri hattın başarısında kritik 
rol oynayacak.

Doğalgaz küresel ekonominin kullandığı enerjideki 
payını önemli derecede artırdı ve artık dünyada 
tüketilen birincil yakıtlar arasında 

%20 paya sahip.

1850 kilometrelik TANAP boru hattı projesi, Azerbaycan doğalgazını ilk kez Avrupa’ya ulaştıran 
3500 kilometre uzunluğundaki Güney Gaz koridorunun en uzun bölümü.
TANAP projesinin Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’den geçen yaklaşık 5000 kilometrelik kısmında kontrolü sağlayacak olan entegre telekom ve izleme, güvenlik ve kontrol 
sistemlerini ABB kuracak.

Gaz 20 km’si Marmara’nın altı 
olmak üzere toplam 

20 il üzerinden geçiyor. 

Gaz SCP boru hattında 

691 km
boyunca taşınıyor ve 
kontrolü ABB 800xA kontrol 
sistemi sağlıyor.

Gaz Gürcistan’dan 
çıktıktan sonra Türkiye 
içindeki yolculuğu 

11 milyar $  
değerindeki TANAP boru hattında devam ediyor.

Güney Gaz koridoru projelerinin 
toplam yatırım miktarı 

Projeye 12 büyük enerji firması 
katılıyor ve 7 ülkeden geçiyor.

45 milyar $ 
TANAP projesi  

878 km boyunca Yunanistan, 
Arnavutluk ve Adriyatik Denizinden geçip Avrupa’ya 
doğalgaz taşıyan TAP boru hattı ile buluşacak.

ABB sistemleri bölgede Avrupa gazının 
oranındaki kısmının, boru hatları üzerinden yerine 
güvenle varmasına katkıda bulunacak.
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sağlayacak.

T U R K E Y

G R E E C E

B U L G A R I A
G E O R G I A

A Z E R B A I J A N

Doğalgaz, Avrupa'ya giden 
uzun yolculuğuna Hazar 
Denizi'nde bulunan Şah Deniz  
sahasından başlıyor.

 
ABB toplam uzunluğu 
Londra – New York arasından 
daha fazla olan 

6000 km
uzunluğunda fiber optik kablo çekecek.

  adet kontrol merkezi
 ABB’nin sistemlerini 
barındıracak ve buradan gaz 
akışı kontrolü, sızıntı veya 
ihlalleri tespit ederek güvenlik amaçlı 
kapalı devre TV yayını yapacak.

80 adet yerel 
donanım odasının yapımı 
ABB ve Türk firmalarının 
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çeşitlendirmek fiyatların 
daha rekabetçi olmasını sağlayacak.

Doğalgazın ürettiği 
karbondioksit petrole 
göre yaklaşık yüzde 30 
ve kömüre göre yüzde 
45 daha az.

System 800xA
tarafından sağlanacak iletişim 
altyapısı, boru hattı izleme, güvenlik 
sistemleri ve operatör eğitim 
simülatörleri hattın başarısında kritik 
rol oynayacak.

Doğalgaz küresel ekonominin kullandığı enerjideki 
payını önemli derecede artırdı ve artık dünyada 
tüketilen birincil yakıtlar arasında 

%20 paya sahip.

1850 kilometrelik TANAP boru hattı projesi, Azerbaycan doğalgazını ilk kez Avrupa’ya ulaştıran 
3500 kilometre uzunluğundaki Güney Gaz koridorunun en uzun bölümü.
TANAP projesinin Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’den geçen yaklaşık 5000 kilometrelik kısmında kontrolü sağlayacak olan entegre telekom ve izleme, güvenlik ve kontrol 
sistemlerini ABB kuracak.

Gaz 20 km’si Marmara’nın altı 
olmak üzere toplam 

20 il üzerinden geçiyor. 

Gaz SCP boru hattında 

691 km
boyunca taşınıyor ve 
kontrolü ABB 800xA kontrol 
sistemi sağlıyor.

Gaz Gürcistan’dan 
çıktıktan sonra Türkiye 
içindeki yolculuğu 

11 milyar $  
değerindeki TANAP boru hattında devam ediyor.

Güney Gaz koridoru projelerinin 
toplam yatırım miktarı 

Projeye 12 büyük enerji firması 
katılıyor ve 7 ülkeden geçiyor.

45 milyar $ 
TANAP projesi  

878 km boyunca Yunanistan, 
Arnavutluk ve Adriyatik Denizinden geçip Avrupa’ya 
doğalgaz taşıyan TAP boru hattı ile buluşacak.

ABB sistemleri bölgede Avrupa gazının 
oranındaki kısmının, boru hatları üzerinden yerine 
güvenle varmasına katkıda bulunacak.

%5 CO2

TAP

TANAP

BTC

SCPx

SCP Güney Kafkasya Doğalgaz Boru Hattı

Güney Kafkasya Doğalgaz Boru Hattı Genişletme Projesi

Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı

Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı

2

2

ABB teknik desteği 
bünyesindeki 4000 
petrol ve doğalgaz 
alanında uzman 
mühendisi arasından 
sağlayacak.
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Madencilik inovasyonlarını 
ortaya çıkarır.

Gelecekte hangi teknolojiler ve inovasyonlar 
global maden endüstrisini tanımlayacak, 
değ is̨tirecek ve devrim yaratacak?  
bauma 2016‘da kes̨fedin. Bulacaklarınız:

  Madencilik ürünlerinde 700 katılımcı  
  tamamen madenciliğe odaklı B2, C2, C3 
holleri ve bauma Forumu  

  605,000 m2 sergileme alanında madencilik 
ürünleri, komponentleri ve daha birçok ürün

Biletinizi s̨imdi alın: 
www.bauma.de/tickets/en

Connecting Global Competence

11–17 Nisan, Münih

31. Uluslararası Dünya‘nın Lider İs̨  ve İns̨aat Makineleri,  
Yapı Malzemeleri Makineleri, Madencilik Makineleri,  
İns̨aat Araçları ve Ekipmanları Fuarı

www.bauma.de
İletis̨im: Agora Turizm Tic. Ltd. S̨ti. | baydar@messe-muenchen.com.tr | Tel: +90 212 241 81 71

bauma Official
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Minex Europe 2015 – Avrupa, Madenciliği Yeniden 
Canlandırmayı Planlıyor

Avrupa Birliği’nde madenci-
liği canlandırma planlarının 
da tartışıldığı toplantı 17-18 
Kasım 2015 tarihlerinde, ara-
larında Türkiye’nin de yer al-
dığı 24 ülkeden temsilcilerin 
katılımıyla Avusturya’nın baş-
kenti Viyana’da gerçekleşti.
Avrupa Birliği (AB)’nin 2020 
hedefleri çerçevesinde ham-
madde tedarikinin sürdürüle-
bilirliğini güvenceye almaya 
yönelik çerçeve programı 
toplantıda işlenen önemli konulardan birisi oldu
Toplantıda paylaşılan bilgilere göre AB 2020’de Gayri Safi Hası-
la’da sanayinin payını %20 arttırmayı planlamaktadır. Bu hedefi 
gerçekleştirebilmek için de sanayinin ihtiyaç duyduğu önemli 
hammaddelerin tedariki konusunda çeşitli programların des-
teklenmesi kararı alınmıştır.
Bu bağlamda;
•	 Kritik hammaddelerde dışa bağımlılığın azaltılması,
•	 AB içinde ve diğer ülkelerden hammadde tedarikini kolay-
laştırıcı önlemlerin alınması,
•	 Kritik hammaddelerin ikamesine yönelik projelerin 
desteklenmesi,
•	 Madenciliğin çevreye olumsuz etkilerini azaltacak projelerin 
desteklenmesi,
•	 AB’de madenciliği canlandırmaya yönelik desteklerin arttırılması,
stratejik amaçlar olarak belirlenmiş ve bunları gerçekleştirmeye 
yönelik uygulamalar başlatılmıştır.
Toplantıda edinilen bilgilere göre AB’de kişi başı maden tüketimi 
13,5 ton seviyesinde bulunuyor. Üretim ise yaklaşık 3,5 ton se-
viyesinde... Bu yüzden AB’de sürdürülebilir bir refah düzeyi için 
maden açığının yurtdışından temin edilmesi bir zorunluluk ola-
rak karşımıza çıkıyor.

Madenciliği Geliştirmeye Yönelik Desteklenen ve Desteklene-
cek Olan Projeler (2014-2017)
2014
•	 Kompleks yapılı küçük rezervlerin işletilmesi,
•	 Elektronik sanayinin ihtiyacı olan kritik hammaddelerin 
ikamesine yönelik projelerin desteklenmesi,
•	 Hammadde üretim politikalarının desteklenmesi.
2015 
Denizaltı madenciliğine yönelik projelerin desteklenmesi,
•	 Yeni maden arama teknolojilerinin geliştirilmesi,
•	 Kritik hammaddelerin ikamesine yönelik projelerin 
desteklenmesi,
•	 Yeni metalürjik yöntemlerin geliştirilmesi,
•	 Hammadde üretim politikasının desteklenmesi.
2016
•	 Yan ürün teknolojilerinin desteklenmesi,
•	 Çevreye duyarlı madenciliğin desteklenmesi,
•	 Hammadde üretim politikalarının desteklenmesi.
2017
•	 Yeni arama teknolojilerinin geliştirilmesi,
•	 Düşük tenörlü cevherlerin zenginleştirilmesi,
•	 Sürdürülebilir metalürjik projelerin geliştirilmesi,
•	 Hammadde üretim politikalarının desteklenmesi.
AB Sanayisi İçin Kritik Hammaddeler? 
Antimuan, berilyum, boratlar, kromit, kobalt, taş kömürü, flo-
rit, galyum, germenyum, indium, manyezit, manganez, doğal 
grafit, noibium, fosfat kayası, platinyum grubu metaller, nadir 
elementler, silikon metal, volfram AB tarafından kritik öneme 
sahip hammaddeler olarak  belirlenmiştir.
AB bünyesindeki tüm jeolojik veriler harmonize edilmeye ça-
lışılmaktadır. Bu bağlamda ülkelerin maden üretimleri, kaynak 
ve rezerv durumlarını uluslararası standartlarda harmonize et-
meye yönelik veri oluşturma çalışmaları sürdürülmektedir.

eTkinlik değerlendirmeleri

Mustafa Selçuk Çevik
İMİB Yönetim Kurulu Üyesi

msc@cevik.tc
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Ayrıca sunumlarda madencilik projelerin gecikmesinde en 
önemli üç konunun sırası ile aşağıdaki konular olduğunu ifa-
de edilmiştir;
1. Yöre insanı ile sosyal mutabakatın sağlanması
2. Çevre duyarlılığı
3. İzinlerdeki gecikmeler
Toplantıda yer verilen bir diğer önemli konu ise deniz dibinde-
ki madencilik faaliyetleri için gerekli teknolojilerde yaşanan ge-
lişmelerle ilgiliydi. Bu kapsamda hem kıta sahalarında hem de 
açık denizlerdeki maden kaynaklarına yönelik mevzuatlarda ve 
maden üretimlerinde önümüzdeki yıllarda önemli gelişmelerin 
olacağına yönelik mesajlar dile getirildi.
Kapanış oturumunda ise Avrupa’da madencilik yatırımları için 
en önemli 10 faktörün aşağıdaki konular olduğu vurgulandı; 

1. Madencilik mevzuatının uluslararası standartlara uygunluğu
2. Uluslararası standartta jeolojik veri tabanının varlığı
3. Madencilik faaliyetlerine yönelik toplumun algısı
4. Jeolojik potansiyelin varlığı
5. Arazi izinlerindeki zorluklar
6. Rüşvet talepleri
7. İşcilik maliyetleri
8. Yol, elektrik, ulaşım vb alt yapı hizmetlerinin kalitesi
9. Yerel halkla iletişim
10. Eğitimli işgücü potansiyelinin varlığı. 
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Kamu Kuruluşlarına Kaynak, Rezerv, 
Fizibilite Eğitimi…

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı madencilikle il-
gili kurumlar olan, MİGEM, MTA, Eti Maden, TKİ, TTK, EÜAŞ, KİAŞ 
ve Yeni Çeltek Kömür İşletmeleri çalışanlarının katılımıyla 23 
Kasım-4 Aralık 2015 tarihleri arasında, fizibilite, rezerv, kaynak, 
jeokimya, jeoistatistik, asit kaya drenajı vb. konularını içeren 
teknik eğitim başarıyla tamamlandı.  Madencilik faaliyetlerine 
ilişkin eğitim, yurtiçi ve yurtdışından üniversite öğretim üyesi 
ve uzmanların anlatımında yapılan sunumlara ek olarak iki gün-
lük maden sahası gezilerini de içerdi.
İki hafta süren eğitimin ilk gününde Küçük Asya Madencilik 
Genel Müdürü Dr. Cengiz Demirci “Uluslararası Raporlama Tek-
nikleri ve Raporlamada Dikkat Edilecek Temel Hususlar” başlıklı 
sunumu ile örnekleme ve laboratuvar standartları, jeolojik hari-
ta veya diğer saha çalışmaları ve sondaj kriterleri ile ilgili bilgiler 
aktardı. 24-26 Kasım 2015 tarihleri arasında ise Jeo Band şirketi-
nin yöneticisi olan Dr. David Gladwell, asit kaya drenajı hakkında 
eğitim vermiş olup, Kanada’nın Yukon bölgesinde bulunan Tom 
Valley Altın Madeni’ne ait örnek verilerle konuyu destekledi. 
ODTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olan 
Prof. Dr. Hasan Yazıcıgil, 27 Kasım cuma sabahı genel olarak 
hidrojeoloji için loglamanın ve RQD’nin önemi, gözlem kuyu-
ları, derinlik ve sıklık kriterleri, örnekleme standartları, proje 
için su temini ve susuzlaştırmanın madencilik alanındaki kri-
tik öneminden bahsetti. Öğleden sonra ise Promer Müşavirlik 
Mühendislik şirketinin direktörü olan Yüksel Tonguç, fizibilite 
raporu hazırlanması, açık işletmeler ve yer altı projelerinde alt 
yapı hesaplamaları, maliyetlerin oluşturulması, ekipman listele-
ri, fiyat tekliflerinin alınması ve uygulaması örnekleri hakkında 
bilgiler paylaştı.

28 Kasım Cumartesi günü Ankara’nın Beypazarı ilçesinin 10-
20 km kuzeybatısında yer alan, Eti Maden İşletmeleri ve Ciner 
Grubu ortaklığında faaliyet gösteren Eti Soda AŞ’ye ait trona ya-
tağına teknik gezi düzenlendi. Saha gezisinde trona yatağının 
jeolojik özellikleri ve üretim planlaması hakkında katılımcılara 
teknik bir sunum yapılmasının ardından maden sahası ziyaret 
edilerek yürütülen faaliyetler gözlemlendi. Karot örnekleri ye-
rinde incelenerek trona yatağı ve proje hakkında önemli bil-
giler elde edildi. 29 Kasım Pazar günü ise Ankara’nın Çayırhan 
bölgesinde bulunan, işletmesi Park Termik AŞ’ye ait olan kö-
mür havzasına teknik gezi düzenlendi. Saha hakkında yapılan 
kısa bir sunumun ardından MTA’nın sondaj yaptığı bölgelerden 
elde edilen karot örnekleri yerinde incelenip, kömür yatağı ve 
kömür çıkarılan bölge incelendi.

Etkinliğin ikinci haftasında, 30 Kasım pazartesi günü sabah 
oturumunda Aecom, Maden Bölüm Müdürü Yusuf Topçu, ÇED 
raporunun nasıl hazırlanması gerektiği hakkında bilgiler pay-
laştı. Öğlen oturumunda ise Demir Export Genel Müdürü Savaş 
Şahin “Proje Ekonomisi” başlıklı sunumu ile genel olarak ma-
den maliyetleri (altyapı, üretim, vergiler, çevre, halkla ilişkiler), 
rezerv sınıflandırma parametreleri, maden planlaması ve risk 
hesaplamalarından bahsetti. 1 Aralık 2015 tarihinde Mineral 
Consultancy şirketinin kurucusu Dr. Mesut Soylu cevher tip-
leri ve bu cevher tiplerinin özellikleri, her cevherleşme türüne 
özgü olarak yapılması gereken laboratuvar, kalite ve ulusla-
rarası standartlarının nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler 
paylaştı. 2 Aralık tarihli “Madencilikte Ekonomik Faktörler ve 
Maliyet” başlıklı sunumunda Dr. Cengiz Demirci, madencilik-
teki ekonomik faktör ve maliyetler, madencilik ekonomisi için 
gerekli hesaplar ve bu hesaplar için gerekli tüm kritik faktörler, 
altyapı maliyetleri, üretim kayıplarının önemi, alternatif üretim 
modellemelerinden bahsetti. 3 Aralık Perşembe günü Prof. Dr. 
Vedat Toprak tarafından maden işletme yöntemlerini üzerine 
verilen eğitimin son gününde ise Dr. Cengiz Demirci “Ekonomi 
ve Fizibilite” başlıklı sunumuyla finansal modelleme ve fizibilite 
çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 
Madencilikle ilişkili kamu kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra 
özel sektörden de ilgililerin katılımıyla tamamlanan iki haftalık 
eğitim programı, ilerleyen yıllarda genişletilerek tekrarlanması 
talebi ile sona erdi. 

eTkinlik değerlendirmeleri
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1. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı 
Trabzon’da Gerçekleştirildi
1. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı 3-4 Aralık 2015 tarihle-
rinde Trabzon’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mü-
hendisliği Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Üniversite-
lerin Maden Mühendisliği, Arkeoloji ve Tarih bölümlerinden 
araştırmacıların toplam 14 bildiri ile katıldığı konferans, 3 Aralık 
Perşembe günü Trabzon turu ile başlarken 4 Aralık Cuma günü 
ise sunumlar ile devam etti. Konferans kapsamında sunumların 
ardından ise KTÜ Sahil Tesislerinde düzenlenen 4 Aralık Dünya 
Madenciler Günü etkinlikleri gerçekleştirildi. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, 
Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği Tarihi Alanları Koruma 
Komisyonu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Derneği ve 
Madencilik Türkiye Dergisi tarafından düzenlenen konferansın 
açılış konuşmaları; Trabzon Milletvekili ve Maden Mühendisi Mu-
hammet Balta, KTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Olkan 
Çuvalcı ve KTÜ Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali 
Osman Yılmaz tarafından yapıldı. Devam eden oturumlarda ilk 
sunumun Almanya Madencilik Müzesi ve Ruhr Üniversitesi Arke-
oloji Bölümünden Prof. Dr. Ünsal Yalçın tarafından gerçekleşti-
rilmesinin ardından sunumlar aşağıdaki sırayla devam etmiştir: 

•	Ünsal	Yalçın:	Anadolu	Madencilik	Tarihine	Toplu	Bir	Bakış	
•	Yusuf	Ateş:	Tarihi	Maden	Yerlerinin	Kültürel/Miras	Kaynak	Ola-
rak Önemi – Zilan Tarihi Maden Yeri Örneği, Erçiş, Van, Türkiye 
•	Daniş	Baykan:	Antik	Madencilik	Çerçevesinde	Nif	Dağı	Kazıları	
•	Ceren	Baykan:	Nif	Dağı	Kazısı	Metal	İşleme	Fırınlarının	Korunması	
•	Daniş	Baykan:	Antik	Metalurji	Uygulamaları	
•	Erkan	Fidan:	Tarih	Öncesi	Dönemlerde	Anadolu’da	Kullanılmış	
Olan Maden Yatakları
•	Eren	Kömürlü:	Türkiye’de	bir	Roma	Tüneli,	Titüs	Tüneli	Gezi-
sinden Notlar 
•	Adnan	Güngör	Üçüncüoğlu,	Eren	Kömürlü:	Osmanlı	Dönemi	
Gümüşhane ili Madencilik Tarihine Genel Bir Bakış 
•	Çelik	Tatar:	Türkiye’de	Maden	Makinaları	Kullanımı	
•	 Eren	 Kömürlü,	 Ayhan	 Kesimal:	 20	 Buluşta	 Dünden	 Bugüne	
Kaya Saplamaları 
•	Deyvi	Akkiriş,	Hasan	Aydın	Bilgin,	Bahadır	Ergener:	Antik	St.	Pier-
re Kilisesi Zemin Güçlendirme Çalışmalarında Swellex Uygulaması 
•	Arman	Ehsani,	Ersin	Yener	Yazıcı:	Anadolu’da	Bakır	Madencili-
ği ve Kullanımının Kısa Tarihçesi 
•	Tuncay	Uslu:	Madenler	ve	Savaşlar	
•	Mustafa	Altunbay:	18.	ve	19.	Yüzyıllarda	Osmanlı	ve	Madencilik	

1. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı Trabzon Ortahisar Bele-
diyesi, ETİ Bakır AŞ, Yıldız Bakır AŞ, FKK Güney Oto Lastik AŞ, 
Atlas Copco Türkiye sponsorluğunda gerçekleştirilirken, basın 
sponsorluğu ise Madencilik Türkiye, Mining Turkey, Tünel Tek-
nolojisi ve MT Bilimsel dergileri tarafından üstlenildi. 1. Türkiye 
Tarihi Madenler Konferansı ile farklı disiplinlerden araştırmacı-
ların bilimsel paylaşımlarda bulunduğu multidisipliner toplan-
tıların ülkemiz madencilik tarihi üzerine yeni araştırmalar için 
önem taşıdığı bir kez daha ortaya kondu. Konferans kapanış 
konuşmasında KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Ali Osman Yılmaz, 2. Türkiye Tarihi Madenler Konferansının 
2017 yılında gerçekleşmesi için ortak görüşe sahip olunduğu-
nu bildirirken, Konferans kapanış konuşmalarının ardından, Os-
man Turan Kongre ve Kültür Merkezinden KTÜ Sahil tesislerine 
geçilerek konferans Gala yemeği ve 4 Aralık Dünya Madenciler 
günü etkinliği başladı. Gecede farklı müzik grupları sahne alır-
ken, 260 kişinin üzerindeki katılımcı ile 4 Aralık Dünya Maden-
ciler günü kutlandı.
Yurtiçinden ve yurtdışından 120’nin üzerinde katılımcı ile ger-
çekleştirilen 1. Türkiye Tarihi Madenler Konferansında sunulan 
bildiriler MT Bilimsel dergisinin 9. Sayısında yayınlanacaktır. 
Bildirilere ulaşmak için www.mtbilimsel.com adresini takip 
edebilirsiniz. 

eTkinlik değerlendirmeleri
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Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı Yapıldı
Türkiye’de bulunan mücev-
her taşı niteliğindeki mine-
raller ve benzer konularla 
ilgili olarak, bilim insanlarını 

ve araştırmacıları bir araya getirmek, deneyim ve araştırma 
sonuçlarını paylaşmak, ulusal ölçekte işbirliği imkânlarını ge-
liştirmek ve tüm bu konuların bilimsel bir ortamda ele alınıp 
tartışılması amacıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi Mücevherat 
Mühendisliği Bölümü, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İs-
tanbul Şubesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından, 09-10 Aralık 
2015 tarihlerinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve 
Tasarım Fakültesi (Küçükyalı Yerleşkesi) Konferans Salonunda, 
“Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı” düzenlendi. “Değerli ve 
Yarı Değerli Taşlar” adıyla ilk defa düzenlenen Çalıştay’a kendi 
konularında araştırma çalışmaları yürüten yaklaşık 200 uzman 
ve akademisyen katıldı. İki gün süren Çalıştay’da beş oturum, 
bir panel, yedi adet poster sunumu ile birlikte süstaşları kesim 
ve işleme teknikleri üzerine laboratuvar uygulaması gerçekleş-
tirilirken, 09 Aralık akşamı bir de kokteyl düzenlendi.

Çalıştay’ın açılış konuşmaları; Düzenleme Kurulu adına Prof. Dr. 
Sabah Yılmaz Şahin, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dekanı Prof. 
Dr. Muammer Kalyon, Gemoloji Derneği Başkanı Mehmet Ali 
Akkan, İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başka-
nı Prof. Dr. Hayrettin Koral, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı 
Norayr İşler, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan 
tarafından yapıldı. 
Değerli ve Yarı Değerli Taşlar; renkleriyle, göz alıcı parlaklığı ve 
albenisiyle, çok eski zamanlardan beri insanların dikkatini çek-
miş, zenginlik ve güç simgesi olmuştur. Bunun yanı sıra, insan 
topluluklarının yaşadığı mekânlarda, yapılarda ve sanatsal ta-
sarımlarda kullanılarak uygarlıkların simgesi de olmuştur. Süs-
taşlarının taşıması gereken başlıca özellikler; güzellik, çekicilik, 
nadir bulunurluk, kesilebilme-parlatılabilme özellikleridir. Bir 
süstaşı güzelliği ve çekiciliği oranında değerlidir.
Günümüzde doğal taşlara olan talebin, iç ve dış dekorasyon 
malzemesi, dış cephe kaplamacılığı, kaldırım taşı olarak kulla-
nımı, süs eşyası yapımı ve takı malzemesi olarak kullanımı ile 
arttığı; bu nedenle de değerli ve yarı değerli doğal taşlar ko-
nusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğu gözlenmektedir. 

eTkinlik değerlendirmeleri

Alp İlhan
Jeoloji Yüksek Mühendisi
Soner Temel Mühendislik
alpilhan@sonertm.com

Bir güzelliğe sadece görünen kısmı ile bakmak bilim adına ye-
terli olmayıp, bu güzelliği tanımlamak, sınıflandırmak, çok yön-
lü kullanım alanlarını belirlemek ve standartlara uygunluğunun 
da ortaya konulması gerekmektedir. Bu kapsamda Çalıştay’da 
Değerli ve Yarı Değerli Taşlarla ilgili bilim dalı olan gemoloji-
nin; arkeoloji, jeoloji, madencilik gibi alanlarla ilişkilerinin ve 
analiz tekniklerinin yanı sıra maden mevzuatı, işlemeciliği, 
kuyumculuk sektöründeki yapılanma, pazarlama, markalaşma 
ve etik sorunlar gibi konularda önemli sunumlar ve konularla 
ilgili tartışmalar yapılmıştır. Toplamda 26 adet sunumun yapıl-
dığı Çalıştay’da; Anadolu’da Gemolojinin Tarihçesi, Türkiye’de 
Değerli ve Yarı Değerli Taş Sahaları ve Maden mevzuatındaki 
yeri, Türkiye’de Mücevharat Standardizasyonu ve Sertifikasyo-
nun Önemi, Türkiye’deki Süstaşlarının Jeolojik ve Gemolojik 
Özellikleri ile Ekonomik Boyutu, Süstaşlarının Gemolojik olarak 
incelenmesinde kullanılan cihaz ve aletler, Türkiye Süstaşları 
Oluşumlarına Bazı Örnekler, Uzayda ve Dünyada Süstaşları, Kıy-
metli Taşlar Piyasası ve Kuyumculuk Sektörü, Mücevharat Taş-
ları Hakkında Yanlış Bilinenler, Fosiller ve Mücevharat Tasarımı, 
Başlıca Müzayede Evlerinin Pazara Etkisi, Mücevharat Taşları 
Kesim ve İşleme Teknikleri konuları işlenmiştir. 
Kıymetli ve Yarı Kıymetli Süstaşları, Türkiye’de Maden Kanunu 
Uygulama Yönetmeliğine göre V. grup madenler olarak nite-
lendirilmiştir. Maden İşleri Genel Müdürlüğü Ekim 2015 verile-
rine göre; 8 adet Arama Dönemi, 11 adet Ön Arama Dönemi, 
6 adet Genel Arama Dönemi, 11 adet İşletme Dönemi olmak 
üzere toplamda 36 adet ruhsat V. grup yürüyen saha durumun-
dadır. Bu ruhsatlarda 2007-2014 yılları arasında yapılan üretim 
miktarlarına bakıldığında; Ametist 12.209,21 ton, Diyaspor 
7.057,85 kg, Jasp 200,00 kg, Kalsedon 18.320,02 ton, Krizopras 
14 ton, Obsidyen 3511 ton ve Opal 8,14 ton üretilmiştir. Ayrıca 
122 adet iptal edilen, 405 adet terk edilen, 2 adet birleşmeden 
dolayı silinen olmak üzere toplamda 529 adet V.grup saha pasif 
konumdadır. Bu durum değerli ve yarı değerli taşlarla ilgili ara-
ma ve üretim faaliyetlerinin ülkemizde çok az alanda yürütül-
düğünün göstergesidir. 
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Ülkemizde değerli ve yarı değerli taş olarak diyaspor kristal-
leri, ametist, kalsedon, opal, jasp, oltu taşı, lüle taşı, krizopras, 
obsidyen ve yakut öne çıkmaktadır. Ancak üretim miktarları 
kısıtlı oranlardadır. Süstaşlarının varlığı sebebiyle, değerli ve 
yarı değerli taşlar açısından ülkemizin sürpriz gelişmelere açık 
olduğu görülmektedir. 
Değerli ve Yarı Değerli Taşlar adıyla ilk defa düzenlenen bu Ça-
lıştay’da bir farkındalık yaratılmıştır ancak gemoloji ve kuyum-
culukta mücevherat konularında daha fazla yol kat edilmesi 
gereken aşamaların bulunduğu da ortaya çıkmıştır. Bu alanda 
gelişmelerin sağlanması için üniversitelerde ve sektörde görev 
yapan herkesin üzerine düşeni yerine getirmeye çalışmasının 
gerekliliği ortaya konmuştur.
Arkeogemoloji (müzelerdeki antik dönem işlenmiş mücevher 
taşı gliptikleri ve artifektleri) ülkemiz için çok yeni bir bilim alanı 
olduğundan bu konuda farkındalığı arttırmak için sadece bu isim 
altında bir çalıştay ve müze gezileri yapılması uygun olacaktır. 
Anadolu’da gelmiş geçmiş tüm medeniyetlerin kullandığı mü-
cevher taşları, ilgili devlet kuruluşları ve müzelerle temasa ge-
çilerek bilimsel olarak incelemeye çalışılmalı ve arkeogemoloji 
konusunda çalışmalar üniversitelerle birlikte yürütülmelidir. 
Kültürel bazda, bu taşların yoğun olarak sergilendiği Ulusal 
Müzelere (Örneğin MTA ve İstanbul Üniversitesi Müzeleri gibi) 
tanıtım gezileri düzenlenerek farkındalık yaratılmalıdır. 
Yapılan bir araştırma sonucunda yeni bir mineral (organik/inor-
ganik) bulgusu olduğu düşünülen örneğin uluslararası normlar-

da tanımının yapılabilmesi için; uluslararası sınıflama kurallarına 
göre uluslararası hakemlerden geçirilmesi ile birlikte bilimsel bir 
yayında da tanıtılması gerekmektedir. Türkiye çapında gemoloji 
ve mücevher konusunda akademisyenlerden ve sektör temsilci-
lerinden oluşan bir komitenin en kısa zamanda kurulması ve ken-
di aralarında yapacakları toplantılarda bu branşa ait terminoloji 
birliği ve sorunların çözümü konularında çalışmaların gerçekleş-
tirilmesi gerekmektedir.  
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Günümüzde enerji yaşamın merkezine oturmuştur. Ulusla-
rarası ilişkilerde stratejik bir konuma sahip olup, yaşamın her 
alanında etkisini hissettirmektedir. Enerji çeşitli kaynaklardan 
elde edilmekle birlikte günümüzdeki ekonomik teknolojiler 
baz alındığında fosil yakıtlara bağımlılığımız devam etmekte-
dir. Fosil yakıtlar ağırlıklı olarak petrol ve kömürdür. Bu kap-
samda 12 Aralık Cumartesi günü Ankara İTÜ Evi’nde, Prof. Dr. 
Güven Önal tarafından dünyada kömür ve enerji, Türkiye’nin 
kömür rezervleri ve üretimi, Türkiye’nin enerji durumu, yerli 
linyitin elektrik üretiminde kullanılmasının ekonomiye katkısı 
ve sonuçları paylaşılarak katılımcılarla tartışıldı. Önal tarafın-
dan gerçekleştirilen sunumun ana hatları şu şekilde oldu:

Dünyada Kömür ve Enerji
Dünya enerji tüketiminin %87’si kömür, petrol ve doğal gaz 
gibi fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Dünyanın bilinen kömür 
rezervleri %66’sı taşkömürü olmak üzere 1,2 trilyon tondur. Kö-
mür, en büyük fosil yakıt rezervine sahip olup, bilinen rezervle-
rin ömrü 180 yıl olarak hesaplanmaktadır.

