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HEDEFLER‹N‹Z BÜYÜK. YA∕ DE∕‹‹M
KAYNAKLI DURULARIN ‹‹N‹Z‹
YAVALATMASINA ‹Z‹N VERMEY‹N.

S‹Z‹N KADAR DAYANIKLI MOTOR YA∕I.

Ekstra Dinamik Koruma Teknolojisi ile gelitirilen yeni
Shell Rimula R4 L zorlu çal›ma koullar›nda motorunuzu
korur ve ya¤ de¤iim sürelerini uzatır. Böylelikle
hedeflerinize daha kolay ulamanıza yardımcı olur.

A¤›r Hizmet Dizel Motor Ya¤lar›
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Türkiye’nin yer altı ekipmanları üretimi alanında 
öncü firmalarından Ersencer Mühendislik 

‘TALPA’ markası ile piyasaya sunduğu 
LH 217 ve LH 112 yükleyici modellerinden 

sonra yeni ürünü mini jumbo TALPA 
DM 112’yi Maden 2016 Tüyap 
fuarında sektör temsilcileriyle 

tanıştırıyor.

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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Son 4 yıldır küresel maden fiyatlarının düşük seyri ve ülkemizdeki izin problemlerinin 
etkisiyle Türk Madencilik Sektörü önemli oranda daraldı. Bunların üzerine bölgemiz-
deki siyasal riskli ortam, ülkemizin terör gündemi ve dünya genelindeki finansal sıkın-
tılar da eklendiğinde emtia piyasalarında gerek küresel gerekse yerel anlamda olduk-
ça zorlu bir dönem yaşandı. Hammadde üreticisi madencilik sektörü de yaşananlardan 
ilk ve en yoğun şekilde etkilenenlerden oldu.

Ancak son dönemlerde Türk Maden Sektörü’nde bir kıpırdanma olduğunu gözlem-
leyebiliyoruz. Özel sektörde; sayılı da olsa çeşitli projeler istikrarlı bir şekilde üretime 
doğru ilerliyor. Bunların kimisi inşaata başlamaya hazırlanırken kimisi de ilk üretimini 
yapmak üzere... Bunların yanında projelerine kredi bulan firmaların haberlerini alıyo-
ruz. Bu firmalar yakın geleceğin üreticisi olma hedefiyle çalışıyorlar. Eskiden olduğu 
gibi kulağımıza ‘yatırım yapmak için proje arıyoruz’ talepleri gelmeye başladı. Ayrıca 
ufak çaplı da olsa yeni yabancı yatırımcı girişi bilgileri de ediniyoruz. 

Kamu ise son dönemde topraklarımızın derinliklerini merak ettiğini bizlere gösteriyor 
ve milyonlarca metrelik derin sondaj hedeflediğini belirtiyor. Hatta bu bağlamda son-
daj sektörü ile görüşmelere başlandı. Ayrıca ülke genelinde yüzeyde yapılacak jeokim-
ya çalışmaları ile yine madenciliğe önem verildiği ve bazı hedeflere ulaşılmak istendiği 
görülüyor. Hükümetin tüm sektörleri ilgilendiren orta vadeli programı da yatırımcılara 
biraz da olsa enerji verecek cinsten.

Son dönemde yaşanan bu kıpırdanma sektör genelinde umut ışığı oldu. Özellikle hiz-
met sektörü yaşadığı zor günleri geride bırakmak istiyor. Malum, maden aramacılığı 
durunca, maden üretimi de azalınca bu alanda faaliyet gösteren makine, ekipman, 
sondaj, analiz, yazılım, danışmanlık, çevre vs gibi her türlü hizmet alandaki şirketler 
yaşananlardan olumsuz etkilendi. Ve özellikle belirtmek gerekir ki bu hizmet alanla-
rında on binlerce kişi çalışıyor.

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi halkın da büyük desteği ile savuşturuldu. Ancak 
ortaya atılan iddialardan ve söylemlerden anlıyoruz ki ülkemiz konumu itibariyle her 
daim, iç ve dış olmak üzere çeşitli tehditler altında olacak. Bu tehditleri etkisiz kılmanın 
yolu ise ekonomik olarak güçlü bir devlet olmaktan geçmektedir. Hep dediğim gibi, 
ekonomik güç ise topraklarımızdaki doğal kaynaklarımızı en verimli ve sürdürülebilir 
şekilde değerlendirmek ile sağlanabilir. 