Dünya Kömür Rezervlerinin Dağılımı
Dünya toplam kömür üretimi 2014 yılında yaklaşık 8 milyar 
ton olmuştur. Dünya genel enerji üretiminde kömürün payı 
yaklaşık %30’dur. Dünya elektrik üretiminde kömürün payı 
%38 civarındadır.

Dünya Genel Enerji Üretimi (2013)

Dünya Elektrik Üretiminde Kömürün Payı (2014)

Türkiye’nin Kömür Rezervleri ve Üretimi
Türkiye’nin bilinen kömür rezervleri, 14,1 milyar tonu Linyit ol-
mak üzere, toplam 15,4 milyar tondur. Türkiye’nin %50’sinde 
sondajlı arama yapılmamış olup, potansiyel kömür rezervi 40 
milyar ton olarak tahmin edilmektedir. Türkiye’nin enerjideki en 
önemli yerli hammaddesi kömür olup, bunu önem sırasına göre; 
hidrolik, rüzgar, jeotermal ve güneş izlemektedir. 2012 Yılında 
80 milyon ton olan kömür üretimi 2014’de 56 milyon tona geri-
lemiştir. Türkiye 2014 Yılında 30 milyon ton kömür ithal etmiştir.

Türkiye’nin Kömür Rezervleri

Türkiye’nin 2014 Yılı Kömür Üretimi ve İthalatı

Türkiye’nin 2014 Yılı Kömür Tüketiminin Dağılımı

Kömürün Enerjideki Yeri

Güney Afrika 92,8

Polonya 84,2

Kazakistan 76,1

Çin 75,7

Hindistan 71,1

Avustralya 68,8

İsrail 61,5

Çek Cumhuriyeti 53,8

Endonezya 48,7

Almanya 45,6

ABD 38,3

Japonya 29,3

Türkiye 29,2

Kaynak: Mustafa AKTAŞ, INERMA Ekim 2015

Üreticiler Miktar x 1.000

TKİ 17,231

TTK 1,840

EÜAŞ 16,900

Diğer 20,400

Toplam 56,371

İthalat 29,800

Genel Toplam 86,171

TKİ Raporu 2015

Yerli Kömürün Kullanıldığı Yerler Yerli Kömür % İthal Kömür % Toplam %

Isınma Yakıtı 8.0 2.7 10.7

Endüstri Yakıtı 7.5 9.8 17.3

Elektrik Üretimi 55 28.0 72.0

Kaynak: Necdet PAMİR, INERMA Ekim 2015

 

Toplam rezerv 1,1 trilyon ton

 

 

Kaynak: MTA’dan Derlenen Bilgiler

eTkinlik değerlendirmeleri
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Türkiye’nin Enerji Durumu 
Türkiye genel enerjide %73,5, elektrik üretiminde ise, %63,5 
dışa bağımlıdır. Günümüzde, genel enerjinin %12,6’sı, elekt-
rik üretiminin %16,2’si yerli kömür ile sağlanmaktadır. %16.6 
enerji ise, ithal kömürle karşılanmaktadır. 2014 Yılı sonu itiba-
rı ile Türkiye’nin elektrik üretimi toplam kurulu gücü, 69.516 
MW düzeyinde olup, bunun 8.573 MW’tı yani %12’si yerli kö-
müre dayanmaktadır. 2014 Yılı kişi başına elektrik tüketimi 
3.500 kWs/yıl düzeyindedir. OECD ortalaması ise 12.000 kWs/
yıl düzeyinde bulunmaktadır.

Türkiye’nin Kurulu Elektrik Gücü (2014)

Türkiye’de, Yıllara Göre Elektrik Üretiminde
Kaynak Payları

Türkiye: Genel Enerji Tüketimi; kaynaklar bazında 
2013

Enerjide ithalata bağımlılık: % 73,5
•	 Petrolde: %93
•	 Gazda: %98

Türkiye’nin Kömür Yatakları ve Kömür Yakan 
Elektrik Santralleri

Yerli Linyitin Elektrik Üretiminde Kullanılmasının 
Ekonomiye Katkısı
Türkiye 2014 yılında 56 milyon ton kömür üretmiştir. Ulaşı-
lan en üst düzey 2012 yılında 80 milyon tondur. Türkiye’nin 
mevcut rezervlerine göre, yılda en az 200 milyon ton kömür 
üretmesi gerekmektedir. 200 milyon ton kömürün, 100 milyon 
tonu doğal gaz yerine ikame elektrik üretiminde kullanıldığın-
da yaklaşık 100 milyar kW saat/yıl elektrik üretilebilir. Türki-
ye’nin 2014 yılı cari açığının %58’i enerji hammaddeleri ithalatı 
olup, yaklaşık 55 milyar dolar ödenmiştir.

Enerji Hammaddeleri İthalatı
2014 yılındaki kömür ithalatı yaklaşık 4 milyar ABD doları ol-
muştur. Doğal gazın elektrik üretimindeki payı 10 yıl içinde 
%15 düzeyine indirilirse ve ithal kömür santralleri yerli kömü-
re çevrilirse, bugünkü veriler ile Türkiye’nin yıllık kazancı ≈ 20 
milyar $ olacaktır. 

Doğal Gaz İthalatı azalması ≈16, kömür İthalatının ortadan 
kalkması ≈4, Doğal gaz santrallerinde kW saati 15-16 kuruşa 
mal olan elektrik kömürle 6-7 kuruşa mal olacaktır. Yeni kömür 
madenleri ve enerji santrallerinde 40.000 yeni istihdam sağla-
nacaktır. 100.000 MW gücünde yeni santraller ve bunları bes-
leyecek kömür madenleri için 10 yılda 150 milyar ABD doları 
yatırım gerekmektedir.

Sonuç
Türkiye, 10 yıllık bir programla, linyitlerini, elektrik üretiminde 
doğal gaz ve ithal kömür yerine kullandığı takdirde; yılda ≈20 
milyar dolar tasarruf sağladığı gibi, elektriği daha ucuza ürete-
cek ve 40.000 kişiye iş alanı sağlayacaktır. Bu değerlerin genel 
ekonomiye yansıması ile cari açık ve enerjide dışa bağımlılık 
büyük ölçüde azalacaktır.

Kaynak Türü Kurulu Güç (MW) Kurulu Güç Payı (%)

Hidrolik 23.691 34,0

Doğal Gaz 21.476 30,9

Linyit 8.238 11,8

İthal Kömür 6.063 8,7

Çok Yakıtlılar (Katı+sıvı)  4.742 6,8

Rüzgar 3.630 5,2

Sıvı Yakıtlılar 524 0,8

Taş Kömürü 335,0 0,5

Jeotermal 405,0 0,6

Asfaltit 135,0 0,2

Yenilenebilir +Atık 288 0,4

Toplam 69.516 100,0

1998
%

2006
%

2010
%

2011
%

2012
%

2013
%

2014
%

Yerli Kömür 39.7 20.0 17.1 18.1 14.9 17.1 16.2

İthal Kömür 0 6.3 9.0 10.0 8.1 11.6 13.0

Doğal Gaz +LPG 14.9 44.0 46.5 44.7 35.8 42.0 48.7

Hidrolik 38.3 25.1 24.5 23.2 34.3 24.2 16.1

Petrol 7.0 4.2 1.1 1.6 2.4 2.4 1.8

Diğer (Jeotermal + 
Rüzgar + Güneş v.s) 0.1 0.4 0.4 2.4 4.5 2.7 4.2

TOPLAM 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Kaynak : ETKB

 

TKİ Yıllık Faaliyet Raporu (2012) 

Yerli Linyitin Elektrik Üretiminde Kullanılmasının Ekonomiye Katkısı 

Türkiye 2014 yılında 56 milyon ton kömür üretmiştir. Ulaşılan en üst düzey 2012 yılında 80 milyon 
tondur. Türkiye’nin mevcut rezervlerine göre, yılda en az 200 milyon ton kömür üretmesi 
gerekmektedir. 200 Milyon ton kömürün, 100 milyon tonu doğal gaz yerine ikame elektrik üretiminde 
kullanıldığında yaklaşık 100 milyar kW saat/yıl elektrik üretilebilir. Türkiye’nin 2014 yılı cari açığının 
%58’i enerji hammaddeleri ithalatı olup, yaklaşık 55 milyar dolar ödenmiştir. 

Enerji Hammaddeleri İthalatı 

     Dolar 

Kömür  3.926.339.948 

Doğal Gaz  19.763.990.984 

Diğer Gazlar 2.677.437.646 

Petrol  28.085.975.304 

Elektrik  438.825.926 

TOPLAM  54.892.569.808 

TUİK verileri 2014 

2014 yılındaki kömür ithalatı yaklaşık 4 milyar ABD doları olmuştur. Doğal gazın elektrik üretimindeki 
payı 10 yıl içinde %15 düzeyine indirilirse ve ithal kömür santralleri yerli kömüre çevrilirse, bugünkü 
veriler ile Türkiye’nin yıllık kazancı ≈ 20 milyar $ olacaktır.  

Doğal Gaz İthalatı azalması ≈ 16, kömür İthalatının ortadan kalkması ≈ 4, Doğal gaz santrallerinde kW 
saati 15-16 kuruşa mal olan elektrik kömürle 6-7 kuruşa mal olacaktır. Yeni kömür madenleri ve enerji 
santrallerinde 40.000 yeni istihdam sağlanacaktır. 100.000 MW gücünde yeni santraller ve bunları 
besleyecek kömür madenleri için 10 yılda 150 milyar ABD doları yatırım gerekmektedir. 

TKİ Yıllık Faaliyet Raporu (2012)

Dolar

Kömür 3.926.339.948

Doğal Gaz 19.763.990.984

Diğer Gazlar 2.677.437.646

Petrol 28.085.975.304

Elektrik 438.825.926

TOPLAM 54.892.569.808
TUİK verileri 2014

 

Doğalgaz; 
31,30%

Hidro; 
4,30%

Jeotermal; 
2,20%

Rüzgar; 
5,40%Taş Kömürü; 

14,70%
Güneş + Elektrik; 

1,10%

Linyit; 11%

Asfalt, Kok, 
Petrokok; 

3,20%

Odun, Atık; 
3,60%

Petrol; 28,20%

Kaynak: Necdet Pamir, INERMA Ekim 2015

45



www.madencilik-turk iye.com
15 Ocak 2016

Geçmiş
Dorrigo Taş Ocağı İşletmesi, 
Pasifik Otoyolu İyileştirme 
Projesine agrega ve kum 
malzemeler sağlamaktadır. 
Yol inşaat projesi Sidney ve 
Brisbane şehirlerini 4 şeritli, 
bölünmüş bir yol ile bağla-
mayı amaçlamaktadır.

İyileştirme çalışmalarının ta-
mamı Yeni Güney Galler Yol 
ve Denizcilik İşletmesi (RMS) 
tarafından belirlenen yol 
inşaatı düzenlemeleri gere-
ğince 3051 standardına sıkı 
sıkıya uymak durumundadır.

Yol inşaatının 2016 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

İş
İnşaat şartnamesinde belirtildiği üzere projede 500.000 ton 
DGB20 olarak da bilinen yol temel malzemesi kullanılacaktır. 
İri, yoğun, kırılgan agrega ile bu standartı tutturmak zor olmak-
la beraber, boşlukların dolduruluması için kullanılacak ek mal-
zemelerin maliyetleri de yüksek olmaktadır.

Weir Minerals’in Avustralya’daki kırma ve eleme ürünleri distri-
bütörü Index Group, konu ile ilgili olarak Weir uzmanlarına da-
nışarak, uygun maliyetli çözüm arayışına girmiştir. Sonuç olarak 
minimum yatırım maliyeti ile kırma devresindeki kademeleri 
azaltıp ince malzeme oranını sabit tutmak hedeflenmiştir.

Trio® TV95 VSI Kırıcı: Yol İnşaatı için mükemmel malzeme 
üretme konusunda üstün performans uzmanlarına danışarak, 
uygun maliyetli çözüm arayışına girmiştir. Sonuç olarak mini-
mum yatırım maliyeti ile kırma devresindeki kademeleri azal-
tıp ince malzeme oranını sabit tutmak hedeflenmiştir.

Dorrigo Ocağı 2,36 mm, 425 μ ve 75 μ gibi kritik boyut grupla-
rındaki ince malzeme miktarını arttırarak ince kum ya da ince 
granit dolgu malzeme kullanımını azaltmayı hedeflemiştir. Bu 
yolla üretilen DGB20 malzemenin RMS 3051 standardına uy-
ması planlanmıştır. Daha öncesinde Index Group bu işletmede 
yeteri kadar ince malzeme üretemeyen, standart 3 port tekno-
lojisine sahip, ikinci el bir dik milli kırıcı kullanmaktaydı.

Index Group - Dorrigo Taş Ocağı 
İşletmesinde Trio® Dik Milli
Kırıcı Uygulaması

kapak konusu

Trio® TV95 VSI Kırıcı : Yol İnşaatı için mükemmel malzeme üretme konusunda
üstün performans

Yeni Güney Galler’de Dorrigo Taşocağı
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Endüstri
İnşaat
Müşteri
Index Group DMS Dorrigo Taşocağı İşletmesi
Uygulama
Agrega, Kum ve yol temel malzemeleri
Ekipman
Trio TV95 VSI Kırıcı

Trio® TV95 VSI Kırıcı Ana Özellikleri:
•	Kırma	odası	dizaynı	bakımından	birbiri	 ile	değiştirilebilir	3	
alternatif
•	 Emisyon Kontrolleri: Hava transfer sistemi fazla havanın 
resirküle olmasını sağlarken, fabrikadan pompalanan dahili 
su tozu baskılamaktadır
•	 Yağlama: Yapısında ısıtma ve soğutma sistemleri, flow 
metre ve ısı sensörleri bulunan ve kilit duruş sistemine sahip 
yağlama kızakları
• Rulmanlar: Üst ve alt kısımlarda, yağ ile yağlamalı, küresel 
rulmanlar. Ana şase tarafından desteklenen drop in stili rul-
man kartuşu

Çözüm
Weir uzmanları bu işletme 
için çözümün bir parçası ola-
rak Index Group ile yakın bir 
çalışma yürüterek yeni bir 
tesis dizaynı yaptılar. Buna 
mütakip sahada bulunan dik 

milli kırıcı diğer ekipmanlar değiştirilmeksizin Trio TV95 ile de-
ğiştirilerek, Trio’nun tek geçişte istenen ince malzemeyi ürete-
bildiği ispatlanmıştır.

Akabinde, Index Group istenen boyutlarda üretimi sağlayabi-
len, 4 portlu rotora sahip Trio TV 95 kırıcıyı satın almıştır.

Trio TV 95 Dik Milli Kırıcı, 3 yollu rotora sahip kırıcılara nazaran, 
parçaların rotoru terkederken daha yüksek çarpma hızı kazan-
masına imkan sağlamak üzere dizayn edilmiştir.

Rotor üzerindeki 4. yol sebebiyle meydana gelen ek akım, kırma 
odası içerisinde parçaların birbirleri ile etkileşimini arttırarak kı-
rık ve çatlakların artmasını sağlamaktadır.

Ayrıca çok portlu rotor, parçaların çok daha yüksek G-kuvvetine 
maruz kalmasını sağlayarak diğer rotorların ulaşması güç bir se-
viyede parçacıklar arası etkileşim ortaya çıkarmaktadır. 

Sonuçlar
Trio TV95 kırıcı sahada kullanılmaya başlandıktan sonra kri-
tik boyut gruplarında yer alan malzemelerin ağırlıkça toplam 
oranları %36’dan %41’e çıkmıştır. Bu da malzemenin talep 
edildiği gibi inceldiğini göstermektedir.

Anlaşılmıştır ki çok portlu rotor’un kolları ve kırma odası geomet-
risi istenen DGB20 ürününü elde etmede başrol oynamaktadır.

Dorrigo işletmesi’nin yayın-
ladığı rapora göre, Trio TV95 
sahaya kurulduğundan iti-
baren RMS standartlarına 
uygun olarak şekil bakımın-
dan düzgün ve irilik dağılımı 
bakımından standart ürün 
üretilmesini sağlamıştır.

Multiport rotora sahip bu 
yeni dizaynın kullanılması 
ile birlikte işletmenin ope-
rasyonel maliyetleri önemli 
ölçüde düşerken saatte 250 
tonluk üretim sağlanarak 
yıllık üretimin 50.000-60.000 
ton ince malzeme üretilmesi 
sağlanmıştır.

www.weirminerals.com/turkey Dorrigo Taş Ocağı İşletmesi, Coffs Limanı / Yeni Güney Galler’in Kuzey Sahili, Avustralya.
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Bu firmalardan birisi olan Hırvatistan menşeili DOK-ING, şu 
anda robotik uzaktan kumandalı mayın temizleme makinele-
rinde bir dünya lideri konumuna gelmiştir. 

DOK-ING Hırvatistan bağımsızlık savaşı sürecinde, mayın te-
mizleme makineleri üreticisi olarak başlamıştır. Zamanla tecrü-
be kazanarak, AngloAmerikan yaklaşımı ile dünya çapında en 
büyük maden makineleri üreticilerinden birisi olmuştur. 

AngloAmerican firmaları, Güney Afrika’daki madenlerinde kul-
lanmak üzere çok küçük ebatlı makine ihtiyacı hissettiler. Maki-
nenin çok küçük ebatlı olması, aynı zamanda patlatma sonrası 
temizliği yapabilecek güçte olması gerekiyordu. 

Birkaç yıllık geliştirme ve test 
süreci sonrasında, DOK-ING 
XLP Dozer makinesini üretti. 

MVD Ekstra küçük ebatlı 
(XLP) Dozer, uzaktan kuman-
dalı küçük ebatlı, aynı zaman-
da çok fonksiyonlu olarak di-
zayn edilmiştir. Örneğin, yer 
altı sondajı, yer altı ve yerüs-
tü yükleme boşaltma, askeri 
ve savunma kullanımı, vb. 
alanlarda kullanılmaktadır. 
Küçük ebadı ve uzaktan ku-
mandalı fonksiyonu, hertürlü 
amaç ve hedef için uygun ol-
masını sağlamaktadır. 

Tek bir operatör aracılığı ve 
kullanımı kolay bir uzaktan 

Piyasadaki mevcut makine 
portföyünün yanında, dar ve 
alçak alanlarda çalışabilecek 
makineler için halen belirgin 
bir pazar bulunmaktadır. 

Dünya genelindeki büyük üreticiler, dar ve alçak alanlar için 
uygun sondaj ve yükleme makineleri üretmektedirler. Ayrıca 
bu ürünlere opsiyonel olarak entegre olabilecek ürünleri üre-
ten pek çok firmada bulunmaktadır. 

Büyük üreticilerin yanında, satış sonrası desteği sağlayıp gü-
venilir bir satış ağı sunan küçük üreticiler de, bu sektörde pay 
sahibi olmaya başlamışlardır. 

TanıTım

Dok-Ing, Niş Maden Makineleri
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DOK-ING tarafından üretilmeyen motor ve hidrolikler gibi ana 
parçalar, dünya çapında bilinen firmalardan tedarik edilmiş 
olup, uzun dönemli yedek parça garantileri mevcuttur. Gere-
kirse, DOK-ING tarafından dünyanın herhangi bir noktasına 
servis elemanı gönderilebilmektedir. 

Bu ürün kullanıcılar için maksimum performans ihtiyacını karşıla-
mak amacıyla geliştirilmiştir. Ebatlarından dolayı üstün manevra 
yeteneği, yüksek motor gücü ve düşük zemin basıncına sahip 
olup, her türlü yer altı şartlarında rahatlıkla kullanılabilmektedir. 

DOK-ING’in mevcut makineleri 6 kıtada çalışmakta olup, birinci 
sınıf satış sonrası destek hizmeti verilmektedir.  

www.dok-ing.com

kumanda ile kontrol edilebilmektedir. Tecrübelerimize göre, 
her türlü personel birkaç günlük bir eğitim sonrası makineyi 
kullanabilir hale gelmektedir. 

XLP dozerde, kazma ve sıyırma işlemi için ön tarafında bir bıçak 
bulunmakta, bunun yardımıyla patlatma sonrası oluşan yığınla-
rı toplayabilmektedir. Operasyon esnasında, MVD ile saatte 50-
120 ton arası malzeme işlenebilmektedir. Makine, çok az bakım 
ihtiyacı ile sürekli olarak çalışabilecek şekilde dizayn edilmiştir. 
Bakım ve onarım sahada veya yetkili servislerde yapılabilir olup, 
gerekli ekipman standard takım ve avadanlıklardır. 

www.dok-ing.com

• Maden içerisinde personel 
güvenliği 
• Makine operatörlerinin güvenliği 
• Çevrenin korunması
• En zor koşullarda dahi yüksek 
performans 

• Düşük bakım ihtiyacı 
• 30 derece eğime kadar operasyon 
kabiliyeti 
• Ekstrem sıcaklıklarda çalışabilme 
(-30°C’den +50°C’ye kadar)

DON’T SEND A MAN TO DO A MACHINE’S JOB
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Çift Hortum-Diyafram (ÇHD) 
pompalar, pompa içerisinde 
sapmalar olmadan düzgün 
ve lineer bir akış sağlar. Bu 
pompalar operasyon şartla-
rına göre dizayn edilir. Çok 
çeşitli redüktör boyutlarında, 
0,1 ile 600 m3/h arasında, 320 
bar operasyon basıncına ka-

dar çalışan simplex, duplex, triplex, quadruplex ve sextuplex 
modelleri bulunmaktadır.

Bu pompalar, aşırı basınçlarda ve ağır operasyonlarda bile, is-
tenmeyen emiş şartlarına karşı korumayı garanti eder.

Hidrolik katı transferi iki fazlı 
karışım gibidir. Su (akışkan), 
katıları ana kolondan geçi-
ren hidrolik taşıyıcıdır. Daha 
küçük partiküller ise ikincil 
taşıyıcı olarak dikkate alınır 
ve akışkanın hızını düşürme-
ye katkıda bulunur. Transfer, 
homojen ve heterojen karı-
şımlara göre farklılık gösterir. 
Kritik hızı da hesaba katmak 

gereklidir. Kritik hızın altına düşmek ekipmanı tehlikeye so-
kar ve çıkışta kontrol edilemeyen debi artışlarına neden olur. 
Bundan dolayı hızın korunması gerekir. Sızdırmaz pompaların 
gelişimi bu temelden gelir.

ÇHD pompaların performansları ve uygulama alanları genişle-
tilmiştir ve böylece küçük boyutlu ölçüm pompalarından, yük-
sek basınçlı proses pompalarına kadar muazzam çalıştırabilme 

Süspansiyon Çökeltilerin Hidrolik 
Transferi İçin Hermetik Sızdırmaz 
Çift Hortum-Diyafram Pompalar

gücü vardır. Bu pompalar sadece tehlikeli sızıntıları engelle-
mekle kalmayıp, aynı zamanda bakım-onarım maliyetlerini de 
ciddi oranda düşürür. 

Hidrolik tahrikli tek veya çoklu diyaframlı pompalar 10 bar ve 
üzeri basınçlarda uygulanır. Diyafram, ıslak kısım ve hidrolik 
hazne arasındaki sızdırmazlık için bu kısımları ayırır. Pompa 
emiş vanasında veya basma kısmında sedimentasyon oluşma-
sı durumunda, diyaframların aşırı sıkıştırılma riski olur ve böy-
lece emiş ve basma hattındaki çekvalflere de baskı yapabilir. 
Hatta bu durum diyaframların parçalanmasıyla sonuçlanabilir.

Standart diyafram pompaların dezavantajları, bu pompalarda-
ki diyaframları modifiye edip hortum diyafram pompaya çe-
virerek önlenir. Ürün hortum-diyaframın içinde lineer bir akış 
yolundadır ayrıca kontrol valfleri ile temas halindedir. Bu yeni 
diyafram pompalar; hermetik sızdırmaz, pozitif deplasmanlı 
pompaların tüm kriterlerini taşır ve, temizlenmesi kolay, düz-
gün bir pompa haznesi sunar.

Çalışma Prensibi
Pompa redüktörünün döner 
hareketi krank mekanizma-
sıyla piston başlığının ileri 
geri hareketine dönüştürü-
lür. Kafalar pistona bağlıdır. 
Hidrolik akışkan sayesinde 
piston, hem taşınan akışka-
nın lineer akışını sağlayan, 
hem de çift kat tam sızdır-
mazlık sağlayan 2 hortum-di-
yaframı da harekete geçirir. 

Mekanik sürücülü peristaltik hortum pompaların aksine, ÇHD 
pompalardaki hortum-diyaframlar sıkıştırılmaz. Tıpkı insan vü-
cudundaki damarlar gibi piston strokuyla aynı ayarda yavaş bir 
hareket sağlanır.

Yüksek Operasyon Güvenliği 
ÇHD pompaların özelliklerinden biri de, akışın lineer halde ol-
masıdır. Bu şekilde katı partikül içeren uygulamalarda, süspan-
siyon karışımlarda ve çamur uygulamalarında çalışabilir. 

Maksimum lineer akış çizgisiyle, hortum diyaframlar yüksek 
viskoziteye sahip çamurları ve diğer korozif ve erozif kimyasal-
ları minimum aşınma ile taşır.

TanıTım

Heinz M. Nägel
CEO 

FELUWA Pumpen GmbH

Çeviri
Görkem Kuran

Makina Mühendisi, 
Seterm Teknik

gorkem.kuran@seterm.com

1700 m derinlikte çalışan Feluwa Çift Hortum-Diyaframlı Pompalar

Çift Hortum-Diyafram Pompa Akış Kesiti

Çift Hortum-Diyafram Pompa Akış Şeması

50



www.madencilik-turk iye.com
15 Ocak 2016

Ekonomik, Yüksek Kaliteli
ÇHD pompalarda pompa seçimi, debi, operasyon basıncı gibi 
değerlere göre yapılır ama taşınan akışkanın dayanımına göre 
yapılmaz ve bu şekilde benzersiz ekonomiklik ve kalite sağlanır.

Pompanın, diğerlerine nazaran benzersiz emniyeti, akışkanın 
pompa kafasının, hidrolik sürücü ile temas etmemesi sayesin-
de sağlanır. 

Kaset Dizaynında Emiş ve Basma Çekvalfleri
Konik, yuvarlak veya küresel vanalarda metal veya yumuşak 
sızdırmazlık, optimum adaptasyon şartları için uygundur. Yük-
sek basınç altında bile bu vanalar, koç darbesini engeller. Bu 
vanaların çok zor aşınması nedeniyle, sızdırmazlık, uzun ope-
rasyonlardan sonra bile azaltılmıştır. Kaset dizaynı sayesinde, 
boru hattını demonte etmeden bile sökülüp takılması kolaydır.

Hataları Erken Tanılama Sistemi
ÇHD pompaların dizaynı, ileri-geri hareket eden pompalar ala-
nındaki tecrübelere ve kestirimci bakım yöntemlerine dayanır.

Böylece, kalıcı kondisyon monitörlemesi (condition moni-
toring system), hortumlardaki ve çek valflerdeki sızıntıların 
kontrolü açısından çok önemlidir. Erken tanımlama, en kü-
çük, beklenmeyen sızıntıların engellenmesi ve bakımının 
yapılmasını sağlar.

Touch Panel & Enerji Verimliliği
Touch Panel ve tanılayıcı system sayesinde, kullanıcılara HMI 
(İnsan-makine ilişkisi) ile pompa tanılama sistemi önerilir. Öl-
çüm sistemi, çekvalflere katı partikül gelmesi halinde oluşan 
kayıpların ve sızıntıların %1,5’in altında olması halinde bile 
uyarı verir. Bu, operatöre kestirimci bakım için yardımcı olur 
ve gerekli MTBR değerlerini vererek, bakım maliyetlerinin dü-
şürülmesini sağlar. Touch Paneller kontrol kabininin içindedir 
ve operatöre, strok, emiş basıncı, çıkış basıncı, nabızlar, hidrolik 
yağ ve redüktör yağı sıcaklıkları ve bunlar dışında çek valfler, 
debi kaybı ve verim hakkında da bilgi verir. Enerji maliyetlerinin 
düşürülmesi konusunda da önemli katkılar sağlar. 

www.seterm.com

Heterojen Akışkan Şeması

1960-1970 ve 2002 de geliştirlen Feluwa Pompa Kesitleri

Çift Hortum-Diyafram Pompa Triplex Konfigürasyonu

130 bar ve 1000m3-h Akış Hızı ile Çalışan Dünyanın En Büyük Çift
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TanıTım

Alternatif Boru Bağlantı Yöntemi Implats’ın 16 
Nolu Kuyusunda Tasarruf Sağlıyor

2013 yılı sonlarında üretime geçen Implats’ın 16 nolu kuyusu, 
son yıllardaki en fazla dikkat çeken maden altyapı projelerin-
den biri olup Implats’ın Rustenburg merkezli faaliyetlerindeki 
son büyümenin önemli bir bölümünü temsil ediyor. 

Beklentilerin yüksek olduğu madenin önümüzdeki 25 yıl 
boyunca faaliyette olması bekleniyor ve şu an yaklaşık 6500 
kişiye istihdam sağlanıyor.

Maden sektöründe önde gelen proje yönetimi hizmet sağla-
yıcılarından olan Read, Swatman ve Voigt (RSV), yeni kuyunun 
hazırlanması ve açılmasına yönelik oldukça büyük çaplı bu işi 
yönetmek üzere on yılı aşkın süre önce mühendislik, tedarik ve 
inşaat yöneticisi (EPCM) olarak görevlendirildi.

Bu ölçekteki çoğu projede olduğu gibi, proje ilerledikçe küçük 
ancak öngörülemez yüzlerde değişiklik nedeniyle planlar de-
ğişti. Konu, projedeki son safhaların arasında yer alan yüzey ve 
yüzey altı boru sistemlerinin montajına gelince EPCM, kaybe-
dilen zamanı geri kazanmak ve programı yakalamak konusun-
da hassas davrandı. Bu nedenle RSV, montaj süresini hızlan-
dırmak için mekanik boru bağlantı sistemlerinde dünya lideri 
üretici firma olan Victaulic’in esnek ve rijit mekanik kaplinlerini 
monte etmeye karar verdi. 

Zaman Tasarrufu
Implats’ın büyük ölçekli 16 nolu kuyu projesi, boru tesisatı da 
dahil olmak üzere her seviyede büyük bir inşaat projesidir. Öy-
leki, Projede yer üstü ve yer altı sistemleri arasında toplam 55 
km boru döşenmesine ihtiyaç duyuldu. 

Yeni kuyunun en kısa sürede üretime geçmesi için projenin bu 
son safhasının mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasına 
yönelik baskı giderek artarken RSV, Victaulic ve maliyet ana-
lizleri yapmak, Victaulic Installation-Ready™ teknolojisi kullan-
manın somut tasarruflar sağlayabileceğini göstermek üzere 
firmanın İnşaat Boru Tesisatı Hizmetleri (CPS) departmanı ile 
yakın çalıştı. Bu sayede RSV, flanş yerine mekanik boru sistemi 

kullanmanın projede tam bir ay tasarruf sağlayacağı ve masraf-
lı olan ihtiyacı ortadan kaldıracağı konusunda ikna oldu.

Victaulic Installation-Ready kaplinleri, montaj verimliliğini ar-
tırmak ve proje takvimlerini sıkıştırmak için sektörün ihtiyaç-
larına cevap verecek şekilde tasarlandı. Kaplinler, kaynak veya 
flanşlı yöntemler gibi diğer boru bağlantı yöntemlerine oranla 
on kata kadar daha hızlı monte edilirler. 

Victaulic ürünleri, projenin teknik şartnamesinde yer almış 
ve akabinde yüzey boru uygulamaları ile yer altı maden 
servislerinin çoğunda monte edilmiştir. Ürünlerin sağladığı 
somut faydaların yanı sıra Victaulic, proje çözümlerinden 
montaj ekibinin eğitilmesine kadar uzanan katma değerli 
hizmetler de sağlamıştır.

“RSV, inovasyonu ve yeni teknolojileri benimseyen bir firma” di-
yen Boru Sistemleri Baş Mühendisi Jeffrey Craill, “Bu nedenle Vi-
ctaulic ürünlerini monte etmeye ve projenin son safhasının tüm 
alanlarında bunları kullanmaya karar verdik.” diye devam ediyor.

Madencilik sektöründe flanş, contaları muhtemelen eskiyece-
ğinden dolayı genellikle bir sarf malzemesi olarak değerlen-

Victaulic ile Implats’ın 16 Nolu 
Kuyusunda Montaj Hızlandı, 
Maliyet Azaldı

Read, Swatman ve Voigt (RSV), Implats’ın 16 nolu kuyusunda montajı hızlandırmak 
ve maliyetleri azaltmak için ezme yivli mekanik boru bağlantı sistemlerini seçti.

RSV, hızlı ve verimli dikey inşa için dünyanın en uzun maden şövelmanındaki

28”/700 mm basınçlı hava hatlarında Victaulic rijit mekanik boru bağlantı sistemi monte etti.
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dirilir ancak sistemin ömrü 
boyunca kullanılan Victaulic 
kaplinler, madenin haliha-
zırda beklenen ömrünü ko-
laylıkla karşılayabilir. Zorlu 
koşullarda olası en uzun 
kullanım ömrünü sağlamak 
ve daha sonraki olası bakım 
masraflarını minimize etmek 
için Implats’ın 16 nolu kuyu-
sunda EPDM contalı galvani-
ze kaplinler seçildi.

Herşey Hazır
Maden genelinde altı büyük 
boru servisinin tamamında 
Victaulic sistemleri kullanıl-
mıştır. Bununla birlikte ma-
den şövelmanındaki 2” içme 
suyu ve 4” atık su boru hatları Güney Afrika için bir ilk olmuştur. 
Ezme yivli boru hatları, şu anda dünyanın en yükseği olan ma-
den şövelmanına hızlı ve verimli bir şekilde monte edilmiştir. 

Craill; “Bu her ne şekilde olursa olsun zorlu bir sınav olacak bi-
çimde tasarlanmadı.” dedikten sonra “2”/50 mm ve 4”/100 mm 
çapındaki hatlara monte edildiler ve hiç bir sorun olmayaca-
ğından kesinlikle emindik.” diyerek sözlerini sürdürüyor.

Victaulic sistemleri bilahare çok sayıda yüksek boru hattında 
kullanıldı ve RSV ekibi kısa süre sonra 28”/ 700mm basınçlı 
hava hatlarında mekanik boru bağlantısı monte edilmesi ko-
nusunda ikna oldular. Dünyada ilk kez büyük çaplı bir hava 
hattına mekanik kaplin monte ediliyordu ve büyük çaplı boru 
bağlantıları için tasarlanmış Victaulic Gelişmiş Yiv Sistemi 
(AGS) ilk kez kullanılıyordu. EPCM, ısıl genleşme telafisi de da-
hil olmak üzere Victaulic esnek kaplinlerin sağladığı faydalar 
konusunda ikna oldu.

Mekanik kaplinler kaynaklı U formlu genişleme dirsekleri, kay-
naklı dirsekler, genişleme bağlantıları ve lastik körüklere uygun 
bir alternatiftir. Boru sistemlerinde esnek kaplinler, genişleme 
körükleri de dahil olmak üzere ilave hiçbir parça gerektirme-
den boru termal büyümesini absorbe etmek için kullanılırlar. 
Hat, 6 bar’da hiçbir sorun olmadan komple devreye alınmıştır.

Craill “Victaulic kendini kanıtladı ve teknolojiye ilişkin sıfır so-
run yaşadık. Monte etmeden önce özel demolar ve oldukça 
ayrıntılı bilgi talep ettik, böylece başarılı olacağından emin ol-
duk.” diyerek memnuniyetini dile getiriyor.

Yerinde Eğitim
Boru kısımlarının tüm imalatı, Implats’ın devasa 16 nolu kuyu 
şantiyesinde, malzeme depolamak için kullanılan bir alanda ya-
pıldı. Müteahhitlerin çoğu sistemi önceden biliyorlardı, Victau-
lic tarafından yerinde kapsamlı eğitim de verildi. Projeye özel 

bir boru yiv açma makinesi satın alınarak her türlü büyütme 
veya ileride bakım işleri için maden sahiplerine teslim edilecek.

Boruya yiv açmanın ve mekanik kaplinleri monte etmenin ola-
ğanüstü derece hızlı öğrenilebildiği görüldü, ayrıca Victaulic 
gerektiğinde yeni ekip üyelerini eğitmek üzere madene döne-
cek ve büyük boyutlu bağlantılar ilk kez monte edilirken destek 
sağlayacaklar

Tesisatçılar, Victaulic’in uzmanlaşmış kalifiye iş gücü gereklili-
ğini azaltması da dahil olmak üzere çok sayıda avantaj sağladı-
ğına ikna oldular. Ülkede halihazırda kalifiye personel, özellikle 
kaynakçı eksikliği nedeniyle mekanik boru bağlantıları monte 
etmenin belirgin bir avantaj olduğu görüldü. 

Implats’ın 16 nolu kuyu projesinde kullanılan boru bağlantılarının büyük çoğunluğu Victaulic tarafından üretildi

Implats’ın 16 nolu kuyu projesi, her seviyesinde büyük bir proje idi ve toplamda 55 km boru hattı döşendi.
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Başarı Ölçüleri
RSV tarafından yapılan tah-
mine göre boru tesisatının 
döşendiği bazı aşamalarda 
ekipler, büyük oranda Victau-
lic Installation-Ready bağlan-
tılarını kullanarak yakaladık-
ları çarpıcı derecede hızlı iş 
yapmanın bir sonucu olarak 
flanş kullanımına oranla %50 
maliyet tasarrufu sağladılar. 
Tasarruf edilen bu süreler ay-
rıca, karmaşık on yıllık proje 
boyunca kaybedilen zaman-
ların geri kazanılmasına da 
katkı sağladı.

Victaulic sisteminin başarısı 
açıkça görüldükten ve verimli-
liği yerinde gösterildikten son-
ra sistem, projenin ilk başında 
öngörülmeyen ilave alanlarda 
da, örneğin gezer köprü vinç 
ve kedi yolu alanlarındaki yan-
gından korunma sistemleri de 
dahil, kullanılmıştır. Sonradan 
düşünülerek kullanılmaya ka-
rar verilen Victaulic Mechani-
cal-T® ağızları, dar aralıklı gezer köprü vinçlerde yangın hortumu 
ve sprinkler uçları için ağız kaynatılmasında olağanüstü zaman 
tasarrufu sağlamıştır. 

Proje tamamlandığında ham su, soğutulmuş su, içme suyu, 
drenaj suyu, atık su, yangın suyu ve basınçlı hava hatlarında 
da mekanik boru bağlantı ürünleri monte edilmiş olacaktır. 

Implats’ın 16 nolu kuyusunda toplam 5500 Victaulic meka-
nik kaplin ve firma tarafından üretilen 250 özel yivli uçlu vana 
monte edilmiştir. Projenin son safhalarından birini çabucak bi-
tirebilmek için ayıca pompa istasyonlarında yivli uçlu tek yönlü 
vanalar, süzgeçler ve dişli kutulu kelebek vanalar kullanılmıştır. 

Projenin başarısı üzerinde kafa yoran Craill son olarak, boru sis-
temi montaj safhasındaki en büyük zorluğun binalar ve kuyular 
için şantiyede sürekli değişen tasarımlar olduğunu söyledi. 

Değişikliklere yer bırakan bir sistem kullanmak büyük avantaj-
lar sağladı, RSV yakın gelecekte daha fazla Victaulic ürünü mon-
te etmeyi umuyor ve Tweefontaine Optimizasyon Projesinde 
(TOP) montajı hızlandırmak için zaten firma ile çalışıyor.

“RSV, hızlı ve verimli dikey inşa için dünyanın en uzun maden 
şövelmanındaki 28”/700 mm basınçlı hava hatlarında Victaulic 
rijit mekanik boru bağlantı sistemi monte etti.” 

www.victaulic.com

Victaulic Hakkında
1919 yılından bugüne dek Victaulic, dünyanın önde gelen 
yivli mekanik kaplin ve boru birleştirme sistemleri üreticisi 
olagelmiştir. En zorlu pazarlarda kullanılan Victaulic yenilikçi 
boru teknolojileri ve hizmetleri, işleri hızlandırırken, aynı za-
manda güvenli artırmakta, güvenilirlik sağlamakta ve verim-
liliği en yüksek seviyeye çıkarmaktadır. Şirket, dünyanın dört 
bir yanında 15 büyük üretim tesisine, 28 şubeye ve 43 farklı 
dil konuşan 3.600’den fazla çalışana sahiptir.

900’ün üzerinde aktif küresel patente sahip Victaulic çözüm-
leri, petrol ve gaz, kimya, madencilik, elektrik üretimi, su ve 
atık su arıtma, askeri ve denizcilik ve yanı sıra ticari bina ve 
yangın koruma da dahil olmak üzere çok çeşitli iş alanlarında 
115 ülkede kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için 
www.victaulic.com adresini ziyaret ediniz.

Victaulic mekanik boru birleştirme sistemleri, BoschmanS 
Colliery ve Springbok su by-pass boru hattı gibi çok çeşitli 
projelerde görülebilir. Sürdürülebilir çözümler sağlayan Vi-
ctaulic, Green Building Council of South Africa üyesidir ve 
BREEAM ve diğer uluslararası girişimlere dahil olmuştur.

Daha fazla bilgi edinmek için Liz Menches - liz@vipr.biz ile 
irtibata geçebilirsiniz.

RSV’nin tahminine göre boru montajının bazı aşamalarında ekipler, flanşlı bağlantı yöntemine oranla %50 maliyet tasarrufu sağladı.
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REFLEX 
KUYU ÖLÇÜM CİHAZLARI

Karot oryantasyonunuz 
güvenilir, kanıtlanabilir ve kontrol edilebilir mi?

Dünya çapında her türlü uygulama için dijital ya da mekanik karot oryantasyonu 
sağlayıcınız. Dikey ya da açılı kuyular,bağlantılı ya da bağlantısız karot 
oryantasyonları, her türlü formasyon

Güvenilir, Kanıtlanabilir ve Kontrol Edilebilir 
Karot Oryantasyonu



www.barkomltd.com

Barkom'un distribütörlüğünü yaptığı, AMC sondaj kimyasalları dünya genelinde özellikle maden ve su sondajlarında,
ürün ve teknik destek sağlayarak sondaj çamuru sektöründe lider konumdadır. Aynı zamanda, AMC, uzmanlığını 
yönlendirilebilir yatay sondaj (HDD), inşaat ve tünel endüstrilerinde de geliştirmiştir. AMC, sondaja ve endüstriyel 
uygulamalara yönelik özellikli ürünleri ve yağlayıcıları kapsayan geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. AMC'nin sondaj 
sıvıları ve katkı maddeleri uluslararası kalite ve çevre standartlarına uyum sağlayabilmesi için sahada ve laboratuvarlarda 
test edilmiştir. 

Detaylı bilgi için www.barkomltd.com
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değerlendirme

MSBKB, Bakan Yardımcısı Alaboyun’a Sektörün
Sorunlarını Aktarıp Çözüm Önerilerini İletti
Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği (MSBKB) Yönetim 
Kurulu, 28 Aralık 2015’te T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yar-
dımcısı Ali Rıza Alaboyun ile görüşerek sektörün sorunları hak-
kında bilgi paylaşımında bulundu. Madencilik Türkiye dergisi 
ile paylaşılan bilgilere göre; Ümit Akdur Başkanlığında ziyareti 
gerçekleştiren Birlik Yönetim Kurulu, Alaboyun’a sektörün içinde 
bulunduğu durumu aktardıktan sonra çözüm önerilerini iletti. 
MSBKB Yönetimi tarafından Bakan Yardımcısı Alaboyun’a su-
nulan bilgilerin derlemesine aşağıdaki satırlarda bulabilirsiniz.

Maden İthalatımız Giderek Artmaktadır
Türkiye maden ve metal itha-
latına her yıl yaklaşık 40 milyar 
dolar ödemektedir. Oysa ma-
dencilik potansiyelimiz göz 
önüne alındığında ithal edilen 
maden ve metallerin büyük 
bir kısmını yerli kaynaklarımız-
dan üretmek mümkündür
2013 yılı verilerine göre Türki-

ye; doğal gaz ihtiyacının %98’ini, petrol ihtiyacının %93’ünü, kö-
mür, asfaltit ve petro kok ihtiyacının %58’ini (petrol eşdeğeri ba-
zında), metal tüketiminde ise; alüminyum ihtiyacının %99’unu, 
bakır ihtiyacının %90’ını, krom, antimuan, kurşun, çinko, nikel 
ihtiyacının %100’ünü, altın ihtiyacının %80’ini ithal etmektedir. 
Demir Çelik Üreticileri Birliği’nin rakamlarına göre, demir cev-
heri ithalatında %65, hurda ithalatında %65 ve paslanmaz çelik 
ithalatında ise yaklaşık %90 oranında dışa bağımlıyız.
TÜİK’e göre Türkiye’nin 2013 yılı toplam ithalatı 252 milyar ABD 
dolar olup bunun %73’ü yani 184 milyar doları ara mal ithalatıdır. 
Ülkemizin mineral ve metal ihracat ve ithalat dengesi arasındaki 
fark son 15 yılda 0,9 milyar dolardan yaklaşık 24 kat artarak 21,3 
milyar dolara çıkmıştır (Çizelge 1). Bu durum kişi başına GSMH 
arttıkça daha fazla enerji ve metal tüketildiğine işaret etmektedir.
2023 hedeflerimiz ile ilişkili olarak kendi otomobilimizi, otobüsü-
müzü, kamyonumuzu, tankımızı, uçağımızı, beyaz eşyalarımızı, 
elektronik araç ve gereçlerimizi üretme iddiamız dikkate alındı-
ğında, söz konusu araç ve gereçlerin yapılmasında faydalanılan 
metallerin üretiminde kullanılan madenlerin ülke içinde aranma-
sını ve ara malların yine ülkemizde üretimini teşvik ederek, bu 
alanlarda büyük yatırımların yapılmasını gerçekleştirecek politi-
kalar izlemek gerekmektedir.
Zira ihracatımızın lokomotifi olan sektörlerimiz, üretim için zo-
runlu olarak kullandıkları madenciliğe bağlı ara malları çok bü-
yük oranda ithal etmektedirler. Bu nedenle ithalatımızın %70-
75’i maden ve madenciliğe dayalı ara mal ithalatıdır (TÜİK).
Sanayileşme sürecindeki Türkiye; kömür ve metal madenleri 
üretiminde ne yazık ki ABD, Almanya ve İngiltere gibi sanayi-
leşmiş ülkelerin 104 yıl önceki üretim değerlerinin bile 4-10 kat 
gerisinde kalmıştır. 

Örneğin, 1910 da; Almanya 2,9 ton, ABD 5,5 ton, İngiltere 6,7 ton 
kişi başına yıllık kömür üretimine sahipken, aradan geçen 104 yıl 
sonraki teknolojik gelişmişlik avantajlarına rağmen, 2014 yılında 
Türkiye’nin kömür üretimi kişi başına yaklaşık 0,7 tondur. Maale-
sef metal üretimlerinde durumumuz daha da kötüdür.
Mevcut durumun devam ettirilmesi halinde sanayi üretimimiz 
arttıkça ara mal ithalatımız daha çok artacaktır. 
Çözüm için maden sektörünün yönetiminde köklü değişiklik-
lere gidilmesi, büyük yatırımların yapılmasının önünü açacak 
ve sektöre ciddi sermaye girişini arttırıcı tedbirlerin alınması 
gerekmektedir

Maden Milyar $ (%)
1 Mermer & Traverten 3,1 20,7

2 Linyit 2,5 16,7

3 Altın & Gümüş* 1,6 10,7

4 Agrega 1,5 10

5 Taş Kömürü 1,1 7,3

6 Bor 0,9 6,0

7 Bakır, Kurşun, Çinko 0,9 6,0

8 Krom ve Ferro Krom 0,7 4,6

9 Demir Cevheri 0,3 2,0

10 Soda Külü 0,2 1,3

11 Diğerleri 2,2 14,7

Toplam 15 100

*Metal

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

Kaynak: Yetkililerle Kişisel Görüşmelerle Elde Edilen Verilerdir

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

İhracat 
2001

İthalat 
2001 Fark İhracat 

2013
İthalat 
2013 Fark

Ham Petrol, Doğal gaz, 
Yağlar 444,700 8.339.366 -8.338.921 6.724.803 55.917.155 -49.192.352

Mineraller ve Metaller

Demir - Çelik 2.069.932 1.797.367 272.565 9.921.244 18.690.888 -8.769.644

Bakır ve
Bakırdan Yapılan 
Parçalar

201.846 320.232 -118.386 1.456.673 3.709.972 -2.253.299

Alüminyum ve 
Alüminyumdan Yapılan 
Parçalar

321.041 417.912 -96.871 2.263.510 3.236.691 -973.181

Demir - Çelik Parçaları 975.727 844.630 131.097 6.148.743 2.757.736 3.391.007

Çinko ve
Çinkodan Yapılan 
Parçalar

7.383 80.374 -72.991 19.385 520.797 -501.412

Kurşun ve Kurşundan 
Yapılan Parçalar 2.657 24.890 -22.233 13.919 221.662 -207.743

Nikel ve
Nikelden Yapılan 
Parçalar

689 20.706 -20.017 21.750 172.926 -151.176

Diğer Baz Metaller 1.270 10.597 -9.327 14.471 134.567 -120.096

Altın 26.284 989.358 -963.074 3.349.044 15.129.167 -11.780.123

Toplam 3.606.829,00 4.506.066,00 -899.237 23.208.739,00 44.574.406,00 -21.365.667

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

Kaynak: http://www.trademap.org/tm_light/Product_SelCountry_TS.aspx
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Dünyada demir dışı metal madenciliğinde, 2013 yılı itibari ile 
toplam değeri 571 milyar doları bulan yatırımlarda, Türkiye’nin 
payının yok denecek kadar az olması metal madenciliğinde 
neden çok büyük oranda dışa bağımlı olduğumuzun bir başka 
göstergesini teşkil etmektedir. 

Maden Üretimini Arttırmamız Gerekiyor
2013 yılında üretilen yaklaşık 15 milyar dolarlık maden üretimi-
nin 5 milyar doları ihraç edilmiştir. İhracatın %44’ünü mermer 
ve traverten, %36’sını metalik cevherler, %16’sını ise endüstri-
yel hammaddeler oluşturmaktadır.

Maden İhracatımız
2013 yılı maden ihracatımız yaklaşık 5 milyar dolardır. İhracatı-
mızın dağılımına baktığımızda %44’ü (2,2 milyar $) mermer ve 
traverten, %35’i (1,8 milyar $) metalik cevherler, %15’i ( 0,8 mil-
yar $) endüstriyel hammaddeler ve %5’i ise diğer madenlerdir.

Maden ve Metal İthalatımız
Çizelge 4’ten de görüleceği gibi Türkiye 2013 yılında maden ve 
metal ithalatına yaklaşık 46 milyar dolar ödemiştir.

Dünyada madencilik, yatırımcılar
açısından en riskli sektörlerdendir.

Ülkemizdeki sorunlar bu sektörü
daha da riskli hale getirmektedir.

2013 Yılı İthalat Kalemleri Milyar $

Kömür 3,6

Demir Çelik 18,6

Altın 15,1

Bakır 3,7

Alüminyum 3,2

Gübre Hammaddeleri 1,5

Çinko, Kurşun, Nikel ve Diğerleri 1,0

Ara Toplam 46,7

Ham Petrol & Ara Ürünler & Akaryakıt & Doğal gaz 56,0

Genel Toplam 102,7

Kaynak: http:// www.trendmap.org/tm , TÜİK

Çizelge 4. 2013 Yılı İthalat Kalemleri

Çizelge 3. Maden İhracatımızın Sektörel Dağılımı (2013)

Maden İhracatımızın Sektörlere Göre Dağılımı
(2013)
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Bu güne kadar metal madenleri aramalarına baktığımızda, son 
20 yılda, altın madeni aramaları hariç ciddi bir risk sermayesi-
nin harcanmadığını görüyoruz. O kadar ki Türkiye’nin 75 yılda 
gerçekleştirdiği maden arama sondajını Kanada bir yılda ger-
çekleştirmektedir. 
Çizelge 5’ten de görüleceği gibi dünya maden istatistiklerine 
göre, enerji ve metal madenciliğinde yüzlerce maden arama 
sahasından bir veya ikisi madene dönüşebilmektedir. 
Örneğin altın madenciliğinde ülkemizde 350 maden arama 
ruhsatından ancak bir tanesi ekonomik olarak işletilebilecek 
bir madene dönüşmektedir. 349 sahada yapılan maden arama 
masrafları madencinin zarar hanesine yazılmaktadır.

Özellikle son yıllarda Orman izin bedelleri dünyada eşi benze-
ri olmayacak kadar arttırılmıştır. Kanada’da 1 hektar alan için 
orman idaresine yaklaşık 8 TL ödenirken; Ülkemizde yaklaşık 
20,000 TL ödenmektedir. Ayrıca başka herhangi bir ülkede uy-
gulamasının olmamasına rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
maden arama sondajı yapılabilmesi için halkın katılım toplantı-
sının da yapılacağı kapsamlı ÇED yapılmasını istemektedir. 
Enerji ve metal madenciliğinde yaklaşık %90 oranında dışa ba-
ğımlı kalmamızın altında yatan neden, harcadığı paranın 10-15 
yıl sonra belki geri dönme ihtimali olan, geri döndüğünde fiyat-
ların ne olacağının önceden kestirilme imkanı olmayan riskli bir 
alanda Türkiye’de ciddi yatırımcı bulunamamasıdır.
Günümüzde mostra madenciliği artık bitmiştir. Derinlerde yüz-
lerce metre derinlikteki gömülü maden kaynaklarını keşfede-
bilmemiz için daha çok bilime, teknolojiye, uzmanlığa ve risk 
sermayesine ihtiyacımız vardır.

Sektöre Sermaye Girişini Arttıracak Tedbirler 
Ara mal ithalatında dışa bağımlılığımızı azaltabilmemiz için ma-
den ve madenciliğe dayalı sanayi yatırımlarına sermaye girişini 
arttıracak bir güven ortamının yaratılması gerekmektedir.
Madencilikte dışa bağımlılığımızın azaltılabilmesi için, ithalatı-
na her sene milyarlarca dolar ödediğimiz madenlerin yurt için-
de aranmasına ve üretimine yönelik projelerin stratejik yatırım-
lar kapsamına alınarak teşvik edilmesi gerekmektedir. 
Türkiye’de madencilik sektörünün istenen seviyeye çıkarılabil-

mesi için maden aramalarına her yıl 1-5-10 milyon dolar risk 
sermayesi harcamayı taahhüt eden/edecek firmalara özel teşvik 
mekanizmaları ve güvencelerin uygulanması gerekmektedir. 
Maden aramalarına harcanan risk sermayesinin ve madencilik 
yatırımlarının artırılabilmesi için, uluslararası standartlarda ma-
den aramalarının teşvik edilmesi amacıyla kamu otoritesi yatı-
rım miktarı arttıkça yatırımcıya daha fazla teşvik sağlamalıdır.
Madencilikte izinlerin ÇED sürecinde görüşülüp çözüme bağ-
lanması madencilik yatırımlarının artmasını sağlayacaktır.
Madencilik sektöründe sık sık mevzuat değişikliği yatırımcıların 
en istemediği şeydir. Bu nedenle maden aramasına başlandığı 
andaki yatırımcı lehine olan mevzuat koşullarının, kazanılmış 
hak olarak ruhsatın ilerideki dönemlerinde de yatırımcı lehine 
sürdürülmesi yatırım ortamı için en büyük güvencedir.
Enerji ve metal madeni aramalarında yatırımcı arama dönemin-
de 10-15 yıl hiç para kazanmadan sürekli para harcayarak arama 
projelerini yürütmek zorundadır. Dünyada maden fiyatlarının 
düştüğü, maliyetlerin arttığı ve yatırım sermayesi temin etmenin 
çok zorlaştığı bir ortamda aramalara harcanması gereken parala-
rın BAŞTA ORMAN BEDELLERİ OLMAK ÜZERE çeşitli izin bedelleri 
adı altında yoğun bürokrasi içinde heba edilmesinin önlenmesi 
madenciliğin geliştirilmesi için önemli bir teşvik olacaktır.
Sektöre ciddi yatırımcıların girişinin hızlandırılması için maden-
cilik faaliyetlerinin 2012/15 sayılı Genelge kapsamından çıkarıl-
ması en büyük ihtiyaçtır.

Sektörün Çözüm Beklediği Önemli Konular
Sorun 1: 16 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan Başbakanlık 
Genelgesi 
Madencilik faaliyetleri için alınması zorunlu izinlerin ve maden 
ruhsatlarının alınması, ruhsat devri, uzatılması vb işlemler Baş-
bakanlığın onayına tabi tutulmaktadır. İzinlerin alınmasında ya-
şanan belirsizlikler ve sıkıntılar nedeniyle planlanmış aramalar 
gerçekleştirilememiş, yeni işletmeler açılamamış ve üretim he-
deflerine erişilememiştir. Bu durum devam ettiği sürece 2023 
yılı 15 milyar dolarlık maden ihracat hedefinin tutturulması 
mümkün olmayacaktır. Genelge sonrası sektörde yatırım, üre-
tim ve ihracat rakamlarında küçülme devam etmektedir. 2010 
yılında yaklaşık 31 bin olan maden arama ruhsat sayısı 2015 te 
yaklaşık 7 bine düşmüştür.
Maden üretim ve ihracatı artış yerine düşüş eğilimine girmiştir.
Aynı şekilde maden arama sondajları, maden analizleri, yeni 
ekipman siparişleri nerede ise durma noktasına gelmiştir. Sek-
törde küçülme nedeniyle işten çıkarmalar devam etmektedir. 
Çözüm 1: Madencilik faaliyetleri için alınması gereken izinler 
Genelge kapsamından çıkarılarak mevcut mevzuata işlerlik ka-
zandırılmalıdır.
İlgili Kurumlar: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı

Sorun 2: Orman İzin Bedelleri Çok Yüksektir.
Bilindiği üzere madenlerin diğer sanayiciler gibi organize sanayi 
bölgelerinde yatırım yapabilme lüksü yoktur. Madenler dünyanın 
her yerinde bulunduğu yerde çıkarılır.
Ülkemizin yaklaşık üçte biri orman sayılan alanlar kapsamındadır. 

Çizelge 5. Maden Projesinin Safhaları 

Madencilikte Arama - Fizibilite - İşletme ve 
Kapama Döngüsü
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Orman Kanunu 16 ncı 
Madde Yönetmeliği gere-
ği orman izin bedellerinin 
hesaplanmasında asgari 
ücret baz alınmaktadır. 
2016 yılında asgari ücret 
%30 arttırılmıştır. Dolayı-
sıyle orman izin bedelleri 
2016 yılında %30 artmış-
tır. Bir başka ifade ile ge-
çen sene 100 TL ye alınan 
bir izin bu yıl 130 TL ye 
çıkmıştır. 
Orman sayılan alanlarda 
arazi kiralama izin bedel-
lerinde yapılan artış ma-

dencilik projelerini yapılamaz hale getirmiştir 
Örneğin Kanada’da orman alanında 1 hektar alan için maden-
ciden sadece 8 TL karşılığı alınmakta ve üstelik kesilen ağaç da 
madenciye verilmektedir. Ülkemizde ise 1 hektar alanın izin 
bedeli yaklaşık 20 bin TL dir. Örneğin Balıkesir Bölgesinde 475 
Ha lık bir alanda yürütülen ve 500 kişiye istihdam sağlayacak 
maden projesinin yatırım tutarı 400 milyon TL dir. 14 Yılda Or-
man İdaresine ödenecek kira bedeli ise yaklaşık 393 milyon TL 
yi bulmaktadır. Orman izin bedelleri madenciliği engelleyen bir 
hale dönüşmüştür.
Ülkemizde milli parklar, muhafaza ormanları veya gen alanları 
zaten her türlü faaliyete yasaklanan alanlar kapsamındadır. Bu 
tür yerlerin dışındaki orman sayılan alanlarda (çoğu yerde üze-
rinde tek bir ağaç bile olmayan veya bozuk koruluk kapsamın-
da olan yerlerdir) madencilik faaliyetleri yapılmaktadır. 
Üstelik madencilik faaliyeti için bir ağaç kesilirse en az 5 ağaç 
dikilmektedir. Bir başka ifade ile madencilik faaliyetleri için zo-
runlu olarak kesilen ağaçlar nedeniyle orman alanlarımız azal-
mamakta aksine artmaktadır. 
Kesilen her ağacın yerine en az 5 ağacın dikilmesi ile hem yeral-
tı servetlerimizi hem de yerüstü servetlerimizi değerlendirme-
de akılcı bir politika izlenmiş olmaktadır.
Çözüm 2: Orman izin bedelleri madencilikte gelişme göster-
miş Kanada, Avustralya ve ABD’deki izin bedelleri seviyesine 
getirilmediği takdirde pek çok madencilik projesi ekonomik 
olmaktan çıkacaktır. En azından ithalatına her sene milyarlarca 
dolar ödediğimiz madenler için orman izin bedelleri farklı bir 
uygulamaya gidilmesi gerekmektedir.
İlgili Kurumlar: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı

Sorun 3: 3573 sayılı Zeytin Kanunu’nun 20.maddesine 
kimyevi atık, toz ve dumanla ilgili herhangi bir limit değer 
belirlenmeden zeytinle ilgili faaliyetler dışında zeytinlik 
sahalara 3 km mesafede herhangi bir faaliyetin yapılması-
nın yasaklanması nedeniyle madencilik yapılamamaktadır.
Zeytincilikte söz sahibi ülkelerden İspanya, İtalya ve Yuna-
nistan’a Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları ile birlikte 
bir teknik gezi yapılmış ve söz konusu ülkelerde böyle bir 

yasaklamanın söz konusu olmadığına ilişkin rapor düzenle-
nerek ilgili makamlara iletilmiş olmasına rağmen bir netice 
alınamamıştır.
Çözüm 3: İlgili mevzuatta zeytinlik saha tanımının yapılmalı,
Madencilik faaliyetlerinden kaynaklı kimyasal atık, toz ve du-
man limitlerinin zeytinlik sahalarına olabilecek olumsuz etkileri 
ÇED sürecinde incelenerek sonuca bağlanmalıdır.
İlgili Kurumlar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı

Sorun 4: Madencilik faaliyetlerine ilişkin izin süreçlerinin 
basitleştirilmesi.
Çözüm 4: Madencilik faaliyetleri için aşağıda belirtilen izinlerin 
Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde alınabilmesinin sağ-
lanması amacıyla gerekli yönetmelik değişikliklerinin yapılması.
1. Orman izni 
2. Mera vasfının değiştirilmesi
3. 2’nci ve 3’üncü derece doğal ve kültürel sit alanlarının ma-
dencilik amaçlı kullanma izni
4. Toprak kullanma izni
5. Yer altı suyu kullanma izni
6. Elektrik kullanma izni
7. Maden ulaşım yolunun karayoluna bağlantı izni
8. Patlayıcı madde depolama izni
9. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazileri kullanma izni
10. IVb ve IVc grubu madenlerin işletilmesi için üstün kamu ya-
rarı kararı
İlgili Kurumlar: Çevre ve Şehircilik Bak., Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bak., Gıda Tarım ve Hayvancılık Bak., Turizm ve Kültür Bak.

Sorun 5: Mevzuat Çatışması 
Çözüm 5: Maden Kanunu ile verilen ruhsat ve izinler, çoğu za-
man diğer yasalar ve diğer bakanlıkların mevzuat ve yönetme-
likleriyle kullanılamaz hale getirilmektedir.
Madenlerin aranması, işletilmesi ve denetimine ilişkin ko-
şulları ve yaptırımları belirleyen Maden Kanunu dışındaki di-
ğer mevzuatın madenciliği engelleyecek veya yasaklayacak 
düzenlemeler içermesine izin verilmemelidir. Anayasanın 
168 nci maddesinde yer alan ve madencilikle ilgili her türlü 
tasarrufun maden kanunu ile sınırlı olduğu maden kanunu 
dışında diğer mevzuatlarda madencilik faaliyetlerine sınır-
lama getirilemeyeceğine ilişkin hükmüne diğer bakanlıklar 
riyat edilmelidir. Herhangi bir sınırlama veya yasaklama ge-
tirilecek ise bu diğer mevzuatlar içinde değil maden kanunu 
içinde yapılmalıdır.
İlgili idarelerin mevzuatlarının maden kanunu hükümleriyle 
uyumlu hale getirilmesi, mevzuatın çelişkiden arındırılması bu 
çerçevede hayati önem arz etmektedir.

Sorun 6: Kamulaştırma Sorunu 
Maden yatağının bulunduğu alanın özel mülkiyete konu olma-
sı durumunda arazi satın alma işlemlerini gerçekleştirmek hali 
hazırdaki uygulama ile neredeyse imkansız hale gelmiştir. Ka-
mulaştırma işlemleri yıllarca sürebilmektedir.
Çözüm 6 : Acele Kamulaştırma imkanı Kanun ile getirilmelidir.

MSBKB Başkanı Ümit Akdur
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Madenler doğada bulunduk-
ları yerde işletildikleri zaman 
doğal kaynak olarak ülke 
ekonomisine katkı sağlarlar. 

Çünkü madenin çok küçük bir bölümü işe yarar mineraller içer-
mektedir. Örneğin, altın madenciliğinde 100 ton kayacın/cev-
herin 99,9999 tonu işe yaramaz pasadır. Bu nedenle madenin 
tespit edildiği alandan çok uzağa taşındıkları zaman işin hiçbir 
ekonomisi kalmaz.

Günümüzde, dünyada yılda 3114 ton (2014) altın üretilmekte-
dir. Bu üretimin % 90’a yakın bir bölümü siyanür kullanılarak 
gerçekleştirilmektedir. Çünkü şu anda siyanüre alternatif olan 
diğer altın çözücülerin insana ve çevreye zararı siyanürden çok 
daha fazladır. Örneğin, ’tiyoüre’nin bozunma ürünlerinin kan-
serojen olması gibi…

Oysa siyanür, doğada pek çok meyvenin çekirdeklerinde (ba-
dem, şeftali, kayısı), tohumlarda (fasulye, mercimek) ve sebze-
lerde (patates, turp, karnabahar) doğal koruyucu olarak bulunan 
bir kimyasal maddedir. Altın madenciliğinde kullanılan çok sey-
reltik sodyum siyanürün sulu çözeltileri güneş ışığından derhal 
etkilenerek, soluduğumuz havanın %78’ini oluşturan azot (N2) 
gazına ve karbondioksite (CO2)’e ayrışır. Bu ayrışma, güneşi bol 
alan yerlerde en fazla 1-2 ay içinde olur, biter. Yani siyanür, konu 
hakkında bilgisi olmayan bazı kişilerin iddia ettiği gibi yıllarca 
doğada kalarak her şeyi zehirleyen uzun ömürlü bir kimyasal 
değildir. Kaldı ki günümüzdeki yasa ve yönetmelikler, siyanürlü 
suların doğaya salıverilmesine kesinlikle müsaade etmemekte 
ve ayrıca  doğal ayrıştırmaya bırakmaksızın, kükürt dioksit veya 
hidrojen peroksit ile ayrıştırılarak atık barajlarında depolanması-
nı zorunlu kılmaktadır. 

Siyanür, Türkiye gündemine 1990’lı yılların başında girmiştir. Oysa 
bu yıllara kadar ülkemizde, kuyumculuk, metal kaplama, tekstil, 
plastik, vb. endüstri kolları başta olmak üzere her yıl 1000 tondan 
fazla siyanür tedbirsiz bir şekilde kullanılmaktaydı. Halen altın 
madenciliği dışında ülkemizde her yıl 2000 tondan fazla siyanür 
tüketilmektedir.

Altın madenciliğinde siyanür taşınması ve kullanımı ile ilgili mev-
zuatımız, siyanürü bizden çok daha fazla kullanan, altın madenci-
liği faaliyetleri bizden kat be kat fazla olan ABD, Kanada ve Avust-
ralya gibi gelişmiş ülkelerden bile daha titizce hazırlanmıştır.

Avrupa birliği gibi çevre ve insan sağlığına çok duyarlı bir yapı 
içerisinde altın madeni olup da işletmeyen hiçbir ülke yoktur. Ör-
neğin günümüzde, İsveç, Finlandiya, Polonya, Bulgaristan, Porte-
kiz, İspanya, Slovakya, İrlanda, Yunanistan ve Romanya’da siya-
nür kullanılarak altın üretilmektedir. Avrupa Parlamentosu’nun 
siyanür kullanılmasının yasaklanması ile ilgili talebini Avrupa 
Komisyonu 2010 yılında aldığı bir kararla reddetmiştir. Çünkü 
bilimsel açıdan gerekli önlemler alındığında her türlü madencilik 
faaliyetinin çevre ile barışık olarak sürdürülmesi mümkündür. 

Önemli olan -üzerinde durulması gereken- madencilik şirket- 
lerinin sağladıkları istihdam ve devlete verdikleri vergi dışında, 
çalıştıkları bölgelerde sosyal sorumluluk bağlamında, halkın 
yaşam standardını yükseltecek, geçerli bir meslek edinmeye 
ve sanata, aktif ve kalıcı katkılardır. “Sosyal Etki Değerlendirme” 
bağlamında en kapsamlı bölümün “Sosyal Gelişim Planı” olması 
gerekir. Yaygın deyişle yöre halkına “balık tutmayı” öğretmek ve 
gelişimine ciddi katkılarda bulunmaktır. Çünkü doğal kaynağın 
asıl sahibi olan yöre halkının bölgesindeki işletmelerden en aza-
mi şekilde, uzun vadeli faydalar sağlaması esas olmalıdır.  

Altın Madenciliği Üzerine
Kısa Bir Not

Prof. Dr. İrfan Bayraktar
Tüfekçioğlu Kauçuk & Makina

irfan@tk.com.tr

değerlendirme
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Madencilik ve metal sektör-
lerine yönelik küresel ölçekli 
analizler gerçekleştiren SNL 
Metals & Mining’in 26’ncı 

Kurumsal Arama Stratejileri (CES) raporuna göre; demir dışı 
metallere yönelik arama faaliyetlerine ayrılan küresel bütçe 
2015 yılında 9,2 milyar dolara kadar geriledi. Bir önceki yılda 
11,4 milyar doları bulan bu bütçe böylece 2009 yılından beri 
en düşük seviyeye gerilemiş oldu. 

Dünya çapında yaklaşık olarak 3.500 madencilik ve arama fir-
masını kapsayan analiz sonrası hazırlanan 2015 CES raporun-
da toplanan verilere göre 8,77 milyar dolar olarak hesaplanan 
2015 yılı arama bütçesi, veri elde edilemeyen şirketler adına 
yapılan varsayımları da hesaba kattıktan sonra 9,2 milyar dolar 
olarak kabul edildi. 

2011 yılından beri düşüşte olan emtia fiyatlarına paralel olarak 
arama faaliyetlerine ayrılan bütçe de 2012 yılından bugüne ge-
rilemeye devam etti. Yüksek işletme maliyetleri, sermaye harca-
maları ve düşük tenörlü cevherlerin yanı sıra metal fiyatlarındaki 
düşüş ile mücadele eden büyük çaplı aramacılar, geçen süreçte 
büyümeye yönelik harcamalarından feragat etmek durumun-
da kalırken arama faaliyetlerine yönelik bütçelerinden de yüzde 
18’lik kesinti uyguladılar. Diğer taraftan küçük çaplı aramacıların 
arama bütçeleri ise 2014 yılında %29, 2015 yılında ise %26 ora-
nında daraltıldı. 

Yaşanan düşüş farklı oranlarda da olsa tüm emtialara ait arama 
faaliyetlerinde kendini gösteriyor. Örneğin altın, uranyum ve pla-
tin aramalarındaki düşüş sırası ile %14, 34 ve 33 olarak kaydedildi.

Her ne kadar bütçe düşüşü yaşansa da 2015’te 119 farklı ülke-
de arama çalışması yapılarak bir öncekine benzer sayıda ülke-
de arama faaliyetleri gerçekleştirildi (2014’te 124 ülke).  Latin 
Amerika’nın dünya çapında gerçekleştirilen arama faaliyetleri 
üzerinden payı 2014’e göre %28’den daha fazla artış göste-
rirken bunun en önemli sebebi kıtadaki arama çalışmalarının 
büyük çoğunluğunun mevcut maden çevrelerinde yapılmış 
olması olarak gösteriliyor. Öte yandan payı en çok düşen kıta 
ise %30 ile Afrika olarak göze çarpıyor. 

Not: Demirdışı metal arama çalışmaları tanımı, demir cevheri, 
alüminyum, kömür, petrol ve gaz dışında kalan değerli ve baz 
metaller, elmas, uranyum ve diğer endüstriyel minerallere yö-
nelik arama çalışmalarını kapsamaktadır.

SNL tarafından hazırlanan diğer bir raporda ise madencilik sek-
töründe döngünün ne zaman pozitif yöne döneceğinin cevabı 
arandı.

Maden Arama Bütçeleri ve Sermaye 
Harcamaları 2015’te Azaldı

Research finds that all of the covered commodities received lower allocations in 2015, ranging from a 14% decline in gold 
allocations to 34% and 33% declines in uranium and PGM budgets respectively.

According to SNL Metals & Mining’s 26th edition of Corporate Exploration Strategies (CES), the estimated worldwide total 
budget for nonferrous metals exploration dropped to $9.2 billion in 2015 from $11.4 billion in 2014 — a 19% decrease and 
the lowest total since 2009.

SNL Metals & Mining’s 2015 exploration data and analysis are based on information collected from nearly 3,500 mining and 
exploration companies worldwide, of which almost 1,800 had exploration budgets for 2015. The companies (each budgeting 
at least $100,000) budgeted a total of $8.77 billion for nonferrous exploration in 2015. Including SNL’s estimates for budgets 
that could not be obtained, the 2015 worldwide exploration budget totals $9.2 billion. (Note: Nonferrous exploration refers to 
spending in the search for precious and base metals, diamonds, uranium, and some industrial minerals; it specifically excludes 
exploration for iron ore, aluminum, coal, and oil and gas.)

EXCLUSIVE REPORT

SNL Metals & Mining’s 26th Corporate Exploration 
Strategies estimates worldwide exploration budgets 

falling 19% to $9.2 billion in 2015

For more information about SNL Metals & Mining, visit SNLMetals.com or email SNLInfo@SNL.com.
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Many of SNL Metals & Mining’s clients are equipment 
manufacturers or service providers to the mining and exploration 
sector. We assist them by providing a forward-looking view 
of commodity prices, mined volumes and industry capital 
expenditure, which informs their strategic planning. This short 
research note aims to share some highlights from our current 
view of the industry. So - what do the current indicators and 
historical precedents imply about the industry’s trajectory over 
coming months and years?

Where Are We Now?
The “Super Cycle” commodity boom peaked in 2012, and metal 
prices have steadily fallen since then, under pressure from 
macroeconomic factors such as falling Chinese GDP growth, 
the tapering of quantitative easing in the US and economic 
shocks in the Eurozone. 

With a generally worsening outlook for commodity prices due 
to oversupply and weaker demand growth than previously 
expected, mining companies continue to respond by reducing 
non-critical spending at both operating mines and development 
projects. This has resulted in industry-wide project suspensions, 
delays and expenditure decision deferrals. 

Accordingly there has been a significant pull-back in spending 
across the mining sector from the peak seen in 2012. Sustaining 

capital expenditure fell 13% from the 2012 peak to 2014, but 
by far the larger reductions have been to development and 
project related capital expenditure, with spending on brownfield 
projects down by one quarter and greenfield expenditure down 
by almost one third.

How Does The Mining Sector Cycle Play Out? 
Insights for Industry Suppliers
By Mark Fellows, Director, Consulting, SNL Metals & Mining

Exclusive Report

Mining Industry Capex

Madencilik Endüstrisi Sermaye Masrafları

Sürdürülebilir Sermaye Masrafı Brownfield Greenfield

Elsewhere nonferrous exploration spending has continued 
to decline, with exploration budgets for new developments 
particularly affected by the spending restraint shown by mining 
companies. Exploration tends to be one of the most vulnerable 
components to cash flow pressure, and funds flowing into the 
exploration sector have thinned considerably in the past two 
years.

You Are Here
The question many of our industry colleagues have been asking 
us is “how much longer will this downturn last?” 

The honest answer is, we don’t know. But we strongly believe 
that anyone involved in strategic planning should have an 
opinion, in order to make strategic plans. History may be a 
useful guide to the duration and depth of the downturn.

We dived deep into the historic data, to examine the precedents 
from the last industry bear market, which ran for five years 
from 1997. Over this period, mining industry capex fell 42%. 
Stay-in business (SIB; or sustaining) capital expenditure held 
up relatively well, recovering to 1997 levels by 2000, but 
expansion capex continued to decline until the end of 2002.

If we compare this historic cycle with the current one, taking 
2012 as the peak, here’s what we see:

It’s not a pretty picture. So far, we estimate that annual total 
capex (sustaining and expansion) will have declined by 30% 
from the 2012 peak by the end of 2015. If history is any guide, 
it could fall a further 12% over the next two years. Worryingly, 
metal prices have already fallen 12% further than they did 
during the 1990s bear market, and at the time of writing they 
continue to fall. Capital expenditure only recovered to 1997 
levels in 2004 (Year 7).

If history repeats itself, is your business prepared for two more 
years of falling capex, followed by several years of subdued 
recovery after that?  

SNL Metals & Mining Consulting aims to help our clients plan 
for what’s to come; identifying opportunities and ensuring that 
your resources are wisely allocated. We provide credible forward-
looking scenarios for mine production, operating costs and 
capex, built up from our detailed mine-by-mine database. To 
this data, we add our consultants’ years of industry experience, 
to provide deep insight.

If you would like to talk to us about where the industry is 
heading, and the implications for your business, please get 
in touch.

SNL Metals & Mining is the most trusted source of global mining information and analysis 
with more than three decades of providing global insights and intelligence.

To learn more, contact:   
Natalia Strigoun,  
Business Development Manager, 
Consulting

SNLMetals.com              

The Late 1990s Bear Market
(indexed to 1997 = 100)

Comparing: Late 1990s to Current Bear Market
(Year 0 = 1997 and 2012)

SNL Metals & Mining
5th Floor Centennium House
100 Lower Thames Street London
EC3R 6DL

Tel: +44 (0)20 7398 1839
E-mail: metalsconsulting@snl.com

1990 Sonları Ayı Piyasası (1997 = 100 Endeksinde)

Metal Fiyat İndeksiGenişleme Sermaye MasrafıSürdürülebilir Sermaye Masrafı
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Madencilik Türkiye Dergisi ve aşağıdaki diğer markalarımız
hakkında bilgi edinmek isterseniz bizlere;

www.madencilik-turkiye.com
info@madencilik-turkiye.com

adreslerinden ulaşabilirsiniz.

“Türk Maden Endüstrisinin Markası”
Türk Maden Endüstrisi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız, 
Madencilik Türkiye sizin için

en iyi alternatiftir...en iyi alternatiftir...

Bahsedilen döngüyü günümüzle kıyasladığımızda ise aşağıda-
ki şekil ortaya çıkmaktadır.

Bu noktada 2012 yılından günümüze toplam (sürdürülebi-
lir ve genişleme) sermaye masraflarında %30’luk bir düşüş 
gözükmektedir. Eğer geçmişteki örneği baz alırsak önümüz-
deki iki yıl içerisinde %12’lik bir düşüş daha beklenebileceği 
söylenebilir. 

Öte yandan metal fiyatlarının hali hazırda, 1990’lar sevi-
yesinden %12 daha aşağıda bulunduğunu da belirtmek 
gerekiyor. 

2012 yılında tavan noktasına ulaşan emtia “Süper Dönemi” 
Çin’in GSYİH’sindeki düşüş, ABD’nin parasal genişlemesinde 
yavaşlama ve Euro bölgesinde yaşanan ekonomik şok gibi 
çeşitli makroekonomik faktörler sebebiyle metal fiyatlarında 
keskin bir dönüş yaşanmasına yol açmıştı. 

Üretim fazlalığı ve beklenilen talepte yaşanan düşüş ile bir-
likte daha da kötü durama geçen emtia fiyatları sonrasında 
madencilik şirketleri, gerek arama gerekse de geliştirme pro-
jelerinin kritik olmayan harcamalarında kesintilere gitmek 
durumunda kaldılar. 

2012 yılından bugüne sürdürülebilir sermaye harcamala-
rında %13 oranında azalma gözlemlenirken, harcamalarda 
kesintinin büyük çoğunluğu gelişme projelerine yansıtıldı. 
Yaşanan bu süreçte brownfield (geliştirme) projelere yapılan 
harcama dörtte bir oranında düşüş gösterirken greenfield 
(yeni) projelere yapılan harcamalar hemen hemen üçte bir 
oranında azaltıldı. 

Bu gidişatın tekrar ne zaman olumlu yönde seyredeceğinin ise 
bir muamma olduğu belirtilen raporda tarihte yaşanan benzer 
durumlara göz atılarak az çok bir fikir edinilebileceği yorumu 
yapılıyor. Örneğin 1997 yılında başlayarak 5 yıl süren bir pe-
riyotta madencilik endüstrisi sermaye harcamaları %42 ora-
nında bir düşüşle karşı karşıya kalmıştı. Sürdürülebilir sermaye 
masrafları 2000 yılında tekrar 1997 yılı seviyelerine yükselme-
sine rağmen, sermaye genişleme masrafları 2002 yılına kadar 
düşmeye devam etti. 

Elsewhere nonferrous exploration spending has continued 
to decline, with exploration budgets for new developments 
particularly affected by the spending restraint shown by mining 
companies. Exploration tends to be one of the most vulnerable 
components to cash flow pressure, and funds flowing into the 
exploration sector have thinned considerably in the past two 
years.

You Are Here
The question many of our industry colleagues have been asking 
us is “how much longer will this downturn last?” 

The honest answer is, we don’t know. But we strongly believe 
that anyone involved in strategic planning should have an 
opinion, in order to make strategic plans. History may be a 
useful guide to the duration and depth of the downturn.

We dived deep into the historic data, to examine the precedents 
from the last industry bear market, which ran for five years 
from 1997. Over this period, mining industry capex fell 42%. 
Stay-in business (SIB; or sustaining) capital expenditure held 
up relatively well, recovering to 1997 levels by 2000, but 
expansion capex continued to decline until the end of 2002.

If we compare this historic cycle with the current one, taking 
2012 as the peak, here’s what we see:

It’s not a pretty picture. So far, we estimate that annual total 
capex (sustaining and expansion) will have declined by 30% 
from the 2012 peak by the end of 2015. If history is any guide, 
it could fall a further 12% over the next two years. Worryingly, 
metal prices have already fallen 12% further than they did 
during the 1990s bear market, and at the time of writing they 
continue to fall. Capital expenditure only recovered to 1997 
levels in 2004 (Year 7).

If history repeats itself, is your business prepared for two more 
years of falling capex, followed by several years of subdued 
recovery after that?  

SNL Metals & Mining Consulting aims to help our clients plan 
for what’s to come; identifying opportunities and ensuring that 
your resources are wisely allocated. We provide credible forward-
looking scenarios for mine production, operating costs and 
capex, built up from our detailed mine-by-mine database. To 
this data, we add our consultants’ years of industry experience, 
to provide deep insight.

If you would like to talk to us about where the industry is 
heading, and the implications for your business, please get 
in touch.

SNL Metals & Mining is the most trusted source of global mining information and analysis 
with more than three decades of providing global insights and intelligence.

To learn more, contact:   
Natalia Strigoun,  
Business Development Manager, 
Consulting

SNLMetals.com              

The Late 1990s Bear Market
(indexed to 1997 = 100)

Comparing: Late 1990s to Current Bear Market
(Year 0 = 1997 and 2012)

SNL Metals & Mining
5th Floor Centennium House
100 Lower Thames Street London
EC3R 6DL

Tel: +44 (0)20 7398 1839
E-mail: metalsconsulting@snl.com

1990’lar ile Günümüz Ayı Piyasasının Karşılaştırması (1997 ve 2012 için Yıl 0)

90 Sonları Fiyat İndeksi

Günümüz Ayı Piyasası Sermaye Masrafı

90 Sonları Sermaye Masrafı
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Giriş
Herhangi bir işe yatırım kararı 
vermeden önce, yatırım yapı-
lacak işle ilgili bütün gerçek-
lerin ve verilerin elde olması 
oldukça önemlidir. Bir işe 
yatırım yapılmasının neden-
leri çok çeşitli olabiliceğinden 

ötürü, dünyanın değişik yerlerine dağılmış madencilik yatırımla-
rının da diğer yatırım kararlarından aslında hiç bir farkı yoktur1,6.

Bu nedenle, “Kapsamlı Durum Saptaması” [KDS] (Due Dili-
gence) olarak adlandırılan işlemler zinciri, yatırım kararının 
sonuçlanacağı sözleşme ya da anlaşma imzalanmadan önce 
yapılması gereken önemli ve sıkça kullanılan bir yöntemdir. 
Örneğin, bir yatırımcının ticari ve stratejik nedenlerden ötürü 
eldeki rezervlere ulaşmak istemesi böylesi bir çalışmayı gerek-
tireceği gibi, yatırıma finans sağlayan bir kurum da, projenin 
tamamına ya da bir miktarına finans yatırımı sağlanması için 
söz konusu çalışmanın yapılmasını isteyebilir. Diğer bir olasılık 
da, maden sahibi bir şirketin elindeki maden ya da sahaları pi-
yasada satma kararı öncesinde, böylesi bağımsız bir Kapsamlı 
Durum Saptaması çalışmasına gereksinim duyması olabilir.

Oxford Sözlüğü “Kapsamlı Durum Saptaması” kavramını, olası 
bir alıcı tarafından satın alınması düşünülen iş yerinin ya da şir-
ketin ya da projenin tüm varlıklarınının ve iş potansiyelinin ve 
üstlenilen ticari yükümlülüklerinin ne olduğunu anlaması için 
yaptığı kapsamlı bir durum değerlendirmesi olarak tanımlar. 

KDS’nin ana amacı, yatırım kararı verirken işletme ile ilgili te-
mel gerçekleri anlamak ve var olan risklerin ne olduğunu ve 
bunların en aza indirilip indirelemeyeceğini bulmaya çalışmak-
tır. Bu nedenle KDS işlemi, alımı gerçekleştirecek olan alıcının 
oluşturduğu KDS ekibi tarafından algılanan riskleri düzenli ve 
yöntemli bir şekilde tüm açıklığı ile ortaya koyar. Ancak bu iş-
lem yapılırken KDS’de sürekli olarak ilgilenilen diğer bir olguy-
sa riskleri en aza indirecek önlemlerin olup olmadığı olacaktır1.

Risklere karşı alınan önlemler, var olan ve gelecekteki riskleri 
ve tehlikeleri sınırlamaya yönelik olacağı için, düşünülen ön-
lemlerin oluşturacağı etkiler de buna göre değerlendirilecek-
tir1. Bundan ötürü dengeli bir görüşün KDS raporlarında yansı-
tılması oldukça önemlidir.

KDS bir şirketin değerinin bulunmasına yardımcı olmasıyla bir-
likte, var olan ana potansiyellerin ve alt birimlerin bir araya ge-
tirilmesiyle oluşturulacak sinerjilerin de saptanması açısından 
önemlidir. Dolayısıyla sözleşme imzalanmadan önce, satıcı ta-
rafından iddia edilen olguların yerinde saptanıp test edilmesi 
ve onanması gerekir. Bu test ve onama işlemleri genelde dört 
alanda yapılır: Yönetimsel, Teknik, Ticari ve Yasal.

Bu makalede yalnızca maden yatırımlarını ilgilendiren, “Teknik 
Kapsamlı Durum Saptama” ile ilgili alanında dünya liderlerinden 
biri olan DMT şirketinin (daha önceleri IMC olarak bilinen) dün-
yanın değişik coğrafyalarında elde ettiği proje deneyimlerinden 
çıkan sonuçlar ele alınacaktır. KDS’nin çok karmaşık yapısı ve ne-
redeyse salt incelenen olaya özgü olması nedeniyle, makalenin 
amacı bunun nasıl yapılacağı konusu değil, daha çok KDS’nin ne 

Madencilik Yatırımlarında Teknik 
Kapsamlı Durum Saptama
(Due Diligence) Çalışmaları
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olduğu ve karşılaşılan sorunların içeriği ve bir KDS çalışmasın-
dan neler beklenir sorularına yanıt aranması olacaktır. 

Kapsamlı Durum Saptama Alanları
Maden projelerinde Teknik KDS alanları oldukça geniş kap-
samlı olup, kaynak ve rezervleri (jeoloji), maden işletme etkin-
liklerini, tesislerin konumunu ve durumunu, işletme birimlerini 
(cevher hazırlama, enerji üretimi, su üretim ve dağıtımı vs), el-
deki ekipmanın durumunu, alt yapı tesis ve birimlerini, çevre 
konularını, madenle ilintili birimleri (örneğin artı değer katılmış 
yan ürün tesislerini), piyasa ve ürün satış durumlarını ve mali 
konuları içerir.

KDS’nin bu kadar geniş kapsamlı bir yapıya sahip olması nede-
niyle büyük bir ekibin oluşturularak bütün verilerin bir veri oda-
sında ya da saha gezisiyle irdelenmesi gerekir. Ancak yine de, 
yalnızca rezervleri ve maden işletmesine yönelik dar kapsamlı 
ve daha odaklı bir çalışma yapmak da mümkündür. Ek olarak, 
mali değerlendirme de KDS’nin bir parçası olduğu için finansal 
konuları içeren maliyet ve gelir başlıklarına da bakılması olasıdır. 

İlk veri incelemesi, saha gezisi öncesinde internet üzerinden 
hazırlanmış ya da fiziki anlamda var olan bir veri odasında ger-
çekleşir ve kaygıya neden olacak ilk bulgular “Eksiklik Araştır-
ması” (Gap Analysis) raporu altında borcu veren kredi kurumu-
na ya da alıcı durumunda olan şirkete sunulur. 

Eksiklik Araştırmasının sonuçları saha gezisi sırasında görüşme-
lerin temelini ve ana noktalarını oluşturup, KDS ekibinin bu ko-
nulara odaklanarak zaman yitirmesinin de önüne geçmiş olur. 

Saha gezisinin tamamlanmasının ardından, genelde bir “Ön 
KDS Raporunu”, raporu ısmarlamış borç vermeyi düşünen kre-
di kurumuna ya da yatırımcı alıcı kuruluşa değerlendirme ve 
yorumları için gönderilir. Bu ön raporun ardından hazırlanan 
“Sonuç KDS Raporu” ise tüm bulguları, sonuçları, yorum ve 
değerlendirmeleri içerir. Bu sonuç raporunun diğer bir işlevi 
de olası bir mali konsorsiyum (syndication) oluşturulabilmesi-
ni sağlamak da olabilir. Projeyle igili alıcı ve satıcılar arasında 
anlaşma imzalanmadan önce, “Sonuç KDS Raporu”yla ortaya 
çıkan bazı soruların yanıtlanması için KDS ekibi yatırımcılar ta-
rafından toplantıya da çağırılabilir.

Teknik Takım
Teknik anlamda yapılacak olan KDS, ayrıntılı ve özel girdiler ge-
rektirdiği için, bir araya getirilecek ekibin de değişik mühendis-
lerden, uzmanlardan ve özel teknik personelden oluşturulması 
kaçınılmazdır. Yatırımcı firmanın böylesi bir teknik donanıma 
sahip olmaması ya da KDS raporunun yansız bir yapıya sahip 
olmasının ve tüm risklerin saptanılmasının istenmesi de böyle-
si büyük bir kadronun oluşturulma nedenleri arasındadır. 

Söz konusu teknik elemanlar jeoloji mühendislerini, maden 
mühendislerini, cevher hazırlama mühendislerini, elektrik mü-
hendislerini, makina mühendislerini, modelleme uzmanlarını, 

sözleşme uzmanlarını, çevre mühendislerini ve konularında 
uzmanlaşmış projeyle ilgisi olduğu düşünülen başka mühen-
dis ve teknik elemanları da içerir.

Bu kadar uzmanın bir araya getirilmesinin nedeni, proje ya da 
yatırım yapılması düşünülen işin değişik bölümlerinin ayrıntıla-
rıyla irdelenip, edinilen görüşlerin yansız bir şekilde iletilmesidir. 
Bunun diğer bir önemiyse, projeye ya da yatırıma duygusal an-
lamda bağlanmamış bir ekibin yansız bakış açısının alınmasıdır. 
Oluşturulacak ekibin yeterince deneyime ve verilen görevi tam 
anlamıyla verilen zaman dilimi içinde yerine getirecek disipline 
sahip olmasıysa bu ekibin en önemli özeliklerinden birisidir. 

Teknik Kapsamlı Durum Saptama Evreleri
Teknik Kapsamlı Durum Saptama çalışmalarında üç evre vardır: 
veri irdeleme, saha gezisi ve elde edilen bulguların bir raporla 
sunulması.

Veri İrdelemesi
Anlamlı bir sonuca ve yargıya ulaşabilmek için eldeki tüm ve-
rilerin yeterli olup olmadığının irdelenmesi gerekir. Bu arada 
maden yatağı konusunda doğru bir sonuca ulaşabilmek için söz 
konusu verilerin nasıl oluşturulduğunun ve veri yönetiminin de 
incelenmesi zorunludur. Dolayısıyla saha gezisinin öncesinde iyi 
bir şekilde hazırlanmış bir veri listesi oldukça önemlidir. Bu liste 
aynı zamanda yatırımı yapılacak şirkete de gönderilerek, saha 
gezisi sırasında verilerin hazır olması sağlanır. Bunun yanısıra, 
söz konusu yatırımın ticari duyarlılıkları nedeniyle, taraflar ara-
sında bir gizlilik anlaşması imzalanması zorunludur.

Yıllar içersinde yapılan araştırma ve bitirilmiş işlerin çokluğu ne-
deniyle, eldeki veri miktarı düşünülenin çok üzerinde de olabi-
leceği için, veri irdelemesinin bütünsele odaklanmış bir şekilde 
yapılması gerekir. Böylesi bir bilgi çokluğunda, hangi verilerin 
ve bulguların karar vermede etkili olacağına ve ayıklanmasına, 
irdelemeyi yapan uzmanların karar vermesi gerekir.

Başlangıç aşamasında, veri irdelemesi satıcı durumda olan fir-
manın oluşturacağı sanal ya da fiziksel veri odasında gerçekleşir. 
Bazı durumlarda, verilerden bazıları üçüncü bir kuruluşun bün-
yesinde (Jeoloji Kurumları, Maden Enstitüleri, Üniversiteler) de 
barındarılabilir, bu da bu kurumların ziyaret edilerek bu verilerin 
toplanmasını gerektirebilir. 

KDS Ekibi Saha Ziyaret,- Rusya
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Her hangi bir KDS çalışmasında irdelemenin yapılabilmesi için 
genelde aşağıdaki bilgiler gerekmektedir:

•	 Saha ruhsat ayırıntıları (koordinatlar, hangi madenin işleti-
leceği, sahiplerinin kimler olduğu vb);
•	 Bütün jeolojik veriler (sondajlara ait veriler, jeolojik ve jeofizik 
arama ayrıntıları), maden raporları ve çalışmaları, hidrojeolojik 
ve kaya mekaniği çalışmaları;
•	 Bütün jeolojik haritalar, planlar, ara kesitler; 
•	 Bütün test ve labaratuvar sonuçları;
•	 Jeolojik ve blok modelleme çalışmaları;
•	 Kaynak ve rezerv denetleme çalışmaları ve bildirimleri;
•	 Maden planları, program ve çizelgeleri içeren çalışmaların 
tümü (En azından şirketin uzun dönemine ait planlar ya da 
madenin ömrüyle ilgili yapılmış planlar);
•	 Maden ekipmanının ayrıntıları;
•	 Alt yapıya ilişkin tüm veriler [elektrik üretimi ve dağıtımı, su 
yönetimi, ulaşım (kara yolları, demiryollarına erişim, köprüler vb)], 
•	 Cevher hazırlama tesislerinin verileri;
•	 Personelle ilgili veriler;
•	 Tedarikçi ve dağıtıcı firmaların listeleri;
•	 Pazarlama bilgileri (müşteri listesi, var olan ve olası anlaşma-
lar/sözleşmeler);
•	 Atık yönetimi ile ilgili veriler;
•	 Çevre ve sosyal veriler
•	 Ekonomik veriler (Etkinlik Harcamaları (OPEX), alt yapı 
yatırım harcamaları (CAPEX), vergi, devlet kesinti ve hakları, 
saha ya da maden işleri ile ilgili açılmış davalar)

Saha Gezisi
Saha gezileri, yatırım yapılacak maden sahasının fiziksel duru-
mu hakkında geniş çaplı ayrıntılı bilgi vermesi ve yapılan et-
kinlikleri yerinde görme olanağı ve uygulanan teknik tasarımın 
uygunluğunu saptama fırsatı vermesi nedeniyle KDS çalışma-
larının en önemli parçalarından biridir.

Gezinin gerçekleşmesiyle, KDS ekibi yapılacak harcamaların 
boyutunun, olası yaptırımların ve risklerin ne olduğunun anla-
şılmasına ilişkin izlenimleri yerinde edinir. Buna ek olarak, tek-
nik uzmanlar, var olan ve olası riskleri ve bunların nasıl gideri-
leceğine ilişkin önlem ve yöntemler konusunda da bilgi sahibi 
olur. Yatırımın boyutuna ve projedeki var olan saha sayısına ve 
birden fazla coğrafik bölgede yer almış saha dağılımına bağlı 
olarak saha gezilerinin süresi bir kaç gün ile bir kaç hafta ara-
sında değişir. 

KDS çalışmaları ekip içersinde yer alacak sorgulayıcı kişilerin 
özeliği nedeniyle aslında birer dedektif soruşturmasına ben-
zer. Bu nedenle, KDS üyelerinin birbiriyle ilintisi ya da bağ-
lantısı olmayan ya da yokmuş gibi olan noktaları ve konuları 
birleştirebilme beceri ve deneyimine sahip olmaları gerekir. 
KDS ekibi neye baktığını ve baktığı zaman da baktıklarının 
ne olduğunu iyi bilmelidirler. Saha gezisi sırasında yalnızca 
sorunlara bakılmamalı aynı zamanda fırsatların da ne olduğu 
belirlenmelidir.

KDS ekibi, bir madenin başlatılmasından, üretimin artırılma-
sına ve üretim sırasında karşılaşılabilecek sorunların neler 
olabileceği konusunda oldukça iyi bilgi sahibi olmalıdır ve 
dolayısıyla günlük karşılaşılan sorunlar nedeniyle operasyon 
yönetiminin de mükemmel boyutta olmayacağının farkında 
olmalıdır. Bu nedenle KDS ekibinin yatırım sahasına dengeli ve 
yöntemsel yaklaşımı oldukça önemlidir. 

Bunun için önceden hazırlanmış bir denetim listesi, saha gezi-
sinde sorulacak sorulara yöntemsel bir yaklaşım katkısı sağlar. 
Bu liste genel bir liste olmasına karşın, her yeni yatırım sahası 
için gözden geçirilmeli ve eğer gerekiyorsa, sahaya özgü riskle-
re bağlı olarak yeni veriler ve girdiler de eklenmelidir.

KDS ekibi saha gezisi sırasında, yatırımın yapılacağı sahanın 
verileriyle ve operasyonlarla ilgili aptalca ve anlamsız dahi 
gelebilecek bir yığın soru soracaktır. Bu uzmanlar kendile-
rine anlatılan hiç bir şeyi varsaymayacak kadar deneyimli 
olduklarından, söylenilen her şey hakkında belge ya da ka-
nıt isteyeceklerdir.

Bu arada KDS ekibinin yalnızca yatırımı değil, aynı zamanda sa-
hadaki ekibin yeterliliğini de değerlendirdiği unutulmamalıdır. 
Dolayısıyla, KDS uzmanlarının saha yerel teknik ekibi ile uzun 
ve kapsamlı konuşmalar yapması KDS çalışmalarının genel bir 
uygulamasıdır. Bu yöntem, sorgu odasındaki gibi soru-yanıt 
yöntemine oranla daha verimli ve taraflar arasında daha ka-
bul görür bir yöntemdir. KDS uzmanları, doğrudan olgularla 
ilgileneceği için, oluşturulacak görüşler de bunlar üzerinden 
ve yansız olacaktır. Bu görüşler hem riskleri, hem de var olan 
ve olası fırsatları içerecektir. Riskler hem yatırım sahasına özgü 
olanları, hem de sahadan çıkartılan ürünün o endüstrideki ge-
nel risklerini de kapsayacaktır.

KDS çalışmalarında genelde jeoloji, madencilik, cevher hazır-
lama, altyapı, pazarlama, çevre ve sosyal etkenler ve mali ko-
nular irdelenir.

Jeoloji
Teknik KDS ekibi, özelikle saha sahiplerinin ya da saha ekibi-
nin kendi sahalarındaki jeolojik koşulları tam olarak anlayıp 
anlamadığına bakacaklardır. KDS ekibinin jeoloji mühendisi, 
zorunlu bir saha gezisi yapıp, sondaj karotlarına, yığın örnek-
lerine, laboratuvar verilerine, daha önceden hazırlanmış rapor 
ve rezerv tahmin hesaplarına bakmalıdır.

Saha sahibinin hazırladığı rezerv tahmin hesaplarının JORC 
kodu gibi uluslararası genel endüstri ilkelerine ve standartla-
rına uyup uymadığının belirlenmesi de ayrıca önemlidir. Dola-
yısıyla, bütün teknik çalışmaların temeli olan jeolojik verilerin 
nasıl çıkartıldığına ve bu veri noktalarının değişik belgelere 
nasıl taşındığının belirlenmesi (örneğin eski belgelerin irdelen-
mesi, ya da gelişi güzel seçilmiş bazı noktaların teke-tek denet-
lenmesi) de veri kalite güvencesinin oluşturulması açısından 
oldukça önemlidir.2  
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Denetlemenin ve irdelemenin bir parçası olarak, sahanın %5 
ile %30’luk ve sahayı temsil eden bölümüne karşılık gelen 
kaynak ve rezervlerin yeniden tahminlerinin yapılması da KDS 
çalışmasının bir parçasıdır. Eğer aradaki fark %10’dan fazlaysa 
rezervlerin tamamının yeniden tahmin edilmesi gerekebilir. 
Eğer karşılaştırmalı rezerv denetimi %90’nın üzerindeyse, re-
zervlerin doğru olarak tahmin edildiği bildirilir. Karşılaştırmalı 
rezerv denetimi, belirlenen aralığın dışındaysa, olası hataların 
nerede olabileceği ve genel rezerv hesapları üzerindeki etkile-
rinin neler olabileceği ayrıntılarıyla tartışılmalıdır.

KDS çalışmasında sahanın yatırımın değerinin ne olduğu bi-
linmek isteniyorsa, denetlemeyi geçen rezervler güvenli bir 
şekilde mali hesaplarda kullanılabilir [ödeme süresi (payback 
period), İndirgenmiş (iskontolu) Nakit Akışı (DCF – Discounted 
Cash Flow), Net Bugünkü Değer (NPV – Net Present Value), ter-
minal değer, vs]1,2.

Maden ve Altyapı
KDS çalışmasının maden bölümü, söz konusu cevherde dene-
yimli bir maden mühendisince gerçekleştirilir. Buradaki irdele-
melerin bir parçası olarak, maden mühendisi maden planlarını 
[kısa dönem (1-2 yıl), orta dönem (3-10 yıl) ve uzun dönem (iş 
planı süresi (20-30 yıl) ya da madenin ömrü)] ve bunların pra-
tikte uygulanma olasılıklarını denetler. 

Özellikle rezervelerdeki kazanılabilir cevher oranı ve cevhere 
karışacak seyreltme (dilution) miktarı dikkat edilecek konular 
arasında olacaktır. Jeoteknik konular saha personeliyle ayrıntı-
larıyla tartışılarak sahada herhangi bir jeoteknik duyarlılık (şev 
stabilitesi, cevher tavan ve tabanın stabiletesi, göçme ve çök-
me olayları) olup olmadığı ve bunlara karşı kullanılan yöntem-
lerin ne olduğu anlaşılmaya çalışılacaktır. 

Saha gezisi sırasında, üretim programı irdelenerek, üretim mik-
tarının, cevher kalitesinin, örtükazı oranlarının, atık üretiminin 
ve yönetiminin saha ekibince ve yönetimince nasıl yapıldığı 
anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu denetim yükleyicilerin kapasite-
sini, damperli kamyonları, taşıma bantlarını, vinçleri, taşıma 
uzaklıklarını, dolaşım döngüsünü, ekipmanın yaşı, bakım çizel-

gelerini, taşıt filosu gibi ayrıntıları ve bunların üretim progra-
mına uygun olup olmadıklarının da araştırılmasını içerir.

Personel ayrıntılarının irdelenmesi, vardiya ekiplerinin içeriği 
ve sayısı, bir vardiya boyunca üretilen cevher miktarı, birim 
üretkenlik rakamları, personelin yaşı ve kapasitesi (alışılagel-
miş ve programlanmış eğitim programları, sertifikaları, perso-
nel politikası ve yönetimi) gibi konular da bu irdelemenin bir 
parçası olacaktır.

Varolan ve planlanan alt yapıya ait birimler, konuya uygun mü-
hendislerce incelenip, bu birimlerin planlanan üretim miktarı-
na uygunluğu da denetlenip, alt yapının herhangi bir tıkanıklık 
ya da darboğaz oluşturup oluşturmayacağına bakılır. Bu altya-
pı birimleri değişik üretim tesislerini (su, elektrik, havalandırma 
vb), cevher hazırlama binalarını, havalandırma ünitelerini (yeni 
ya da var olan havalandırma şaftlarını, vantilatörleri vb), taşıyı-
cı bantları, ulaşım birimlerini (yol altyapı birimlerini, demiryolu 
birimlerini, taşıtları, değişik personel taşıyıcıları, lokomotifleri, 
trenler vb), bakım programlarını (yedek parça envanteri, en-
vanter kontrol, depolama, tedarikçilerden yedek parça akışı), 
bakım işlemleri ve politikaları (sık onarım yapılması ya da yeni-
lenmesi gereken ekipman listesi) gibi konuları içerir. 

KDS takımı aynı zamanda üretilen cevherdeki ton başına altya-
pıyla ilgili sabit ve değişken maliyetleri (işçilik, ekipman, yakıt, 
yağlar, elektrik, su, genel ve yönetim giderleri, altyapıyı yenile-
mek ya da genişletmek için gerekli sermaye maliyeti) de göz 
önüne almak zorundadır.

Cevher Hazırlama ve Pazarlama
Yatırım yapılması düşünülen projede bir cevher hazırlama te-
sisinin bulunması da mümkün olabilir. Söz konusu cevherde 
uzmanlaşmış bir cevher hazırlama mühendisi, cevher hazır-
lamayla ilgili konuları araştırmak için ekibe katılır. Bu uzman 
özelikle akış şeması, darboğaz oluşturacak konular, ekipma-
nın durumu, konumu ve yenilenme maliyetleri ilgili başlıkları 
araştıracaktır. 

Bu mühendis, planlanmış ve gerçek üretim akış şeması üzerin-
deki farklılıkları ve nedenleri, değişikliğe uğramış bölümlerde-
ki mantığın ne olduğunu içeren verilerle de ilgilenecektir. Bu 
etkinlikler aynı zamanda üretim kapasitesi ve programı (tasa-
rımın gerçeğiyle karşılaştırılması, işletme yüzdeleri, cevherin 
tenörü/kalitesi, atık yönetimi, gelecekte olası genişleme ve 
büyüme planları, kullanılan reaktifler ve diğer tüketilen mal-
zemeler), personel programı (vardiya düzenlemesi, personel 
kapasitesi ve yeterliği, eğitim çalışmaları), bakım programları 
(yedek parça envanteri, envanter kontrol, depolama, tedarik-
çilerden yedek parça akışı), bakım işlemleri ve politikaları (sık 
onarım yapılması ya da yenilenmesi gereken ekipman listesi) 
gibi konuların araştırılmasını da içerir. 

Cevher hazırlama mühendisi, altyapı mühendisi meslektaşlarının 
çalışmalarına benzer olarak, aynı zamanda üretilen cevherdeki         
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ton başına altyapıyla ilgili sabit ve değişken maliyetleri (işçilik, 
ekipman, yakıt, yağlar, elektrik, su, genel ve yönetim giderleri, alt-
yapıyı yenilemek ya da genişletmek için gerekli sermaye maliyeti) 
de göz önüne almak zorundadır. 

Eğer pazarlama çalışmaları da KDS’nin bir parçasıysa, pazarla-
mayla ilgili konular da ayrıntılarıyla araştırılacaktır. Bu başlıklar 
pazarın konumu (iç ve dış pazarlar, kısıtlı ve kısıtlı olmayan pi-
yasalar), pazar pay oranı, üretilen ürünün pazar özelikleri, satış 
rakamları, fiyatlama, indirimler, cezalar, ödeme programları, sa-
tış gelirleri, tarihsel ve gelecekteki varsayılan eğilimler, ürünün 
güçlü ve zayıf olduğu özellikler, müşteri listesi, acenta ve dağıtıcı 
listesi, pazarlama maliyetleri ve promosyonel etkinlikleri içerir.

Çevre ve Sosyal Konular
Projenin “Bankaca Geçerli Fizibilite Çalışmasının” (Bankab-
le Feasibility Study) olup olmadığına bağlı olarak, KDS ekibi, 
üçüncü şahıslarca hazırlanmış Çevre ve Sosyal Etki Araştırma 
(Environmental and Social Impact Assessment) çalışmaların-
daki önerilere ve yapılması gereken işlerin proje sahibi tara-
fından yerine getirilip getirilmediğine bakarlar. Bu, yatırımcı 
ve proje sahibi arasındaki proje için belirlenecek en son proje 
yatırım fiyatını etkilemesi açısından oldukça önemlidir.

Şirketlerin kurumsal sorumluluğu ve toplumsal bilincin ma-
dencilik çalışmalarının çevre ve sosyal yaşantı üzerindeki et-
kilerinin her geçen gün daha bir ayrımına varması, bu olayı 
KDS’nin önemli bir parçası haline getirmiştir. Yatırımcılar, öze-
likle de bankalar ve finans kurumları, yatırım kararı vermeden 
önce, çevreye olabilecek olan etkiler ve bunun sonucunda 
oluşacak yaptırımlar nedeniyle, çevresel riskleri en büyük risk 
kategorisine koyarak, yatırım kararlarını buna göre vermekte-
dirler. Dolayısıyla, yatırım kararının verilirken, geçmişteki ve 
güncel olan çevre ve doğa uygulamalarının, sorumluluklarının, 
yükümlülüklerinin ve olası risklerin taraflarca önceden bilinip 
açıklanması bir zorunluluktur. 

Bu, yatırımı yapan tarafın yatırım kararını verirken, gerekirse 
fiyatı düşürmesine ve üstlenilen yükümlülüklerden doğacak 
ödemelerin de göz önüne alınmasını sağlar. Bu nedenle, KDS 
işlemi gerekli olan çevre mühendisi uzmanlarını da ekip içinde 
içermelidir. Ek olarak, sosyal konuları da kapsayan uzmanları 
da ekibe katarak, yakın çevrede yaşayan topluluklarla da do-
laysız bir şekilde danışma yapıp maden etkinliklerden doğacak 
sosyal sorunlar anlaşılmaya çalışılır. 

KDS ekibindeki çevre uzmanı, yatırımı yapılacak yerdeki etkin-
likleri irdeleyerek, yapılan işlerin var olan yasalara uygun ola-
rak yapılıp yapılmadığını, gerekli izinlerin resmi kanallardan 
sağlanıp sağlanmadığına ve bu izinlerin maden etkinliğini 
başlatmaya, geliştirmeye, çıkartılacak ürünün taşınıp ve dağı-
tılmasını da kapsayıp kapsamadığına ve var olan bu izinlerin 
madenin kapatılmasına kadar geçecek süre içersinde geçerli 
olup olmadığına bakar. Uluslarası Finans Kurumu IFC’nin (In-
ternational Finance Corporation) bir standardı olan, Perfor-

mans Standardı ve uluslarası borç veren kurumların geliştir-
diği “Equator İlkeleri”, yatırım kararı verirken en çok kullanılan 
standardlardır ve yatırımı yaparken söz konusu yatırımın bu 
ilkelere uyup uymadığına özelikle bakılır. Bu, finans kurumları-
nın katıldığı yatırımlarda özelikle ön plana çıkıp, verilebilecek 
yatırım miktarını da etkiler.

Çevre uzmanları aynı zamanda, atık (katı, sıvı ve bulamaç) yö-
netimine, bu işte kullanılacak mühendisliğe (gölet tekniklerini 
ve yönetimi de dahil olmak üzere) ve atık maliyetlerine de ba-
kacaktır. Asit kaya drenajı, var olan su depolama ve iyileştirme 
işlem ve tasarımları ve bunların yerüstü ve yer altı su kaynakla-
rına etkileri de bu incelemenin bir parçası olacaktır. 

Bunlara ek olarak, tehlikeli maddelerin iş güvenliği çerçeve-
sinde insan ve çevre sağlığıyla ilgili kullanımı, operasyonu, 
depolanması, ulaşımı, bu konularla ilişkin personel eğitimi ve 
acil durumlarda neler yapılması konuları da KDS çalışmaları-
nın bir parçasıdır.

Bunun yanısıra, işletmeyi işletmek için gerekli olan sosyal rı-
zaların ve ruhsatların alınıp alınmadığının da denetlenmesi 
gerekir. KDS işlemi, gerekli olan danışma işlemlerinin gerçek-
leştirilip gerçekleştirilmediğine ve gerekli olan sosyal rızaların 
ilgili olan tüm gruplardan alınıp alınmadığına da bakacaktır. 
Özelikle, maden sahasının çevresinde yaşayanlarla hali hazırda 
her hangi bir anlaşmazlık ve uyuşmazlığın olup olmadığının 
bilinmesi ve bu anlaşmazlığın bütün işletmenin etkinliklerini 
durdurabilme olasılığı nedeniyle oldukça önemlidir

Mali Konular
KDS çalışmasının mali konuları içeren bölümü, madencilik ko-
nusunu bilen mali uzmanlarca gerçekleştirilir. Mali uzman, ya-
tırımla ilgili gerekli olan madencilik, cevher hazırlama, cevher 
taşıma ile ilgili tüm altyapı yatırım ve operasyon maliyetleriyle 
ilgili masrafların analizini, KDS ekibinin diğer üyelerinden aldı-
ğı bilgilere dayanarak yapar ve bunu yaparken de uluslararası 
normlar ve standartlar neyse onu uygular. Bu analiz aynı za-
manda, cevher üretilirken ve taşınırken oluşan birim ton başı-
na düşen maliyetleri de içerir. 
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Genelde, KDS ekibi projenin tamamına ya da hangi birimle-
rine özelikle baktığını raporunda açıkça belirtecektir. Bunun 
nedeni, aynı şirketin KDS’de bakılmayan başka birimlerinden 
doğabilecek yükümlülüklerin bulunma olasılığıdır. Dolayısıy-
la, bu birimlerin gözden kaçırılmamasına özen gösterilmesi; 
ya da en azından böylesi varlıkların olduğunun- dikey enteg-
rasyon şirket yapılanması da dahil olmak üzere- yatırımcıya 
bildirilmesi zorunludur1. 

Mali uzman, yatırımın finans durumunu ortaya çıkartabilmek 
için gerekli olan bütün altyapı ve işletme maliyetlerinin ana-
lizinin yapıldığı elektonik çizelgede (spreadsheet) bir finans 
model de geliştirecektir. Bu model, saha sahibinin verdiği bü-
tün maliyet ve gelir girdilerini içermek zorundadır. Geleceğe 
yönelik varsayımların, halen var olan piyasa koşullarında ve ge-
lecekte de gerçekleştirilebilme olasığının olması zorunludur. 

Varsayılan sermaye maliyetleri, maden ekipmanını, cevher 
hazırlama tesislerini, ulaşımı, inşaat ve montajı, yan servisleri, 
altyapı birimlerini, maden öncesi hazırlık masraflarını ve olası 
beklenmedik olaylara (contingency) ayrılmış fonları ve finans 
masraflarını içermek zorundadır.

Varsayılan işletme maliyetleri, madencilik, cevher hazırlama, 
altyapıyla ilintili birimleri, dağıtım ve servis masraflarını içer-
melidir. Her alt birim için, reaktif, patlayıcı ve diğer malzeme 
giderleri, ulaşım, yakıt, bakım ve yedek parça, kısa ve uzun 
dönem ekipman yenileme, personel giderleri, enerji ve su için 
gerekli harcamalar, çevre düzenlemesi ve genel şirket giderleri 
bulunmak zorundadır.

Mali uzman aynı zamanda, ekipteki diğer üyelerin yardımıy-
la, projenin genel ekonomik durumunu değerlendirecektir. 
Bu değerlendirme, üretim programının gözden geçirilmesini, 
gelir varsayımlarını, indirgenmiş (iskontolu) Nakit Akışı (DCF), 
(gerçek model ya da nominal model) ve Net Bugünkü Değer 
(NPV), terminal değer, geri dönüşüm süreci gibi parametreleri; 
vergilendirme, enflasyon, amortisman, parsal işlemleri, döviz 
kurlarını ve duyarlılık analizlerini içermelidir. 

Raporlama ve Sorulması Gereken Önemli Sorular
Yatırımcılar olası projelere her zaman risk açısından bakıp, en 
kötü olasılığın olabileceği gerçeğinin hisselere ve yapılan yatı-
rımlara yapacağı etkiyi göz önüne alarak kararlarını verirler. Bu 
nedenle genelde KDS’yi yapan uzmanların ve yatırım kararını 
verecek olanların sorması gereken kritik sorular şunlardır1:

•	 Satıcı tarafından varolduğu söylenen rezervlerin miktarı 
doğru mu?
•	 Bu rezervleri uygun teknolojiler kullanarak çıkartmak olası 
mı?
•	 Adı geçen rezervleri çıkartmaya değer mi?
•	 Şirketin bu rezervleri çıkartmaya yasal hakkı var mı?
•	 Rezervleri çıkartabileceğini söyleyen ekibin teknik yeterliliği 
var mı?

•	 Projede herhangi bir yasal ya da değişik kurumlardan gelmiş 
yükümlülük ya da yaptırım var mı?
•	 Şirket yaptığı işlerde çevre konularına duyarlı mı?
•	 İşletmeyle ilgili işletme çevresinde yaşayanlardan sosyal 
rızalar alınmış mı?
•	 Yatırımı engelleyecek riskler nelerdir?
•	 Yatırımdan gelecek getirileri artıracak fırsatlar nelerdir?
KDS’yi gerçekleştiren teknik ekibin ve projenin geleceğiyle il-
gili karar merkezinde oturanların projenin geneline odaklanıp, 
dengeli bir görüş taşıması ve ayrıntılar içersinde yitip gitme-
mesi oldukça önemlidir. Hazırlanacak KDS raporunun bu den-
geli görüşleri ve teknik sonuçları yansıtması bu nedenle çok 
önemlidir. Bunun yanısıra, raporda riskler ve fırsatlar bölümü-
ne ayrı bir yer ayırılarak bunlar ayrıntılarıyla tartışılmalıdır. 

Bu raporlar aynı zamanda geleceğe yönelik kullanılacak diğer 
hizmetlerde [Kredi Kurumları Bağımsız Mühendislik Hizmetle-
ri (Lenders’ Engineers Services), Maden Sahibine Verilen Ba-
ğımsız Mühendislik Hizmetleri (Owners’ Engineers Services), 
Tedarik ve Sözleşmelere (Procurement and Contracts) yönelik 
hizmetler vb] de önemli bir temel oluşturacaktır4,5.

Olası Sorunlar
Her ne kadar KDS çalışmasına konu olan taraflar, KDS’nin pü-
rüzsüz gitmesini istese de, bu işlem sırasında olası bazı sorun-
ların çıkması kaçınılmaz olabilir. Bunlar:

•	 Yapılacak işin içeriğinin (scope of work) yatırımcı tarafından 
eksik tanımlanması ve gecikmelere neden olması;
•	 Gecikmelere ve yanlış anlamalara neden olabilecek taraflar 
arası iletişim sorunu;
•	 Kritik ve önemli verilere ulaşamama ya da sınırlı ulaşımın ol-
ması ve bunun KDS sonuçlarını engellemesi ya da geciktirmesi;
•	 Yetersiz, eksik ya da çelişkili veri olması ve bunun herhangi 
bir sonuca ulaşılamamasına neden olması;
•	 Kritik personele ulaşamama ya da sınırlı ulaşımın olması ve 
bunun KDS ekibinin sahanın nasıl işletildiğini anlamasını en-
gellemesi;
•	 Yerel lojistik koşulların tam olarak anlaşılamaması ya da 
bilinmemesi ve bunun saha gezisinin süresini uzatması;
•	 Yerel kuralları az bilmek ya da hiç bilmemek ve bu kuralların 
yatırım sahasına etkilerinin ne olduğunu anlayamamak3;
•	 Saha ekibinin KDS için yeterince ya da hiç hazırlanmaması ve 
bunun KDS’yi geciktirmesi ya da ek KDS işlemini zorunlu kılması;
•	 KDS ekibinin deneyimsiz üyelerden oluşturulması ve işin 
boyutu nedeniyle işin altında ezilip kalkamaması;
•	 Yalnızca ofis çalışması yapılarak saha gezisinin atlanıp yapıl-
maması ve bunun mali açıdan felaketle sonuçlanacak yatırım 
kararına neden olması;
•	 Teknik ekibin yalnızca risklere odaklanıp fırsatları göz ardı 
etmesi.

Sonuçlar
Maden projelerine yatırım bir risktir, ancak yatırım kararından ve 
sözleşmeyi imzalamadan önce, yatırımla ilgili tüm etkinlikleri,      

76





www.madencilik-turk iye.com
15 Ocak 2016

yükümlülükleri, yaptırımları 
ve fırsatları ayrıntılı bir şekilde 
irdeleyerek bu riski en aza in-
dirgemek olasıdır. Dolayısıyla 
bunu gerçekleştirecek ekibin 
verilen görevin içeriğini tak-
dir edecek yetenek ve dene-
yimde olması gerekir.

KDS’yi gercekleştirecek ekip 
gerçekleri ortaya çıkartacak 
bir bulgu avındadır. Ekibin 
büyük resmi yakalayabilmek 
için birbirinden kopukmuş 
gibi duran noktaları birleşti-
rebilme konusunda uyanık 
olması bir zorunluktur. Bu 
anlamda, KDS sırasında eki-
be sunulan veriler ve ekibin 
saha gezisi sırasında edindiği 
izenim ve gözlemler KDS ça-
lışmasında çok önemlidir. 

Yıllar içinde biriken veri ve bilgilerin çok olma olasılığı nede-
niyle KDS uzmanlarının projeye bütünsel açıdan bakması da 
oldukça önemlidir. Çoğu kez projeyle ilgili bilgiler, saha gezisi 
sırasında saha personeliyle yapılan ayrıntılı görüşmeler sonra-
sında elde edilir. 

Saha gezileri projenin ya da ticari anlaşmanın büyüklüğüne ve 
projedeki işletme sayısının coğrafik dağılımına bağlı olarak bir 
kaç gün ile bir kaç hafta arasında değişir. Saha gezisi sırasında, 
KDS uzmanları saha içersindeki ticari anlaşmayı etkileyebilecek 
tüm etkinlikleri gözlemleyerek proje hakkında fikir sahibi ola-
rak, var olan riskleri ve fırsatları değerlendirip, projede olduğu 
söylenilen her şey için kanıt isteyeceklerdir. 

KDS çalışması bir yığın mühendislik ve teknik alanı kapsar ve 
bunlar genelde jeoloji, madencilik, altyapı, pazarlama, mali, 
çevre ve sosyal konuları içine alır. Ancak dar kapsamlı KDS yap-
mak da olasıdır. Dar kapsamlı çalışmalar örneğin yalnızca jeo-
loji (kaynaklar ve rezervler) ve madencilik etkinlikleri gibi daha 
odaklı alanları içine alır. 

KDS ekibi hazırladıkları KDS raporlarında sorulması gereken 
anahtar sorulara yanıt arar ve yansıtılan sonuçların dengeli 
olmasına özen gösterir. Bu nedenle KDS deneyimine sahip iyi 
bir mühendislik firmasının seçimi, proje finansmanındaki risk-
leri azaltması ve projenin sağlıklı ve uyumlu bir sekilde yaşama 
geçirilmesi açısından oldukça önemlidir.

Bu yazının konusu olan KDS etkinlikleri oldukça karmaşıktır 
ve çoğu kez irdelemesi yapılan projeye özgü olması gere-
kir. Ancak, DMT firmasının dünyanın değişik yerlerindeki 
projelerde elde ettiği deneyimlerin ışığı altında, bu yazıda 

KDS çalışmalarına daha bir yöntemsel yaklaşım amaçlana-
rak, projelerin riskleri ve bu riskleri giderici önlemleri ve 
bunu izleyen evrede de fırsatlar açısından değerlendirilerek 
KDS’nin dengeli ve yapıcı bir şekilde gerçekleştirilmesi he-
deflenmiştir. 

Teşekkür
Makalenin yazarları, yazıyı okuyup gerekli yorum ve düzeltme-
leri yapan DMT çalışanlarına ve makalenin yayınlanmasına izin 
verdiği için DMT yönetimine teşekkürlerini iletir. 
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Sepiyolit Türleri ve 
Özellikleri
Sepiyolit terimi ilk defa 1847 
yılında Glocker tarafından kul-
lanılmıştır. Sepiyolit, Mg8Si12O30 
(OH)4 (H2O)4.8H2O kimyasal bi-
leşimli, magnezyum esaslı bir 

kil mineralidir. Yunanca “mürekkep balığı” anlamına gelen bu ma-
den oluşum şekli, kullanım alanı ve fiziksel özellikleri itibariyle ülke-
mizde genel anlamda üç farklı tipte belirlenmiştir. Bunlar; yumrulu 
tip (lületaşı), volkanik tip (volkanik kökenli) ve sanayi tipi (sediman-
ter/tabakalı) sepiyolittir. Bu üç tip de kısaca “sepiyolit” olarak anılır1.

Volkanik kökenli/volkanik tip sepiyolit, Türkiye’de henüz arama, 
araştırma ve değerlendirme sürecinde olup, ekonomik değerde 
ruhsata ve ticarete konu olmamıştır. Önümüzdeki yıllarda araştır-
macılar tarafından daha detaylı çalışılıp, detaylı incelemeye tabi 
tutulacak bir sepiyolit tipidir. Ağırlıklı olarak Bolu-Kıbrıscık yöresi, 
Galatya/Köroğlu volkanik kuşağı olarak adlandırılan asit-interme-
diyer-bazik bileşimli lav, tüf ve piroklastiklerin hakim olduğu bir 
bölgede gözlenmektedir2.

Lületaşı (yumrulu) tip sepiyolit; sepiyolitin önceden beri bili-
nen, ülkemizi yüz yıllardır yurt içinde ve dışında temsil eden, 
tanıtan, değişik lokasyonlarda birbirinden bağımsız olarak 
yumrular halinde değişik büyüklükte oluşmuş formudur. Se-
piyolitin bu tipi de volkanik kökenli sepiyolit tipi gibi kimya-
sal, mineralojik özellikleri esas itibariyle sanayi tipi sepiyolit ile 
aynıdır. Farklı olan yönleri; oluşum şekli-ortamı, kullanım alanı 
ve fiziksel özellikleridir. Sertliği 2-2,5 arasında düşük/yumuşak 
olmakla beraber dağılgan değildir. Fiziksel özellikleri bakımın-
dan eşsizdir, yumrular halinde bulunur. Beyaz altın, deniz kö-
püğü ve Eskişehir taşı gibi isimlerle de anılan lületaşı tipi sepi-
yolitin ticari olarak işletilebilir yataklarının tamamı ülkemizde 

Eskişehir’de bulunmaktadır. Yöre halkı tarafından eski dönem-
lerden beri işletilen bu sepiyolit tipinin Eskişehir’de önemli sa-
natkârları/ustaları bulunmaktadır. 

Sanayi tipi (sedimanter/tabakalı) sepiyolit ise, sedimanter 
tabakalar/yataklar şeklinde daha geniş alanda rezerv oluştur-
maktadır. Beta-sepiyolit olarak da anılan bu sepiyolit tipi da-
ğılgandır dolayısıyla şekil verilemediğinden süs eşyası olarak 
kullanılamamaktadır. İnce taneli, toprağımsı bir yapıya sahip 
olup, genellikle beyaz, krem ve bej tonlarında bulunmakta-
dır (Şekil 1). İçerdiği organik madde miktarına göre, bazen 
koyu kahverengi ve siyah da olabilmektedir. Sanayi tipi sepi-
yolitlerde; sepiyolit minerali bileşimde %90’ı aşan oranlarda 
bulunmaktadır ve eşlik eden mineraller de genelde dolomit 
ve smektit grubu killer ile manyezit, paligorskit ve detritik 
minerallerdir. Sepiyolit ve dolomitin mahlut halde bir arada 
bulunması, kimyasal çökelim yoluyla oluşan bu madenlerin 
oluşturdukları havza ortamının fizikokimyasal koşulların (Eh, 
pH, su kimyası, elektrolit dengesi, mevsimsel şartlar vb.) jeo-
lojik zaman içerisinde mevsimsel değişiklikler göstermesi ge-
rekmektedir. Bunun yanında su kimyasına ve havzaya iyonik 
halde materyal girişine de bağlı olarak koşulların anılan de-
ğişimler sırasında bu minerallerden birini veya diğerini ya da 
aynı zamanda ikisini birden çökeltmesi şeklinde açıklanabilir. 
Aynı neojen havzalarının daha çok kenar zonlarında oluşan ve 
kristal yapısı itibari ile sepiyolite benzerlik gösteren ve alümin-
yum içeren diğer bir kil minerali, paligorskit/atapulgit de do-
lomit ile bir arada mahlut halde bulunabilmektedir. Dolomitli 
sepiyolitler çoğunlukla %50 ve daha fazla oranlarda sepiyolit 
içerir. Sepiyolit dışındaki başlıca bileşen, dolomit minerali-
dir, yer yer değişik oranlarda illit, detritik kuvars ve volkanik 
cam da bulunur. Sepiyolit içeriğinin %50’nin altına düştüğü 
durumlarda, hammadde sepiyolitli dolomit niteliğini kazanır. 
Havza bazında sedimanter kayaç şeklinde oluşan sepiyolitin 
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bu tipi, her lokasyonda saf sepiyolit şeklinde değil bazı kesim-
lerde ağırlıklı olarak dolomitli sepiyolit, sepiyolitli dolomit şek-
linde birbiri ile girift halde izlenmektedir1,3.

Sanayi tipi sepiyolite yönelik son yirmi beş yılda önemli me-
safeler kaydedilmiştir. Bu tip sepiyolit oluşumlarının aranması 
ve değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar, ağırlıklı olarak MTA 
Genel Müdürlüğü tarafından 1990 yılında başlatılmış ve İç 
Anadolu Neojen Havzasının Yukarı Sakarya Kesiminde (Eskişe-
hir-Sivrihisar güneyi) yapılan jeolojik prospeksiyon ve ön etüt-
ler ve jeolojik detay havza etütleri ağırlıklı olarak tamamlan-
mıştır. Sanayi tip sepiyolit oluşumları karbonat istifleri içinde 
yer almakta ve hammadde kalitesi, sedimantasyon şartlarına 
bağlı olarak değişimler göstermektedir. Sepiyolitli dolomitler 
ile saf sepiyolit oluşumları arasında keskin veya geçişler göste-
ren seviyeler, Sivrihisar, Türktaciri, Özyurt, İlyaspaşa, Tatar (Ye-
nidoğan) Kurtşeyh ve Oğlakçı köyleri civarlarında ekonomik 
zenginleşmeler şeklinde gözlenmektedir1,3,4.

Ülkemiz sanayi tipi sepiyolite yönelik son yirmi yılda (özellik-
le 1991-1994 yılları arasında) yürütülen çalışmalar sonucunda 
rezerv, kalitesi ve üretim bakımından dünyada ilk sıralarda yer 
almıştır. Sanayi tipi sepiyolit madenciliği, son yıllarda rezervin 
artması, ülkemizin kısa zamanda İspanya ve Meksika’dan sonra 
rezerv açısından üçüncü sıraya yükselmesi ile popüler hale gel-

miştir. Eskişehir ve özellikle Sivrihisar civarındaki sedimanter/
sanayi tipi sepiyolitin yürütülen projeler ile değerlendirilebilir 
ve ticarete konu olabilir boyutta rezervin bulunması ile pek 
çok endüstriyel kullanımlarının belirlenmesine yönelik yurt 
içinde ve dışında önemli çalışmalar yürütülmüştür.

Sepiyolit Madenciliğinin Mevzuattaki Yeri
Ülkemizde madenler özelliklerine göre, 3213 sayılı Maden Ka-
nunu kapsamında gruplandırılmakta, aranmakta, üretilmekte,  

Şekil 1: Sanayi tipi sepiyolit örneğinin yakın plandan görünümü
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zenginleştirilmekte ve piyasaya sunulmaktadır. Sanayi tipi sepi-
yolit; Maden Kanunu’nun 2. maddesinin IV (a) grubu endüstri-
yel hammadde madenleri başlığı altında, lületaşı tipi sepiyolit 
ise V. grup kıymetli ve yarı kıymetli madenler başlığı altında 
değerlendirilmektedir. Volkanik tip sepiyolitin gelecek yıllarda 
ruhsata ve ticarete konu olması durumunda IV (a) grubunda 
değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 

“IV. Grup madenler: a) Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, 
Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit, 
Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit, Pali-
gorskit (Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter 
killer, Jips, …..” 

“V. Grup madenler Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morga-
nit, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Agat, Oniks, Sardo-
niks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize 
Opal, Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opal), Kuvars kristalleri 
(Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ kristali), Dumanlı Kuvars, Ke-
digözü, Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin (Rubellit, 
Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze), Spodü-
men, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), Oltutaşı, Diopsit, Amozo-
nit, Lületaşı, Labrodorit,.”5.

IV. grup madencilik, arama ve işletme ruhsatı ile, V. grup ma-
dencilik ise arama ve işletme sertifikası ile yapılmakta olup, 
Kanun kapsamında bazı farklı hükümlere tabidir. Bu kapsamda 
sanayi tipi sepiyolit ile lületaşı tipi sepiyolit farklı alan, ruhsat 
süresi ve arama dönemlerine tabidir. 

Türkiye’deki sepiyolit maden işletme sahaları incelenerek Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü verileri dikkate alındığında, IV (a) grubu 
sepiyolit maden ruhsatlarının tamamının Ankara ve Eskişehir’de 
bulunduğu bilinmektedir. Bu yönüyle, Türkiye’de sanayi tipi se-
piyolit madenciliği açısından Ankara ve özellikle Eskişehir önemli 
bir potansiyele sahiptir. Ankara’da Polatlı bölgesinde, Eskişe-
hir’de ise Sivrihisar, Beylikova ve Mihallıççık bölgelerinde daha 
önceki dönemlerde ve günümüzde sepiyolit madenciliğinin fa-
aliyetlerinin yapıldığı önemli alanlar bulunmaktadır (Şekil 2, 3). 

Magnezyum esaslı killer açısından ülkemiz, esas itibariyle avan-
tajlı bir konumdadır. Eskişehir ve Ankara dışında bazı bölge ve 

lokasyonlarda sanayi tip sepiyolit seviyeleri izlenebilmektedir. 
Ancak, bu seviyelerin ekonomik boyut sunmaması ve Maden 
Kanunu kapsamında bir ruhsata ve ticarete konu olmaması ne-
deni ile bu yazıda değinilmemiştir.

Maden Kanunu kapsamında IV (a) grubu sepiyolit üretimi, Tür-
kiye’de Eskişehir ve Ankara illerinde yapılmaktadır. Üretimin 
büyük bir bölümü Sivrihisar-Polatlı’da gerçekleştirilmektedir. 
IV (a) grubu sepiyolit madenciliğinin son 3 (üç) yıldaki üretim 
bilgileri ise Tablo 1’de verilmiştir.

Sepiyolitin Kullanım Alanları
Lületaşı tipi sepiyolit, ticarete ve ekonomiye konu olan, sanayi 
hammaddesi olmayıp, kolay işlenebilen, süs ve hediyelik eşya 
olarak üretilen, yumrunun büyüklüğüne göre ünlü lületaşı 
ustalarının elinden her çeşit süs eşyası ürünün sanata dönüş-
türüldüğü sepiyolitin özel formudur. Lületaşı tipi sepiyolit, 
ülkemizin kültür, barış, tarih, arkeoloji konusunda yurtdışında 
ülkemizi çok üst düzeyde temsil etmiştir. Bu çok önemli maden 
ile uluslararası fuar, sergi ve festivallerde kısaca lületaşı ve Eski-
şehir adlarının birlikte anılmasını sağlamıştır. 

Lületaşı tipi sepiyolit, kandil veya karpit lambası ışığında yer al-
tına inilerek, ağırlıklı olarak el yordamıyla, çıkrık (kuyu çıkrıkları) 
kuyularından yumrular halinde çıkarılır. Yer altından kumlu-killi 
balçıkla sıvalı halde çıkarılan değişik ebattaki lületaşı tipi sepi-
yolitin ihracata hazır hale getirilmesi ve pazara dönüştürülme-
si, Eskişehir ilinde çok sayıda kurulu bulunan atölyelerde özel 
ustaları tarafından işlenerek her çeşit süs eşyası elde edilerek 
gerçekleşmektedir (Şekil 4, 5). Bu bağlamda lületaşı tip sepiyolit 
için gerekli fiziksel özellikler; son derece beyaz olması, kolaylıkla 
yontulabilmesi ve şekil verilebilmesi, içinde boşluk, yabancı         

Şekil 3: Sanayi tipi sepiyolit ocağı işletmesinden görünüm

Tablo 1: Türkiye’de IV (a) grubu kapsamında yapılan sepiyolit üretim değerleri (Kaynak: MİGEM)

Yıl Ankara Üretim 
Miktarı (Ton)

Eskişehir Üretim 
Miktarı (Ton)

Toplam Üretim 
Miktarı (Ton)

2012 24661 6004 30665
2013 48114 10912 59026
2014 39583 13065 52648
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Şekil 2: Türkiye’de sanayi tipi sepiyolitin ağırlıklı olarak üretildiği alanlar
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madde, kılcal damarcıklar bulunmaması, kuruduktan sonra tek-
rar suya atıldığı zaman orijinal yumuşaklığına kavuşması, ıslan-
ma ve kuruma sırasında deformasyona uğramaması ve hacmini 
aynen muhafaza etmesidir. Bu sepiyolit tipinin bahsedilen özel-
likleri, ayrıcalıklı bir maden olduğunun göstergesidir4,6,7.

Sanayi tipi sepiyolit, fiziksel özellikleri nedeni ile süs ve hedi-
yelik eşya yapımında kullanılamamaktadır. Doğrudan sanayi 
sektöründe kullanılmaktadır. Yurtdışında yapılan analizlerin de 
değerlendirilmesi ve değişik alanlarda kullanılabileceğine dair 
yürütülen araştırmalar sonucu Türk sepiyoliti adını alan sana-
yi tip sepiyolit, önemli kullanım alanları bulmuştur. Sivrihisar 
yöresindeki sanayi tipi sepiyolitin en önemli özelliğini teşkil 
eden dolomitin ayrılması amacı ile kil zenginleştirme çalışma-
ları başlamıştır ve yörede saf olarak değerlendirilebilecek kah-
ve renkli sepiyolit oldukça potansiyel sunmakla birlikte, çeşitli 
oranlarda dolomit içeren beyaz-krem-bej renkli sedimanter se-
piyolit, kahve renkli sanayi tipi sepiyolite göre daha geniş/fazla 
rezerv oluşturabilmektedir. Türk sepiyolitinin üzerinde yapılan 
teknolojik çalışmalar, saflaştırılması için yürütülen elütriasyon 
çalışmaları, asitle muamele, seramik testleri, reolojik özellikler, 
fiziksel ve kimyasal değerlendirmeler yapılmıştır. 

Sanayi tipi sepiyolit yüksek sıvı (su ve yağ) emme özelliği-
ne sahiptir. Ayrıca yüksek absorptif özelliği bu magnezyum 
esaslı kilin cat-litter malzemesi (evcil hayvan altlığı-minderi) 
olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Nitekim bu kullanım 
alanı sayesinde hayvan severler arasında bu sepiyolit tipi çok 
ilgi çekmiştir. Derin deniz sondajlarında ve tuzlu su katılımı-
nın olduğu ortamlarda filtrasyon azaltıldığı takdirde Sivrihi-
sar civarındaki sanayi tipi sepiyolitin kullanımının mümkün 
olduğu anlaşılmıştır. Sanayi tipi sepiyolitin dolomit oranına 
göre ayrıca, bulk seramikler ve kâğıt seramikler ile araç bo-
yaları, kağıt yapımı, ilaç sanayi, sigara filtreleri, kozmetik sa-
nayi, tarım sanayi, uçak ve füze sanayi gibi dayanımlı yüksek 
bünyelerin oluşturulması için uygun özellikler taşıdığından 
pek çok sanayide de kullanım alanı bulmaktadır ve teknoloji 
geliştikçe de bulacaktır4.

Mahlut halde sepiyolit ve dolomit mineralinin çeşitli oranlar-
daki oluşumu/karışımı endüstriyel kullanım imkanı bulunmak-
tadır. Dolomitli sepiyolit ve/veya sepiyolit dolomit şeklinde 
adlandırılan ve halen üretimi ile ihracatı yapılan bu maden ne 

tek başına sepiyolit ne de tek başına dolomittir. Teknik kalite 
sepiyolit olarak adlandırılan ve çoğunlukla %80’den fazla se-
piyolit minerali içeren, dolomitli sepiyolitin yanında %60-70 
oranında sepiyolit ve %30-40 oranında dolomit içeren mahlut 
oluşumlar da kullanım alanı bulabilmektedir. Bu kullanım alan-
larının başında tarım toprakları düzenleyicisi, gübre ve yem 
katkı maddesi, çeşitli sınai üretimlerde dolgu maddesi olarak 
da kullanılabilmektedir. Bu sepiyolit tipinin her iki versiyonu 
doğrudan bir sanayi hammaddesi olarak değerlendirilmekte-
dir. Bu iki mineralin sanayide kullanımı, sadece birbirinin saflık 
derecesine değil, mahlut olarak oluşmuş doğal hammaddenin 
özelliklerine bağlı olmakta ve değişik oranlardaki karışımları 
farklı kullanım alanları bulabilmektedir4.

Sonuç ve Öneriler
Ülkemiz, bilinen her üç tip sepiyolitte de çok avantajlı durum-
dadır. Rezerv, kalite ve kullanım alanları çeşitliği bakımından 
sepiyolitin özellikle iki tipi (lületaşı ve sedimanter/sanayi tipi) 
hem ekonomik hem de çok önemli bir ticari değere sahiptir. 
Bu her iki tip sepiyolit de kültürel, tarihi, barış simge/sembol 
ve tanıtım açısından ülkemizin vazgeçemeyeceği çok önemli 
yer altı kaynağıdır. Bir nevi ülkemizin önemli milli taşlarından-
dır. Lületaşı tipi sepiyolit yüzyıllardır ülkemizi en uygun şekilde 
temsil etmeye devam etmektedir. 

Sanayi tip sepiyolit rezervinin yürütülen projelerle artması, 
kalitesinin yapılan araştırma ve uygulamalarla belirlenmesi 
ve yüzden fazla kullanım alanı bulması ülkemizin bir sepiyolit 
ülkesi olduğunu göstermiştir. Nitekim bu sepiyolit tipine da-
yalı kurulan tesisler de bu hususu teyit etmektedir. Ülkemiz 
bu sepiyolit türünde de dünyada ilk üç sırada yer almaktadır. 
Bu gerçeğin farkında olarak bu çok önemli magnezyum esaslı 
bu kil mineralinin değeri çok iyi bilinmelidir ve bu değer her 
açıdan gelecek nesillere de aktarılmalıdır. 
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Maden hukuku, madencilik fa-
aliyetlerinin içerdiği özellikler 
nedeni ile diğer hukuk düzen-
lemelerinden farklı özellikler 

içermektedir. Bu özelliklerin başlıcaları şunlardır:

Madenler Bulundukları Yerde Üretilirler
Diğer sanayi ve ekonomik faaliyetlerde, faaliyetin icra edile-
ceği yer konusunda farklı alternatifler rahatça bulunabildi-
ği halde, madencilik faaliyetleri madene bağlıdır yani doğal 
kaynağın bulunduğu yerde üretilmesi mecburiyeti vardır. Bu 
özelliğin açıklanması konusunda Prof. Dr. Aydın Gülan ise “Ma-
den tanımı ve niteliği gereği ender (sınırlı), gerekli bir maddedir ve 
ancak bulunduğu yerde çıkarılması mümkündür. Bu çıkarma ga-
leri açmak veya üzerinden toprağı almak sureti ile olsun, sonuçta 
mutlaka madenin bulunduğu yerden toprak üzerine çıkarılması 
bir vakıadır. Belirtmek gerekir ki, aynı cins maden de olsa başka 
bir yerde bulunan maden artık “farklı” bir kaynaktır. Dolayısıyla 
bulunmuş olan bir madenin ona duyulan ihtiyaca göre, değer-
lendirme mümkün olsa bile üretilecekse ancak bulunduğu yerde 
üretimi mümkündür.

Bu durumun birçok çatışma oluşturması mümkündür. Madenin 
bulunduğu yer, her zaman maden çıkarmaya “hazır halde” bu-
lunmaz. Üzerinde başka faaliyetler yapılmakta olabileceği gibi, 
orman, turizm gibi çeşitli kamu yararı görülen çeşitli faaliyetler 
için kullanılıyor da olabilir. Esas bu özelliği dolayısıyla çatışma-
yı kaçınılmaz kılan durum, çoğu zaman madenin çıkarılması ile 
madenin bulunduğu yerde yapılmakta olan faaliyetin bağdaş-
maz, bir arada olmaz nitelikte bulunmasıdır. Bu durumda made-
ni çıkarmak ile diğer faaliyeti devam ettirmek arasında bir tercih 
zorunluluğu ortaya çıkarmaktadır.” 3.

Madenler arasında da bulunduğu yerde çıkarılması özelliği açı-
sından farklı nitelikleri olan madenlerin bulunması da kaçınıl-
mazdır. Örneğin bir taş ocağının veya kum, çakıl işletmesinin 
bulunduğu yerde çıkarılması özelliği, kurşun-çinko madeninin 
bulunduğu yerde çıkarılması özelliği bakımından aynı hassasi-
yette olamaz. Bu nedenle üstün kamu yararı açısından değerlen-
dirmede veya mülkiyetle çatışma halinde bulunduğu yerde çı-
karılması özelliği her madende eşit şekilde etki doğurmayabilir.

Madenler Yenilenemeyen Kaynaklardır
Madenler tükenen doğal kaynaktır. Üretilen madenin aynı 
hacminde aynı madenin tekrar bulunma ihtimali yoktur. 
Tüketildiğinde sonlanırlar. Yenilenme ihtimalleri yoktur. Bu 
nedenle, bizden sonraki nesillerin de kullanımına bırakılma-
sı gerekir. Doğal kaynaklar yenilenebilir ve yenilenemeyen 
kaynak olarak da sınıflandırılmaktadır. Rüzgâr, jeotermal kay-

Ömer Günay
Maden Mühendisi – Hukukçu

omerguna@hotmail.com

Maden Hukukunun
Özellikleri ve İlkeleri

makale

naklar yenilenebilir kaynak iken, petrol ve maden yenilene-
meyen kaynaklardır. Nitekim 5346 sayılı Kanun, Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanı-
mına İlişkin Kanun’un 3. maddesinin 8 fıkrasında “Yenilenebi-
lir enerji kaynakları (YEK): Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, 
biokütle, biokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, 
akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynakları-
nı, … ifade eder.” şeklindeki düzenleme ile madenleri tanım 
dışında bırakmıştır. Bu nedenle hukuken de madenlerin ye-
nilenemeyen kaynak olduğu sonucuna varmak mümkündür. 
Nitekim doktrinde de aksi görüşte olana tesadüf edilmemek-
tedir. “Madenler, diğer tabii servet ve kaynakların birçokların-
dan farklı olarak, yararlanılmakla tükenir niteliktedir” 2. Ayrıca 
Anayasa Mahkemesinin kararında “Madencilik sektörünü diğer 
sektörlerden ayıran bazı önemli özellikler vardır. Bu özelliklerin 
başında madenlerin tabiatta bulunan miktarlarının belli olması 
ve tükendikten sonra insan eliyle yeniden üretilememesi gelir.” * 
saptaması ile aynı görüş tekrarlanmaktadır.

Bu sonuç, kamu mallarından yararlanma usulleri konusunda 
ki, kamu mallarından yararlanırken onun aynına zarar verme-
me, onu tüketmeme ilkesi ile çatışır. Madeni üretmek zorun-
luluğumuz nedeni ile yenilenebilir kaynaklardan daha özenli, 
daha dikkatli ve madenin kaybına neden olmayacak şekilde 
üretilmesi ilke edinilebilir. Bunun sonuçları açısından inceledi-
ğimizde ise, madenin bizden sonraki nesillerin de kullanımına 
bırakmak gerekir. Sürdürülebilir kalkınma ya da madencilik 
özelinde sürdürülebilir madencilik açısından kaynağın kaybına 
neden olmayacak tedbirleri almak ve maden hukukunda bunu 
da sağlamak gerekecektir.

Konu ile ilgili bir diğer tartışılması gereken konu, maden üreti-
mi bu nedenle sınırlandırılmalıdır. Elbette ki bu konu bir ulusal 
planlama ve ortak iradenin sonucunda karar verilebilecek ni-
teliktedir. Ancak bu soruya verilecek cevap siyasi, hukuki, sos-
yolojik veya ekonomik nedenlerle farklı karşılık bulabilir ise de; 
sonuç olarak bilimin sonuçları bizi doğru sonuca götürebilir. 
Tükenebilirlik özelliği, bizi bir sonuçtan her zaman uzak tutma-
lıdır. O sonuç her ne olursa olsun üret, ne kadar çıkarabiliyorsan 
o kadar çıkar görüşüdür. Maden işletme ruhsatlarının ayrılmaz 
parçaları olan işletme projeleri bu bakış açısı ile değerlendiril-
meli ve mutlaka üretime bilimsel ölçülerde sınır getirmelidir.

Anayasa Mahkemesi’nin “...Devletin arama ve işletmeyi süresin-
de gerçekleştirememesi sonucu özel teşebbüs de devreye girmek-
tedir. Amaç, millî servetin işletilmesini ve millî gelirin artırılmasını 
bir an önce sağlamaktadır.”

*Esas Sayısı : 1985/20 Karar Sayısı : 1986/30
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6309 sayılı Maden Yasası’nı yürürlükten kaldıran 3213 sayı-
lı Maden Yasası’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan 
genel gerekçe bölümünde de, Anayasa’nın 168. maddesinin 
gerekçesine koşut olarak daha somut biçimdeki şu açıklama-
lara yer verilmiştir: “Madencilik, sürat ve ileri teknoloji isteyen, dış 
rekabet sistemine bağlı olarak çalışması gereken, yüksek sermaye 
ve kredi ihtiyacı ile geniş çevresi olan bir sektördür. Mevcut Ka-
nunla Türkiye’nin maden potansiyeli atıl kalma durumuna kadar 
gerilemiştir. Arama ve işletme safhasında potansiyeli bilinen 40-
50 bin maden sahasından bu gün için yaklaşık 5000 adedi faal 
durumdadır. Bu sebeplerle Kanunun uygulanmasında karşılaşı-
lan güçlükler de dikkate alınarak, madencilik faaliyetlerine hız, 
yön ve verimlilik getirmek amaçlanmıştır.”

İki gerekçede de belirginleşen temel amaç, kamusal ya da özel 
girişim ayırımı yapmaksızın, doğal kaynakların, bu arada maden-
lerin, ekonomik kurallara dayalı “hız”, “yön” ve “verimlilik” koşul-
larıyla, yararlanılabilir değerlere dönüştürülmesi ve ulusal geli-
re yeterince katkılarının sağlanmasıdır.” şeklindeki (Esas Sayısı: 
1993/8, Karar Sayısı: 1993/31) karara katılmak mümkün değildir.

Madencilik Faaliyetinden Doğan Haklar
Bölünemez
Hakların bölünmezliği, Roma hukukundan itibaren hukuka 
girmiş bir kavramdır. Güncel hukukumuzda “Bir şey, niteliğine 
ve kıymetine noksanlık gelmeksizin parçalara ayrılamıyorsa, bö-
lünemeyen edim söz konusudur” 5 diye de tanımlanmaktadır. 
Sosyo-ekonomik işlevi değişmeden ve ekonomik değerinde 
önemli bir azalma olmadan, eş nitelikte birden çok parçaya 
ayrılabilen mallar, bölünebilen mallardır. Diğerleri ise bölüne-
mez mallardır. Burada söz konusu olan, malın sadece fiziksel 
bakımdan bölünebilirliği değildir. Çünkü fiziksel olarak her 
malın bölünmesi düşünebilir. Önemli olan sosyo-ekonomik 
işlevin değişmesi ve ekonomik bakımdan değer kaybıdır. 
Örneğin at canlı olarak bölünemez bir maldır. Gerçi atın fizik 
olarak bölünebilmesi düşünülebilir. Ancak bölünme, atın de-
ğerini düşürmediği nadir durumlarda bile, sosyo-ekonomik 
işlevini değiştirir. Bu anlamda bir tablo tepsi, bardak, ev, vb. 
bölünemez mallardır… Roma’da yazılı olarak saptanabilen en 
eski zamanlardan başlayarak, toprağın yataylamasına bölüne-
bileceği, dikeylemesine bölünemeyeceği kural olarak kabul 
edilmekteydi. Çağımızda da hukuk öğretisinde bu kural genel 
olarak kabul edilmekle birlikte sosyo-ekonomik gereksinme-
ler sonucu bir takım istisnaların ortaya çıktığı görülmektedir. 
…Malların bölünebilir olup olmaması, eşya hukukunda ortak 
mülkiyetin ortadan kaldırılmasında önem taşımaktadır1.

Benzer şekilde, bu kural maden hukukuna uygulandığında 
maden kaynağının mı yoksa maden ruhsatının mı bölünmez-
liği tartışmalıdır. Maden hakkı söz konusu edildiğinde, maden 
tüm kaynağı ile birlikte bir bütündür. Mühendislik açısından 
da madenin tümünün projelendirilmesi esastır. Maden yatağı 
bölünüp, bütünlüğü yok edecek şekilde projelendirildiğinde 
kendisinden beklenen sosyal faydayı sağlayamadığı gibi, iş ka-
zalarına da neden olabilir. 

Bu konuda ki en yakın örnek Konya-Ermenek’te yaşanan kaza-
dır. Aynı maden yatağında çalışan iki firmanın bilgileri paylaşıl-
mamış, önceki işletmede biriken sular, üretim nedeniyle açılan 
galeriden, çalışma yapılan galeriye girerek faciaya neden ol-
muştur. Burada eğer maden yatağı tek firma tarafından işletilse 
idi. Bu kazanın olma ihtimalinin çok düşük olacağını rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Hukuken de, maden haklarının bölünmesi sonu-
cunda, madenden beklenen fayda sağlanamayacağı düşüncesi 
ile kanun koyucu tercihini bu yönde kullanmıştır. Bunun sonu-
cu olarak da maden kaynağının ruhsat alanları ile bölünmesi-
nin, bölünemezlik ilkesine aykırılık teşkil ettiğini düşünebiliriz. 
Maden bulunduğunda veya görünür rezerv haline getirildiğin-
de maden ruhsat alanlarının bu kaynağı tam karşılayamaması 
veya maden kaynağının kapsadığı alanla, ruhsat alanlarının 
tam örtüşmediği durumlarda hakkın bölünmesi söz konusu ol-
maktadır. Maden yatağı veya cevherleşme doğal bir olaydır. Bu 
nedenle de koordinat sistemine göre belirlenmiş ruhsat alan-
ları her zaman doğal olan maden yatağını temsil etmeyebilir.

Doğal olana uymak, kanunun uygulanmasını kolaylaştırır. Bu 
nedenle bölünemezlik ilkesi, maden kaynağının ruhsat alanın 
maden kaynağı tümü ile uyuşması ve bölünmemesi gerektiği 
sonucunu doğurur. Bu nedenle bölünemezlik ilkesi, her ma-
den kaynağının tek bir ruhsata bağlanması sonucunu doğur-
malıdır. Madenin oluşması maden kaynağı varlığına bağlı ise, 
bölünmemesi gereken varlık maden kaynağıdır. Bir koyundan 
bir post çıkar. Özellikle işletme döneminde, bir kaynağı farklı 
ruhsatlara bölüp ihaleye çıkmak, madencilik açısından değil 
ancak ticari kaygıların sonucudur.

Maden haklarını yetkilendirme açısından arama, işletme ve 
buluculuk hakkı olarak tanımlamıştık. Sayılan bu haklar bölü-
nemez, hisselere ayrılamaz. Başka bir ifade ile bir arama hakkı 
iki kişiye ½ ve ½ şeklinde hisselere bölünemez veya iki tüzel 
kişiliğe hisse şeklinde paylaştırılamaz. Ancak elde edilen geli-
rin paylaştırılması, riskin bölüşülmesini içeren özel hukuka tabi 
sözleşmeler yapılabilir. Pratik karşılığı ise maden ruhsatları bir 
tek gerçek veya tüzel kişinin üzerine olabilir. Somut olarak bir 
ruhsatın üzerinde iki kişinin ismi yazılamaz. 
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Bizim hukukumuzda her ne kadar bölünemezlik yukarda an-
latıldığı şekilde anlaşılmakta ise de, bölünemezlik maden kay-
nağını da içermelidir. Bunu şu şekilde anlatmak faydalı olabilir. 
Maden hakları, madene yönelik bir hak ise, maden hakkının 
bölünmezliği de, maden kaynağından doğan hakkın bölüne-
memesi şeklinde anlaşılmalıdır. Özellikle arama ruhsatı ile bir 
arama faaliyeti sonucu bulunmuş hale getirilen maden için, 
artık maden ruhsat alanı değil, o maden kaynağının tümü ile 
bölünememesini anlamak gerekir. Çünkü maden, ruhsat çizgi-
lerine göre ya da yapay sınırlarla oluşan bir varlık değildir. Her 
madenin kendine özgü bir oluşum şekli ve karakteristiği vardır. 
Bu nedenle maden haklarının bölünmezliği denilince, her ma-
dene özgü olan bu karakteristik nedeni ile maden haklarının 
bölünememesi kaynağın doğurduğu hakkın bölünmemesi so-
nucunu doğurmalıdır.

Bu ilkenin doğurduğu sonuçlardan biri de, madencilik faali-
yetlerinde rödovans sözleşmeleri konusunda açıklayıcı ola-
caktır. Maden haklarının bölünememesi ilkesinin, rödovans 
sözleşmelerine imkan tanımayacağı şeklinde yorumlanması 
sonucu doğuracaktır.

Sonuç olarak, maden ruhsatlarının alanlarla sınırlanması yerine, 
maden kaynağını içine alan bir hakkı savunmamız gerekir. Aynı 
kaynağın birden çok ruhsatla farklı kişilere hak tanınması, hakla-
rın bölünmezliği düşüncesine aykırıdır. Maden kanunun da yer 
alan koordinatlarla belirlenmiş ve sübjektif değerlendirmelerle 
tespit edilen alanlar yerine, her bir kaynağın tek başına değer-
lendirilmesi şeklinde düzenlenmesi ticari kaygılardan uzak, 
daha bilimsel ve doğal yapıya en uygun bir sistem olabilir. 

Sonuç olarak, her maden kaynağı bir ruhsata; her ruhsat bir 
kaynağa karşılık gelmelidir.

Maden Hakları Tekel Niteliğindedir
Bu konuda, devletin hüküm ve tasarrufu nedeniyle, maden 
haklarını düzenleme yetkisi devlette olduğundan, insan hak-
ları dışında, her hakta olduğu gibi düzenleme yetkisi devletin 
tekelinde olduğu anlaşılmalıdır. 

İkinci özellik ise, maden ruhsatı ile yetkilendirilen kişiye, aynı 
maden için başka bir kişiye hak tanınmamasıdır. Ruhsat verilen 
alanda, ruhsatın sahip olduğu grup maden hakkı, başka bir kişi 
tarafından aynı maden ve için kullanılmaz. Ruhsat sahibi o alanla 
ilgi tek hak sahibidir. Maden haklarının kazandırdığı teşvik, irti-
fak, intifa tesisi, kamulaştırma ve haciz edilemezlik haklarını da 
yalnızca ruhsat sahibi kullanabilir. Ruhsat sahibi, ruhsat süresin-
ce, ruhsatla kazandığı hak ile ilgili alanda tekelci hakka sahiptir. 
İkinci bir kişiye hak tanınamaz. Maden kanununda ki karşılığı 
olarak “Aynı grup ruhsatlar birbiri üzerine verilemez.” şeklindedir. 

Doktrinde de “…belirli bir safhada ‘tekel’i de kapsayan yani o 
evrede yalnız bir gerçek veya tüzelkişi arama yapabilecek ve bu 
arama sonucunda bir takım hukuki hükümler de doğacaktır” 4 
ifadesi ile de tekel hakkının varlığı ifade edilmiştir.

Maden Hukukunda İstisnalar Temel Özelliktir
Doktrinde konu ile ilgili ilke arayışı ile ilgili çalışma Prof. Dr. Ay-
dın Gülan’a aittir. Bu konuda ki görüşü ise:

“Maden hukuku mevzuatının istisnalarla dolu olması bir gerekli-
lik olarak değerlendirilmelidir. Bu istisnalarda kasıt, genel, bütün 
maden türleri için geçerli düzenlemelerin isabetli olmayacağı ger-
çeğinden hareketle, özelliğinin gerektirdiği şekilde her bir maden 
türü için farklı düzenlemenin öngörülmesinin mümkün ve hatta 
gerekli bulunmasıdır.

Maden farklılıkları, onlara duyulan ihtiyaç ve niteliklerinin doğur-
duğu gereklilikler, genel hukuki statüler belirlendikten sonra, en 
azından istisnalara müsait bir yapı ile, ikinci denilen düzenleme-
lerde istisnalara yer vermeye müsait esnek bir yapı kurulmasını 
gerektirmektedir. Aksi takdirde birbiri ile kıymet, nadirlik, yatırım 
maliyeti ve hammadde özelliği farklı olan madenler için aynı 
hukuki alt yapının oluşturulmasının doğuracağı isabetsizlik ve 
tartımsalar gündemi kaplayacaktır. Her maden, her zaman aynı 
önemi ve önceliği gerektirmez. Özellikle kamu yararı çatışma-
larından maden kavramının soyutluğu içinde yer alan her türlü 
madenin üstün kamu yararı sayabilmek bakımından aynı hukuki 
statüden yararlanması isabetli olmayacaktır.” şeklindedir.

Tamamen katıldığım bu görüşü desteklemek amacı ile güncel 
mevzuatta maden sınıflaması 5 ana grupta yapıldıktan başka, 9 
da alt grupta sınıflandırılmak istenmişse de bu bile yeterli gel-
memiş, bor ve uranyumla ilgili farklı düzenlemeler yapılmıştır. 
Ayrıca Ereğli Kömür havzası ile ilgili farklı düzenlemelerin ya-
nında Kaynak Tuzları ile ilgili istisna hükümleri yer almaktadır. 
Aynı isimde sınıflandırılan madenin ,farklı madencilik yöntemi 
ile üretilmesi mümkün olduğundan, madenin ismine bağlı ola-
rak yapılan sınıflandırmalar ve kural üretme çabası sonuçsuz 
kalacaktır. Bu nedenlerle maden hukukunu içeren düzenleme-
ler temel olarak istisna hükümlerini de içerir ve bu durum, ma-
den hukukunun diğer bir ilkesi olmalıdır. 
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Son zamanların en soğuk gün-
lerinin yaşandığı şu günlerde 
çoğumuz dışarıya çıkmak dahi 

istemezken, dünyanın çeşitli yerlerinde birçok çalışan geçimini 
sağlamak amacıyla bu zorlu koşullarda çalışmak durumunda ka-
lıyor. Madencilik de dünyanın her köşesinde yapılabilen ve çoğu 
durumda mevsimsel koşullara direnç gösterebilen bir iş kolu. Hâl 
böyleyken hava koşullarının en çetin olduğu coğrafyalarda altın, 
kömür ve elmas gibi çeşitli madenlerin çıkarılmaya devam edildi-
ğini görebiliyoruz. Mining.com tarafından yapılan araştırma so-
nucunda hava koşullarının acımasız davrandığı,  en soğuk iklime 
sahip çevre koşullarında yer alan 10 maden işletmesi belirlendi. Ta-
mamı Rusya Federasyonu toprakları içerisinde bulunan madenler 
şu şekilde sıralanıyor:

10 - Nizhne-Lenskoye: -38,8 °C
Rusya’nın Batı Yakutistan ve Arkhangelsk bölgeleri içerisinde 
yer alan Nizhne-Lenskoye madeni, dünyanın en önemli elmas 
üreticilerinden Alrosa tarafından işletiliyor. Dünyanın 10’ncu 
en soğuk madeni Nizhne-Lenskoye’de plaser madencilik yön-
temiyle elmas üretimi gerçekleştiriliyor. 
9 – Udachny: -39,1 °C
Rusya’nın Saha Cumhuriyeti (Yakutistan) sınırları içerisinde bu-
lunan Udachny madeni ilk olarak 1955 yılında keşfedildi. Alro-
sa’nın en büyük elmas madeni olan Udachny’de geçtiğimiz yıla 
kadar açık ocak madenciliği yöntemi ile üretim gerçekleştirilir-
ken, 2015 itibariyle madende yer altı madenciliğine başlandı. 
Udachny yer altı madeninde 2019 yılına kadar 5 milyon karat 
elmas üretim yapılması hedefleniyor. 

8 – Aikhal: -39,5 °C
2005 yılından bugüne operasyon yapılan Aikhal madeninde 
açık ocak madenciliği yöntemi ile elmas üretimi gerçekleştirili-
yor. Saha Cumhuriyeti içerisinde bulunan Aikhal, konum olarak 
Udachny elmas madenine yakın bir coğrafyada yer alıyor. Diğer 
iki maden gibi Aikhal’ın sahibi de elmas devi Alrosa.
7 – Perspektivny: -39,6 °C
Susumanzoloto şirketi tarafından işletilen Perspektivny made-
ni, Rusya sınırları içerisinde bulunuyor. Dünyanın yedinci en so-
ğuk sıcaklığına sahip madende açık ocak madenciliği yöntemi 
ile kömür çıkartılıyor.   

Dünyanın En Soğuk 10 Madeni

araşTırma

6 – Elga: -40,5 °C
Rusya’nın ve dünyanın en büyük, yüksek kalite kok kömürü 
madenlerinden biri olan Elga, JORC koduna göre yaklaşık ola-
rak 2,2 milyar ton rezerve sahip. Güneydoğu Saha Cumhuriyeti 
sınırları içerisinde bulunan maden, Mechel’in iştiraki Elgaugol 
tarafından işletiliyor. Madendeki kömür ise açık ocak madenci-
liği yöntemi vasıtasıyla çıkartılıyor. 
5 – Dzhebariki-Khaya: -40,7 °C
Rusya’nın en büyük kömür şirketlerinden biri olan Yakutugol 
OAO tarafından işletilen Dzhebariki-Khaya’da yer altı maden-
ciliği yöntemi ile kömür çıkartılıyor. Madenin sahibi Yakutgol, 
dünyanın en büyük madencilik firmalarından Mechel’e ait bu-
lunuyor. Dünyanın en soğuk madenlerinden biri olan Dzheba-
riki-Khaya, Rusya’da Saha Cumhuriyeti içerisinde bulunuyor. 
4 – Kangalassk: -41,7 °C
Yakutugol OAO tarafından işletilen diğer bir maden olan Kan-
galassk, konum olarak Saha Cumhuriyeti içerisinde bulunuyor. 
Kangalassk madeninden taş kömürü çıkartılırken yöntem ola-
rak açık ocak madenciliği uygulanıyor. 
3 – Badran: -44,6 °C
Rusya Federasyonu’nun Saha Cumhuriyeti sınırları içerisinde 
bulunan Badran madenini Zapadnaya Gold Mining Ltd. işleti-
yor. 2014 yılında toplam 37.000 ons altın üretimi gerçekleştirilen 
Badran’da yer altı madenciliği yöntemi ile cevher çıkarılıyor.  Bad-
ran’ın kaynak tenörü 8,4 g/t Au iken rezerv tenörü 11 g/t Au. 
2 – Sentachan: -45,8 °C
Rusya Federasyonu’nun Saha Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulu-
nan Sarylakh madeni, ölçülen en düşük ikinci sıcaklığa sahip ma-
den. Sahip olduğu antimuan rezervi bakımından Sentachan made-
ni, Sarylakh ile birlikte Rusya’nın en büyükleri olarak dikkat çekiyor. 
Madenin sahibi ise Ermenistan ve Rusya içerisinde çeşitli operas-
yonları ve ruhsatları bulunan GeoPro Mining şirketi. Sentachan’da-
ki altın ve antimuan, yer altı madenciliği yöntemi ile çıkarılıyor. 
1 – Sarylakh: -46,7 °C
Rusya’nın Saha Cumhuriyetinde bulunan Sarylakh madeni, dün-
yanın en düşük atmosfer sıcaklığına sahip madeni olma niteliğini 
taşıyor. Dünyanın ikinci en soğuk madeni Sentachan ile birlikte bu 
madenden çıkarılan cevherler Sarylakh tesisinde işleme tabi tu-
tuluyor. GeoPro Mining şirketine ait olan madende açık ocak ma-
denciliği yöntemi ile altın ve antimuan üretimi gerçekleştiriliyor. Rusya Saha Cumhuriyeti - Udachny Madeni

Rusya Saha Cumhuriyeti - Sarylakh Madeni
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Cevher ve enerji fiyatlarının 
ciddi dalgalanmalar göster-
diği bir dönemden geçiyo-
ruz. Günümüzde herhangi 

bir emtianın birkaç hafta sonraki fiyatını tahmin edebilmek 
oldukça zor. Birçok emtianın fiyatı çoğu kez suni olarak yük-
seltilmekte ve belirli çevreler tarafından bundan kârlar sağlan-
maktadır. Ancak, bir süre sonra normal seyrine dönen fiyatlar 
çoğu kez maden üreticilerini zor durumda bırakabilmektedir. 
Fiyatlardaki oynamalara karşı işletmelerin dayanaklılığının test 
edildiği dönemler çoğunlukla bu suni yükselişlerden sonraki 
dönemlerdir. Bugün emtia fiyatları üreticileri zorlayacak ve da-
yanıklılıklarını test edecek seviyelere gelmiştir. Bu tür zaman-
larda işletmelerin doğru yönetilmesinin önemi normalden çok 
daha ön plandadır. Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız küresel 
ölçekli bir maden firmasının, üretip sattıkları maden ürünü-
nün fiyatları yüksek iken girdikleri şirket içi ve dışı büyüme 
yatırımları ile büyüme hevesi, bugün gelinen noktada fiyatla-
rın düşmesi ve borsada hisselerinin önemli oranda değer kay-
betmesiyle yüzlerce elemanın işten çıkarılması zorunluluğuna 
dönüştü. Bunlar arasında temel metal üretirken petrol üretimi-
ne giren firmalar da bulunmaktadır. Aslında bu zorlu döneme 
girmelerine bir diğer sebep ise orta ve üst düzey yöneticilerin 
yanlış bilgi yönetim politikaları ve maden teknolojisi konusun-
da sahip oldukları eksik ve yanlış bilgiler olmuştur. Çok benzer 
bir durumu maden makineleri üreticisi bir partnerimiz de son 
dönemlerde yaşamaya başlamıştır. Bu durum sektörde yaygın 
olarak karşılaşılan bir sıkıntıdır.

Enerji ve maden işletmeleri gelişime ve yeniliğe oldukça muh-
taç yerlerdir. Yapılan her işin verimliliğinin ve kalitesinin arttı-
rılması bu tesisleri daha kârlı yatırımlar haline getirecektir. Gü-
nümüzde yüz binlerce ya da milyonlarca tonluk malzemenin 
yerini değiştirmek başarı kabul edilmemelidir. Başarı, yapılan 

üretimin güvenli bir şekilde, rakiplerine göre en düşük maliyet-
le ve verilmiş olan süre içerisinde yapılmasıdır. İşletmelerin, bu 
noktada ilerleme kaydedebilmeleri için emniyet, operasyonel 
ve finansal verilerin toplanması, bunların doğru analizi ve yö-
netime katkı sağlama kültürüne sahip olması gerekmektedir. 
Ancak yaygın bir biçimde inanılan “ölçtüğünü yönetebilirsin” 
ilkesi bugün artık çok geçerli bir yaklaşım olmaktan çıkmıştır. 
Çünkü bir göstergeyi ölçmek otomatik olarak performansını 
arttırmak anlamına gelmemektedir. Bugün artık işletmelerde 
her şey ölçülür hale gelmiştir. Artık günümüzde bir patlatmada 
kullanılan patlayıcı miktarı, sondajların delinmesinde plandan 
sapma miktarı, bir ekskavatörün önündeki arında bulunan 
ortalama tane boyutu, bir ekskavatörün çalıştığı saat başına 
yüklediği kamyon sayısı, değirmenin saatte harcadığı enerji, 
günlük departman başına yapılan harcamalar, enerji tüketimi, 
iş yeri günlük ve yıllık kaza oranları ve bilumum operasyonel 
veya finansal veriler bazen manuel olarak excel tablolarına, ba-
zen de mevcut teknolojiler yardımıyla otomatik bir şekilde top-
lanmaktadır. Ancak bu bilgilerin doğru yerde ve doğru kararlar 
verilebilmesi için kullanılması asıl meseledir. İşte sektörde en 
büyük zorluk çekilen nokta da burada başlamaktadır. Örneğin 
bir basamağın delik tasarımı ve sondaj delikleri doldurulurken; 
ekskavatörün gevşetilmiş malzemeyi daha hızlı yüklemesi, kı-
rıcının daha hızlı çalışması ve nihayetinde değirmenden birim 
zamanda mümkün olan maksimum üretimin hedeflenmesi 
gerekmektedir. Böyle bir hedef için de verilerin hepsinin en-
tegrasyonu ve kullanımı gerekmektedir.

Bakır üreten bir maden şirketi, en büyük maden ocaklarında 
üretimdeki en büyük problemlerinden birinin patlatmadaki 
parça boyut dağılımı olduğunu bilmelerine rağmen uzun sü-
ren uğraşlara rağmen değirmenden istedikleri miktarda nihai 
çıktı alamamaktaydı. Bu konu için dışardan bir yardım alarak 
sorunu çözmeye karar verdiler ve bizden yardım istediler.  

İşletme Yönetiminde Teknoloji

inovasyon

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Arizona Üniversitesi

kahraman@email.arizona.edu
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Operasyonel anlamda, son-
daj sonuçlarından, sondaj 
makine delik bilgilerine, filo 
yönetiminden, ekskavatör 
malzeme boyut ölçme kame-
ralarına; kırıcı ağız açıklık açı 
ölçerinden, stok seviyelerine 
ve besleyici bantlara ve de-
ğirmen tesis verilerine vara-
na kadar oluşturduğumuz 
veri ambarı ve uyguladığı-
mız iş zekası analizleri sonu-
cunda; bu bilgilerin gerçek 
zamanlı (2 saatlik gecikme) 
olarak entegrasyonunu sağ-
layan, sürekli güncellenen ve 
veri akışı sağlayan bir sistem 
kurduk. Bu entegrasyondan 
elde ettiğimiz ilk sonuçlara 
göre sondaj makinelerinin 
sondaj deliklerini dizayndan 
yaklaşık ortalama 3-4 metre-
lik bir hata payı ile deldiğini, patlatmayı ve fragmantasyonu 
olumsuz etkilediğini ortaya koymuş olduk. Bunun yanı sıra ta-
şeron firmanın deliklere doldurduğunu söylediği miktarlardaki 
tutarsızlıkların ve zaman zaman yanlış miktarda doldurulan 
sondaj deliklerinin var olduğunun ortaya çıkması, bu konuda 
daha dikkat edileceğinin de bir işaretçisi olmuştur. Aslında bu 
madendeki en temel hataların başında sondaj delme makine-
lerine yüklü olan sondaj gözlemleme teknolojisinin varlığına 
rağmen kullanılmıyor olmasıdır. Bu sorun operatörlere sağla-
nacak 3-5 saatlik bir kurs ile üstesinden gelinebilecek bir du-
rumdur. Ancak sonuca bakıldığı zaman sondaj operatörlerinin 
az eğitimi ve supervizörlerin bu konudaki bilinçsizliği, üretim-
de verimliliği önemli oranda düşürebilmekte ve maliyetleri de 
logaritmik olarak arttırabilmektedir.

Farklı sektörlerdeki cevher ve enerji hammaddesi üreticileriyle 
olan tecrübelerimize göre maden firmalarını teknoloji kulla-
nımı itibariyle üç kategoriye ayırabiliriz (toplamda yaklaşık 20 
firmayla çalıştığımızı da belirtmek isterim).

Teknolojik olarak ilkel ocaklar: Bu grupta genellikle teknoloji-
ye yatırım gücü olmayan küçük ölçekli ocaklar veya taşeronluk 
yapan firmalar bulunmaktadır. Münferit bazı maden ocakları 
boyut ve finansman olarak bir sorunları olmamasına rağmen 
şirket kültürü olarak teknolojiye yatırımı ve yönetimsel yenilik-
leri gündemlerine almamışlardır.

Teknolojik olarak savurgan ocaklar: Bu gruptaki ocaklar sek-
törde büyük paya sahiptir. Çoğu kez şirketlerin belli bir tekno-
loji ve gelişim politikası olmaması sonucunda ocak yöneticile-
rinin münferit çabasıyla almış olduğu teknolojinin çalışanlar 
tarafından kabul görmemesi, yanlış/hatalı teknolojinin alınmış 
olması veya satın alımda bulunan ekibin ayrılması sonucu tek-

nolojik yatırımların atıl duruma geldiği durumdur. Bu tür ku-
rumlarda birçok defa eldeki mevcut teknoloji iş görmez olarak 
etiketlenirken aynı işi yapacak yeni firmaların ürünlerine yapı-
lan yatırımların problemleri çözeceği düşüncesi hakim olur. 

Teknolojiyle entegre ocaklar: Bu işletmelerin sayısı oldukça 
az olsa da günden güne artmaktadır. Bugün bu tür işletmelerin 
yöneticileri artık verilerin sadece ölçmek için değil aynı zaman-
da kararlara etki etmesi için çalışmaktadırlar. Eldeki imkânların 
doğru kullanımı sonucunda teknoloji, yapılan işin kalitesinin 
artması, analizi ile maliyetleri düşürme noktasında çok ciddi 
katkılar sağlamaktadır.

Yaygın bir biçimde maliyetleri kontrol altına almak adına tek-
nolojiye yatırımın yapıldığı bir çağdayız. Günümüzde maden 
firmaları da diğer sektörlerde olduğu gibi teknoloji tüketimin-
de yerlerini almışlardır. Teknolojiye olan istek oldukça pozi-
tiftir. Ancak teknoloji doğru kullanılmadığı müddetçe yeni 
teknolojiler aksesuar görevi olmaktan ileri gidemeyecektir. 
Özellikle yeni teknoloji alımlarında yöneticilerin yatırımın geri 
dönüşünü iyi analiz etmeleri, gerçekten ihtiyaç duyulan tekno-
lojileri almaları ve bu teknolojileri çalışanlara kabul ettirme ve 
yaygınlaştırma konusunda kurumsal bir politika geliştirmele-
ri gerekmektedir. Ölçmek iyi bir yönetim için başlangıç kabul 
edilebilir, ancak tek başına yeterli değildir. Ölçülmüş olan veri-
leri alınan kararlara etki ettirmek kritik noktadır. Yönetimlerin 
veri yağmuruna tutulması da problem daha iyi hale getirmeye-
cektir. Bu sebeple doğru verilerin toplanılması ve belirlenmiş 
kritik indikatörlerin gözlemlenmesi yönetim açısından oldukça 
önemlidir. Bu aşamada yeni teknolojiler ve yaklaşımlardan fay-
dalanmak doğru bir davranış olacaktır. Teknolojinin emniyete, 
verimliliğe ve maliyete olumlu katkıda bulunması en temel he-
deflerden olmalıdır. 

Fatih Mahallesi Ýsmail Eraslan Sok.
No:38/2 Ýliç, Erzincan - Türkiye
T - +90 (446) 711 3152
F - +90 (446) 711 3152
cukurdere@cukurderesondaj.com94
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maden hukuku

Arama Faaliyeti 

3213 sayılı Maden Yasası’nın 
arama faaliyetlerini düzen-
leyen 17’nci maddesi 6592 

sayılı Yasa ile tümden değiştirilmiştir.

Maddenin ilk fıkrası; Arama ruhsatının düzenlenmesinden 
sonraki ilk bir yıl ön arama dönemidir. Ön arama süresi so-
nuna kadar, asgari faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faali-
yetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faali-
yet raporunun verilmesi zorunludur. Bu süre içinde raporun 
verilmemesi halinde 20.000 TL idari para cezası verilir. Genel 
Müdürlüğe verilen raporların veya yatırım harcama kalem-
lerine ait belgelerin uygun bulunmaması halinde eksiklik-
lerin bir ay içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak 
bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksikliklerin bu sürede 
tamamlanmaması veya verilen raporların ya da harcama 
kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması halinde de 
20.000 TL idari para cezası verilir. Arama ruhsatı, IV. Grup 
madenlerde iki yıl, diğer gruplarda bir yıl olmak üzere genel 
arama dönemine hak sağlar, şeklinde olmuştur.

Fıkrada yapılan değişiklik sonucu; Ön arama süresi sonuna ka-
dar, maden arama projesinde belirtilen faaliyetlere ilişkin yatı-
rım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun veril-
memesi halinde teminat iradı ve ruhsatın iptal edilmesi hükmü 
kaldırılmış, yerine 20.000 TL idari para cezası getirilmiştir. 

İdari para cezası iki halde verilecektir. İlki ön arama faaliyet 
raporunun verilmemesi, ikincisi ise ön arama faaliyet rapo-
runun verilmesi, fakat raporda veya yatırım harcama kalem-
lerinde eksiklik bulunması halidir. Bu durumda eksikliğin 
giderilmesi konusunda ruhsat sahibinden yazılı olarak ek-
sikliği bir ay içinde gidermesi istenecek, yazının tebliğinden 
itibaren bir aylık sürede eksiklik giderilmez ise idari para ce-
zası verilecektir. 

Ön arama faaliyet raporunun verilmesi ve uygun bulunma-

sıyla, IV. Grup madenlerde iki yıl, II-b, III. Grup ve V. Grup 
madenlerde bir yıl olmak üzere genel arama dönemine hak 
sağlanacaktır.

Ön arama faaliyet raporunun verilmemesi, ya da verilip de 
eksik bulunan raporun eksikliğinin giderilmemesi halinde, 
20.000 TL idari para cezası ödenerek yukarıda belirtilen ruhsat 
gruplarında genel arama dönemine hak sağlanacaktır.

Maddenin ikinci fıkrasında genel arama dönemi kurala bağ-
lanmıştır. Fıkrada; Genel arama dönemi süresi sonuna kadar 
maden arama projesinde belirtilen maden kaynağına ilişkin 
bilgilerin ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin 
yatırım harcamalarını da gösteren genel arama faaliyet rapo-
runun verilmesi zorunludur. Bu süre içinde raporun verilme-
mesi halinde 20.000 TL idari para cezası verilir. Genel Müdür-
lüğe verilen raporların veya yatırım harcama kalemlerine ait 
belgelerin uygun bulunmaması halinde eksikliklerin bir ay 
içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ 
tarihinden itibaren eksikliklerin verilen sürede tamamlanma-
ması veya verilen raporların ya da yatırım harcama kalemleri-
ne ait belgelerin uygun bulunmaması halinde 20.000 TL idari 
para cezası verilir. Arama ruhsatı, IV. Grup madenlerde dört 
yıl detay arama dönemine hak sağlar. II. Grup (b) bendi, III. ve 
V. Grup ruhsatlarda ise genel arama dönemi sonuna kadar 
işletme ruhsat talebinde bulunulmaması halinde ruhsat iptal 
edilir, denilmiştir.

Fıkrayı ikiye ayırarak incelemek yararlı olacaktır.

i- IV. Grup madenler; İki yıllık genel arama süresi sonuna ka-
dar maden arama projesinde belirtilen maden kaynağına iliş-
kin bilgiler ile bu dönemde yapılan arama faaliyetleri yatırım 
harcamalarının genel arama faaliyet raporunda yer alması ve 
raporun uygun bulunması halinde, detay arama dönemine 
hak sağlanacaktır. Genel arama faaliyet raporunun verilme-
mesi ya da raporda tespit edilen eksikliklerin yapılan bildirim-

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com
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den itibaren bir ay içinde tamamlanmaması veyahut yine ek-
siklik olması halinde 20.000 TL idari para cezası ödenip, detay 
arama dönemine hak sağlanacaktır.

ii- II-b, III. Grup ve V. Grup madenler; Bir yıl süreli bu grup ma-
denlerde, genel arama faaliyet raporu hakkındaki durumlar 
yukarıda açıklanan IV. Grup madenler gibidir. Ancak, bu grup 
madenlerde, genel arama dönemi sonuna kadar işletme ruh-
sat talebinde bulunulması da gerekmektedir. Zira bu grup ma-
denlerde detay arama dönemi yoktur. Görüleceği üzere, genel 
arama faaliyet raporu verilmemesi ya da işletme ruhsat tale-
binde bulunulmaması veya faaliyet raporlarındaki eksikliğin 
genel arama süresi sonuna kadar giderilmemesi halinde arama 
ruhsatı iptal edilecektir. 

Arama dönemlerinin süresinden önce tamamlanması halinde 
dönem sonu beklenmeden sonraki aşamalara geçilebilecektir. 
Arama dönemleri ile ilgili proje, arama faaliyet raporları ve di-
ğer belgeler yetkilendirilmiş tüzel kişilerce hazırlanacaktır.

17’nci maddenin 6. fıkrasında; IV. Grup (a) bendi maden 
ruhsatlarında detay arama dönemi sonuna kadar diğer grup 
maden ruhsatlarında ise genel arama dönemi sonuna kadar 
Genel Müdürlüğe verilen raporların ve yatırım harcama ka-
lemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması halinde eksik-
liklerin bir ay içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı ola-
rak bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksikliklerin verilen 
sürede tamamlanmaması veya verilen raporların ve yatırım 
harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması ha-
linde ya da arama ruhsat süresi sonuna kadar işletme ruhsat 
talebinde bulunulmaması durumunda ruhsat iptal edilir, 
kuralı bulunmaktadır. 

Yukarıda aktarılan kural uyarınca; IV. Grup (a) bendi maden-
lerin detay arama süresinin dört yıl olduğu ve bu süre için-
de arama dönemlerine ait raporların idareye verilmesinin 
gerektiği anlaşılmaktadır. Diğer gruplarda ise genel arama 
dönemi sonuna kadar sözü edilen raporlar idareye verilecek-
tir. Maddenin birinci ve ikinci fıkralarında verilmeyen ya da 
verilip de eksik bulunan raporların belirtilen süre içinde yine 
eksik olarak verilmesi idari para cezasını gerektirirken, 17’nci 
maddenin 6. fıkrası uyarınca, arama dönemlerinde verilmesi 
gereken raporların IV. Grup (a) madenlerde dört yıllık detay 
arama ruhsat süresi sonuna kadar, diğer grup madenlerde ise 
genel arama dönemi sonuna kadar tamamlanması ve işletme 
projesinin sunularak işletme ruhsat talebinde bulunulması 
gerekmektedir. Burada da eksikliklerin bir ay içinde gideril-
mesi ruhsat sahibinden istenecek, eksikliğin giderilmemesi 
ve işletme talebinde de bulunulmaması durumunda ruhsat 
iptal edilecektir. Görüleceği üzere bu aşamada idari para ce-
zası yerine ruhsat iptali vardır. 

Maddenin 7. fıkrasında; IV. Grup (b), (c) ve (ç) bendi maden 
arama ruhsatlarında detay arama dönemini takiben fizibilite 
çalışmalarına ihtiyaç duyularak gerekçesi ile birlikte Genel 

Müdürlüğe müraca-
atta bulunmaları ve 
talebin uygun bulun-
ması halinde, detay 
arama dönemi son-
rasında iki yıllık bir 
fizibilite dönemine 
hak sağlar. İki yıllık 
süre sonuna kadar 
fizibilite raporunun 
verilmesi zorunludur. 
Fizibilite döneminin 
sonuna kadar Genel 
Müdürlüğe verilen 
fizibilite raporunun 
uygun bulunmaması halinde eksikliklerin bir ay içinde gide-
rilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihin-
den sonra eksikliklerin verilen sürede tamamlanmaması ha-
linde ya da arama ruhsat süresi sonuna kadar işletme ruhsat 
talebinde bulunulmaması durumunda ruhsat iptal edilir. Bu 
dönemde detay arama dönemi ruhsat bedelinin iki katı tuta-
rında ruhsat bedeli alınır, kuralı getirilmiştir.

Detay arama dönemi, IV. Grup (b), (c) ve (ç) bendi madenler-
de fizibilite çalışmalarına ihtiyaç duyulması ve bu ihtiyacın 
gerekçeli olarak idareye sunulması ve kabul edilmesi halinde 
4+2=6 yıla çıkmaktadır. Bu süre içinde fizibilite raporu verile-
cek, raporda eksiklik bulunması halinde eksikliğin giderilmesi 
ruhsat sahibinden bir ay içinde istenecek, eksikliğin gideril-
memesi halinde ruhsat iptal edilecektir. Detay arama döne-
mine ilave edilen 2 yıllık süre sonuna kadar işletme ruhsatı 
talebi yapılmaması durumunda da ruhsat iptal edilecektir. Bir 
önemli ayrıntı detay arama dönemine ilave edilen bu iki yıllık 
sürede ruhsat bedeli iki kat olarak alınacaktır.

Maddenin ilk iki fıkrasında faaliyet raporlarının verilmemesi 
ya da eksikliğin giderilmemesi halinde idari para cezası ile bir 
sonraki aşamaya geçilebileceği öngörülürken, 6. fıkra incelen-
diğinde; arama ruhsatı aşamalarından, genel arama dönemi 
sonuna kadar faaliyet raporlarının verilmemesi ya da eksik ra-
porların tamamlanmaması,  II. Grup (b) bendi, III. ve V. Grup 
ruhsatlarda ruhsat iptali sonucunu doğurmaktadır. Daha kısa 
bir anlatımla, arama dönemi raporlarının verilmemesi ya da 
eksikliklerinin tamamlanmaması sadece idari para cezasının 
ödenmesi ile ruhsat iptalinden kurtulmayı sağlamamaktadır. 
IV. Grup (a) bendi ruhsatlarda da aynı sonuç dört yıllık detay 
arama dönemi sonuna kadar, IV. Grup (b), (c) ve (ç) bendi ma-
denlerde de ilave iki yıllık fizibilite süresi sonunda gerçekleş-
mektedir. Yalın bir anlatımla, arama ruhsat süresi aşamalarında 
faaliyet raporlarının verilmemesi ya da eksik raporların eksikliği 
giderilmemesi halinde ruhsat iptali gerçekleşmektedir.

3213 sayılı Yasanın arama faaliyetlerini düzenleyen 17’nci 
maddesinin 6592 sayılı Yasa ile değiştirilmiş şekli oldukça 
karışık ve anlaşılması zor bir kural olarak karşımıza çıkmak
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tadır. Maddenin ilk iki fıkrası ile 6 ve 7. fıkraları anlam bütün-
lüğünü bozmaktadır.  

Bu şekliyle maddenin uygulanmasında ruhsat sahiplerinin 
oldukça zorlanacağı ve ihtilafların kaçınılmaz olarak ortaya çı-
kacağı kaçınılmazdır. Yönetmelikte bu maddenin uygulanma-
sına ilişkin çok detaylı açıklamalar yapılması gerektiği açıktır.

Arama ruhsatı olan bir ruhsat sahibinin, arama yapacağı ye-
rin orman veya mera alanında kalması ve bu alanda çalışma 
yapması mümkün olmaması da hesaba katıldığında, arama 
dönemlerinde ne gibi yatırım harcaması göstereceği de ayrıca 
bir tartışma konusudur. 

Arama ruhsat süreleri;

a- II. Grup (b) bendi, III. Grup ve V. Grup madenlerde iki yıl (bir 
yıl ön arama+bir yıl genel arama).

b- IV. Grup (a) bendi madenlerde; yedi yıl (bir yıl ön arama+iki 
yıl genel arama+dört yıl detay arama).

c- IV. Grup (b), (c) ve (ç) bendi madenlerde; dokuz yıl (bir yıl ön 
arama+iki yıl genel arama+dört yıl detay arama+iki yıl fizibilite 
dönemi). 

Şimdi IV. Grup olarak sınıflandırılan maden arama ruhsat süre-
leri hakkında, 01.03.2011 günlü Madencilik Türkiye Dergisinin 
13’üncü sayısında yapmış olduğumuz değerlendirmeleri hatır-
latmak isteriz.

1862 yılında yürürlüğe giren Maadin Nizamnamesinin 
9’uncu maddesine göre arazi sahiplerinin kendi arazilerin-
de maden aramak için “ilmühaber” almaları, gerek sahipli 
gerek sahipsiz arazide de “taharri ruhsatnameleri” (arama 
ruhsatı) almaları öngörülmüştür. 1935 yılına kadar arama 
ruhsatnamesinin süresi bir yıldır (Mad. 20). Bu süre, arama 
ruhsat sahibinin arama faaliyetlerinde bulunduğunu ve sü-
renin yetmediğini belgelemesi ve idarenin de uygun gör-
mesi halinde bir sene daha uzatılabilmektedir. 1935 yılında 
yürürlüğe giren 2818 sayılı Yasa ile süre iki yıla çıkarılarak 
uzatılamayacağı, kural altına alınmıştır. Maadin Nizamna-
mesinin yürürlükte kaldığı süre içinde yapılan değişiklikler-
de de iki yıllık süre hep korunmuştur.

6309 sayılı Yasa 1954 yılında yürürlüğe girmiş, arama ruhsat 
süresinin iki yıl olduğu ve bu sürenin uzatılamayacağı 11’inci 
maddesinde düzenlenmiştir. 1862 yılından 1985 yılına kadar 
geçen 117 yılda arama ruhsat süresi iki yıldır.

1985 yılında yürürlüğe giren 3213 sayılı Yasa ile arama ruhsat 
süresi 30 aya çıkarılmış ve bu sürenin uzatılamayacağı belir-
tilmiştir (Mad. 17).

2004 yılında yürürlüğe giren 5177 sayılı Yasa ile 3213 sayılı Ya-

sanın 17’nci maddesi değiştirilerek arama ruhsat süresi üç yıla 
çıkarılmış, arama faaliyet raporları ile gerekçelendirildiğinde 
sürenin iki yıl daha uzatılabileceği, öngörülmüştür. 

2010 yılında yürürlüğe giren 5995 sayılı Yasa ile de süre 7 yıla, 
2015 yılında yürürlüğe giren 6592 sayılı Yasa ile de 9 yıla çıka-
rılmıştır.

Yukarıda aktardığımız düzenlemeler dikkate alındığında 117 
yıl süre ile iki yıl olan arama ruhsat süresi, 1985 yılından günü-
müze kadar geçen 30 yılda dört değişiklik geçirmiştir. 

Yasanın 24’üncü maddesine göre de işletme ruhsatını aldıktan 
sonra, zorunlu izinleri üç yıllık süre içinde alamayan işletme 
ruhsat sahipleri bu üç yıllık sürenin sonunda yıllık 50.000 TL 
idari para cezası ödeyerek, işletme ruhsat süresinin sonuna ka-
dar sahip olduğu ruhsat hukukunu koruyabilecektir. 24’üncü 
maddenin 12. fıkrası da esas alındığında da IV. Grup (b) bendi 
bir maden sahasının 10 yıllık bir işletme ruhsatı aldığı düşünül-
düğünde 17 yıl ile 19 yıl sadece arama faaliyet raporu ve işlet-
me projesi ile yürürlükte kalabilecektir.

15.06.1985 gün 18785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
3213 sayılı Maden Yasası’nın 21’inci maddesinde; Arama ve 
ön işletme ruhsat süresi boyunca ruhsat sahibi faaliyet rapor-
larıyla tespit edilen görünür rezervin 1/10’una kadar cevheri 
istihraç edip satabilir. Fazlası tespit edildiği takdirde 12’nci 
madde hükümleri uygulanır. Cevher istihracı bir maden mü-
hendisi nezaretinde yapılır, kuralı bulunmaktaydı. 6309 sayılı 
Yasanın 35’inci maddesinde de benzer bir hüküm vardı ve 
2000 tona kadar cevher çıkarılmasına olanak veriyordu. 3213 
sayılı Yasanın 21’inci maddesi, 5177 sayılı Yasa ile yürürlük-
ten kaldırıldı ve 17’nci maddenin 5. fıkrasında; Arama döne-
minde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve 
pazar araştırmaları yapmak üzere arama raporu ile müracaat 
eden ruhsat sahibine, Genel Müdürlükçe görünür rezervin % 
10’una kadar maden üretim ve satış izni verilebilir. Bu fıkraya 
aykırı üretim ve satış yapanlar hakkında 10’uncu maddeye 
göre işlem yapılır, denildi ve bu hüküm 5995 sayılı Yasa ile de 
yürürlüğünü korudu. 

Maddede yapılan değişiklik sonucunda; arama dönemin-
de teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar 
araştırmaları yapmak üzere arama faaliyet raporu ile birlikte 
müracaat eden ruhsat sahibi, arama ruhsat döneminde ara-
ma faaliyetleri yapılırken zorunlu olarak çıkan madenden 
numune alınması ve sevk edilmesi için izin alabilecektir. Bu 
kural uyarınca 6592 sayılı Yasa ile arama döneminde görünür 
rezervin %10’una kadar miktarda maden üretiminin yolu ka-
patılmaktadır. 

Son söz olarak; arama faaliyetini düzenleyen Maden Yasası 
17’nci maddesi hakkında Uygulama Yönetmeliği çıktıktan son-
ra daha kapsayıcı bir değerlendirme yapmak gerekecektir.
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Ocak.16 Keles krible +40 mm 162 KLİ 2.766

Ocak.16 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

326 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 5.055

Ocak.16 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

326 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.595

Ocak.16 Kısrakdere krible +20 mm 367 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.775

Ocak.16 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

249 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Ocak.16 Çan krible +30 mm 251 ÇLİ 4.537

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2015)
Birim

CM
E G

roup

11.Oca.16 Altın 1101,60 3,91 1060,10 USD / tr. oz

11.Oca.16 Gümüş 13,96 0,98 13,83 USD / tr. oz

11.Oca.16 Platinyum 874,50 -2,07 893,00 USD / tr. oz

25.Kas.15 Rodyum 845,00 -29,29 1195,00 USD / tr. oz

11.Oca.16 Palladyum 489,65 -11,59 553,85 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2015)
Birim London M

etal Exchange

8.Ocak.16 Aluminyum 1475,00 -2,16 1508,00 USD / ton

8.Ocak.16 Bakır 4485,50 -4,58 4701,00 USD / ton

8.Ocak.16 Çinko 1478,00 -7,57 1599,00 USD / ton

8.Ocak.16 Kalay 13925,00 -4,43 14570,00 USD / ton

8.Ocak.16 Kurşun 1646,00 -8,81 1805,00 USD / ton

8.Ocak.16 Nikel 8400,00 -2,95 8655,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2015)
Birim

N
orthernM

iner (N
M

)

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

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

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

18.Kas.15 İridyum 520,00 0,00 520,00 USD / tr. oz

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

18.Kas.15 Kobalt 11,14 -22,75 14,42 USD / lb.

18.Kas.15 Magnezyum 1,99 -17,43 2,41 USD / ton

18.Kas.15 Manganez 1,63 -30,64 2,35 USD / ton

8.Ocak.16 Molibden 11500,00 0,00 11500,00 USD / ton

LM
E

18.Kas.15 Rutenyum 42,00 -27,59 58,00 USD / tr. oz

N
M

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

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

18.Kas.15 Tungsten 4,99 -98,57 350,00 USD / ton

8.Ocak.16 Uranyum 34,50 0,00 34,50 USD / lb.

U
XC

13.Tem.15 Vanadyum 22,10 -9,69 24,47 USD / lb.

N
M

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ
(FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton-
KDV Hariç)

Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

Ocak.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 400 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6650

Ocak.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 400 KOZLU MÜ. LAVUARI 6650

Ocak.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 400 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6650

Ocak.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 400 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 6650

Ocak.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 AMASRA MÜ. LAVUARI 6000

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ
(RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%

Yıl Sonu
Fiyatı

 (31.Aralık.14)

Birim

H
EFA

 Rare earth

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

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

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

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

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

1.May.15
Praseodmiyum Oksit ≥ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.May.15 Mixed Metal ≥ 99% 8,00 0,00 8,00 USD / kg

Temel Maden Fiyatları

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

ekonomi
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Sosyal Medyada da
Yanınızdayız!

Kaliteli ve Zengin İçerikleriyle
Haberleri Eksiksiz Takip Edin
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eTkinlik Takvimi

21 - 23 Ocak  Expo Geothermal, Ankara, demosfuar.com.tr
23 - 26 Mart  Marble 2016, İzmir, marble.izfas.com.tr
23 - 26 Mart  IV. Uluslararası Taş Kongresi, İzmir, uluslararasitaskongresi.com
11 - 15 Nisan  69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara,
jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/
28 - 30 Nisan  İSG Avrasya Fuarı, İstanbul, isgeurasia.com
28 - 30 Nisan  12. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık 
Yönetimi Fuarı, İstanbul, rewistanbul.co
4 - 6 Mayıs  Türkiye 20. Kömür Kongresi, Zonguldak, komur.maden.org.tr
4 - 6 Mayıs  7. Jeokimya Sempozyumu, Antalya, jeokimya.ankara.edu.tr
26 - 29 Mayıs  Antalya Mermer ve Doğal Taş Fuarı, Antalya,
 turkeystonexpo.com
1 - 5 Haziran  Ankomak, 21. Uluslararası İş Makineleri Fuarı, İstanbul, 
ankomak.com
29 - 31 Ağustos  EUROCK2016, 2016 ISRM International Symposium, 
Nevşehir, eurock2016.org
1 - 4 Eylül  3.Tunnel Expo Turkey, İstanbul, tunnelexpoturkey.com
1 - 4 Eylül  2.Maden Fuarı Türkiye, İstanbul, demosfuar.com.tr

8 - 11 Şubat  Investing in African Mining Indaba, Cape Town, Güney Afrika,
 miningindaba.com
22 - 24 Şubat  SIMFE 2016, Khartoum, Sudan, sudansummit.com
6 - 9 Mart  İPDAC 2016, Toronto, Canada,pdac.ca/convention
8 - 11 Mart  Asya Madencilik Kongresi 2016, Singapur, Singapur, 
terrapinn.com/conference/asia-mining-congress
11 - 13 Nisan  SPE İSG Konferansı (SPE International Conference and 
Exhibition on Health, Safety, Security and Environment, and Social 
Responsibility 2016), Stavanger, Norveç, spe.org/events/hse/2016
11 - 17 Nisan  Bauma 2016, Münih, Almanya, www.bauma.de
12 - 14 Nisan  PIMBIS 2016, Portekiz Uluslararası Madencilik İş Foru-
mu ve Fuarı, Lizbon, Portekiz, pimbis.com
19 - 21 Nisan  7. Orta Asya Madencilik ve Arama Forumu (MINEX Central 
Asia 2016), Astana, Kazakistan, minexforum.com 
25 - 29 Nisan  14. Dünya Madencilik Fuarı ve Kongresi, Latin Amerika 
(Expomin 2016), Santiago, Şili, expomin.cl
26 - 28 Nisan  Madencilik Dünyası Rusya (Mining World Russia), Mosko-
va, Rusya, miningworld.ru
9 - 11 Mayıs  MassMin 2016 (VII. International Conference & Exhibition 
on Mass Mining) Sydney, Avustralya, massmin2016.com
18 - 20 Mayıs  5. Uluslararası Madencilikte Su Yönetimi Kongresi,  Santia-
go, Şili, gecamin.com
23 - 25 Mayıs  Moğolistan Madencilik Fuarı (Expo Mongolia) Ulaan-
baatar, Moğolistan, expomongolia.com
30 - 2 Haziran  78. Eage Konferansı ve Fuarı (78th EAGE Conference & 
Exhibition 2016), Viyana, Avusturya, eage.org
1 - 3 Haziran  12. Uluslararası Madencilik & Enerji Fuarı, Gana, liderfair.com
5 - 8 Haziran  19. Uluslararası Kıvamlandırılmış Artık Semineri (PASTE 
2016),  Santiago, Şili, gecamin.com

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

25 - 28 Eylül  SEG 2016 - Tethyan Tectonics and Metallogeny, İzmir, 
seg2016.org
25 - 28 Eylül  EURO GEO, 6. Avrupa Jeosentetikler Konferansı, İstanbul, 
eurogeo6.org
5 - 7 Ekim  SWEMP 2016, 16. Uluslararası Enerji ve Maden Üretiminde 
Çevre Sorunları ve Atık Yönetimi Sempozyumu İstanbul 
swemp-cami2016.org
5 - 7 Ekim  CAMI 2016, 6. Uluslararası Maden Endüstrisinde Bilgisayar 
Uygulamaları Konferansı İstanbul swemp-cami2016.org
19 - 21 Ekim  IMPS 2016, 15. International Mineral Processing Sympo-
sium, İstanbul, imps2016.com
3 - 4 Kasım  EIF, Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, Ankara, 
enerjikongresi.com
24 - 27 Kasım  Tüyap Maden Türkiye Fuarı, İstanbul, 
madenturkiyefuari.com

7 - 10 Haziran  23. Uluslararası Madencilik Teknolojileri, Hazırlıkları, 
Materyal işlenmesi ve Güvenlik & Koruma İhtisas Fuarı, No-
vokuznetsk, Rusya, ugol-mining.com
16 - 17 Haziran  Astana Maden ve Metalurji Kongresi ( Astana Mining 
and Metallurgy Congress 2016) Astana, Kazakistan, www.amm.kz
20 - 22 Haziran  BiyoHidroMetalurji ‘16 (Biohydrometallurgy ‘16) Fal-
mouth, Cornwall, İngiltere, min-eng.com/biohydromet16/ 
23 - 24 Haziran  Sürdürülebilir Madencilik ‘16 (Sustainable Minerals ‘16) 
Falmouth, Cornwall, İngiltere min-eng.com/sustainableminerals16/ 
11 - 15 Eylül  Metalürjistler Konferansı (COM 2016), Quebec, Kanada, 
com2016.metsoc.org
12 - 16 Eylül  Electra Mining 2016, Johannesburg, Güney Afrika, 
electramining.co.za
24 - 27 Eylül  Çin Madencilik Fuarı (China Mining 2016), Tianjin, China, 
chinaminingtj.org 
5 - 7 Ekim  5. Latina Amerika Tuzdan Arındırma ve Su Dönüşümü Kongresi 
(DESAL 2016), Santiago, Şili, gecamin.com
26 - 28 Eylül  Mine Expo 2016, Las Vegas, USA, minexpo.com
18 - 20 Ekim  Yığın Liçi Çözümleri 2016, (Heap Leach Solutions 2016), 
Lima, Peru, heapleachsolutions.com
18 - 21 Ekim  24. Dünya Madencilik Kongresi (World Mining Congress), 
Brezilya, wmc2016.org.br
26 - 28 Ekim  Procemin 2016 (12. Uluslararası Cevher İşleme Konferansı), 
Santiago, Şili, gecamin.com 
20 - 22 Kasım  Madencilik Operasyonları Kapanış Kongresi (Planning for 
Closure 2016),  Santiago, Şili, gecamin.com

102



Expo thermalGeo
3. JEOTERMAL ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

VE EKİPMANLARI FUARI

21-23 OCAK 2016

CONGRESIUM ANKARA - TURKEY

Demos Fuarcılık ve Organizasyon A.Ş.
Tel: +90 212 288 02 06  *  Fax: +90 212 288 02 10
info@demosfuar.com.tr  * www.demosfuar.com.tr 

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.
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Yer Altı Kaynakları 
Konulu Bilimsel Yayın

Fuar ve Etkinlik 
Organizasyonları

Madencilik Ürünleri 
Online Mağazası

Maden Sahaları 
Tanıtım Bülteni

Türk Maden Endüstrisi 
Seçkin Tanıtım Platformu

Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi İngilizce Madencilik DergisiTünel Teknolojileri Dergisi

1 Madencilik Türkiye, Tünel Teknolojisi ve Mining Turkey Dergilerimiz Bir Arada:
12 Aylık Standart Abonelik (8 Sayı):120 TL
12 Aylık Dijital Abonelik (8 Sayı): 60 TL

2 Tünel Teknolojisi Dergisi Aboneliği
12 Aylık Standart Abonelik (3 Sayı): 30 TL
12 Aylık Dijital Abonelik (3 Sayı): Ücretsiz

3 Mining Turkey Magazine Aboneliği
12 Aylık Standart Abonelik (2 Sayı): 25TL
12 Aylık Dijital Abonelik (2 Sayı): Ücretsiz

4 Madencilik Türkiye Dergisi Aboneliği
12 Aylık Standart Abonelik (8 Sayı): 80 TL
12 Aylık Dijital Abonelik (8 Sayı): 60 TL

2 3 4

1

www.mayeb.com.tr/abonelik
abonelik@mayeb.com.tr

Sayfa Firma
17 Anadolu Flygt

77 Ant Group

93 Ardef

27 Argetest

89 Atlas Copco

5, 9,56 ,57 Barkom

71 Besson

A. Kapak İçi Bilgi Mühendislik

95 Çukurdere Sondaj

39 DBC

103 Demos Fuarcılık

Sayfa Firma
73 Denge Teknik

81 DMT

49 Dok-Ing

25 Ebro Armaturen

59 Ekmekçioğlu

55 Ersencer Mühendislik

29 Esit

61 FKK

7 Global Magnet Sondaj

43 Hardox

Sayfa Firma
15 Kanada Büyükelçiliği

13 Kayen Sondaj

65 Kensan Makina

85 Ketmak

41 Labris Madencilik

A. Kapak Mapek

35 Messe München

11 Metso

79 Otkonsaş

75 Özfen Makina

Sayfa Firma
21 Pena Maden

3 Pozitif Sondaj

83 Sandvik

91 Seterm Teknik

30, 31 Sibelco

19 Siemens

1 Spektra Jeotek

33 Teknima

23 Tünelmak

Ön Kapak Weir Minerals

63, 99 Zitron

seri ilanlar

Reklam 
ezervasyon

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

Reklam İndeksi
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