Topraklarımızın altını henüz yeterince bilmiyoruz. Ortalama 150-200 metre derinlikte 
(Aslında yüzeyde) olan kaynakları verimli/verimsiz ürettik ve üretmeye devam ediyo-
ruz. Sıra derinlere geldi. Artık derinlerde ne var ne yok ortaya çıkarmanın vaktidir. Do-
ğal kaynaklarımızın (maden, petrol, doğalgaz, kaya gazı vs) varlığını, ülke genelinde 
ortalama 1000 metre gibi bir derinlik ile ortaya çıkarabilirsek ve akabinde bunları en 
verimli şekilde ekonomiye kazandırabilirsek, işte o zaman tehditleri bertaraf etmek 
noktasında çok da sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum.

Rusya lideri Putin’in, bir basın toplantısında yöneltilen Batının ülkesine uyguladığı 
yaptırımlarla ilgili soruya “Onların, sınırlarımızın etrafında dolaşmaya yetecek kadar 
araçları ve benzinleri bile yok.” söylemi, üretimin ve doğal kaynaklarının etkin kullanı-
mının bir ülkeyi ne derece güçlü kıldığının çok basit ve güncel bir örneğidir. 

Toparlarsak; Güçlü devlet = Güçlü ekonomi = Doğal kaynakların ekonomiye verimli ve 
sürdürülebilir şekilde kazandırılması… 

Madencilik Sektörü Kıpırdanıyor
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.com4
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REFUGE ONE 
Hava Merkezi

THE TOMMYKNOCKER 
Hareketli Maden Yaşam Odası Sığınma odaları, yeraltında olabilecek maden 

kazalarını önlemek için en etkili yoldur. Maden 
kurtarma planları, madencileri güvenli bir bölgeye 
taşımayı amaçlamalıdır. Kapalı odalarda solunabilir 
havanın olmadığı durumlarda madencilerin yaşamı 
risk altında girmektedir. Bu durumlarda oksijen 
seviyesi düşmekte ve karbondioksit seviyesi hızlıca 
tehlike seviyesine ulaşmaktadır. Bu yüzden, 
madencilerin hayatta kalabilmesi ve kur tarıcıların 
sağlıklı operasyonlar yürütebilmesi için, maden 
sığınma odaları kesinlikle solunabilir hava kaynağı 
içermelidir. Barkom güvencesi ile ON Solutions 2 

Tommyknocker sığınma odası ve Refuge One Hava 
Merkezi madencilerin güvenliğini sağlamayı 
hedefliyor. 

Detaylı bilgi için satış ekibimizle irtibata 
geçebilirsiniz.

“Yeraltında Önce Güvenlik…” REFLEX 
KUYU ÖLÇÜM CİHAZLARI
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Türkiye’den haberler

Eylül 2016

Eylül 2016

Eylül 2016

Maden Atığı Bertaraf Tesisleri Çevre İzin ve 
Lisans Yönetmeliği Kapsamına Alındı

Hisarcık’ta Krom ve Kaolen Tesisi 
Faaliyete Geçti

Koza İpek Holding’e Bağlı Şirketler 
TMSF’ye Devredildi

10.9.2014 tarih ve 29115 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak 
yürürlüğe giren ‘Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nde, 21 Eylül 
2016 tarih ve 29834 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönet-
melik ile değişiklik yapıldı. İlgili Yönetmelik’in Ek 1 ve Ek 2’nin 8. 
maddeleri, Ek 3b ve 3c maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilip 
dipnotlar eklendi. Buna göre;
1. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, 2872 Sayılı Çevre Kanunu 
uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisansı süresince uyula-
cak usül ve esasları düzenlemektedir.
2. Yönetmeliğin Ek 1 ve Ek 2’sinde verilen faaliyet ve tesisler, 
Çevre İzin ve Lisansı almakla yükümlüdürler. 
3. Ek 3’te (3-a, 3-b, 3-c) listelenen evrak ve dokümanlarla başvu-
ruda bulunulacaktır.
4. Ek 1 ve Ek 2’de yer almayan işletmeler ve kuruldukları yerde bir 
yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler, Çevre İzin ve Lisansı almak 
zorunda değildir. Ancak ilgili mevzuata uymak zorundadırlar.
5. Ek 1 ve Ek 2’de yer aldığı halde herhangi bir emisyon veya 
atıksu deşarjı olmayan işletmeler, ilgili merciye müracaat ede-
rek, bu durumun değerlendirilmesini talep edeceklerdir.
6. Ek 1 ve Ek 2 listede bulunan işletmeler, faaliyette bulunmak 

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde barit cevheri üretimi gerçekleş-
tiren madencilik firmasının krom ve kaolen tesislerini faaliyete 
geçirdiği bildirildi. İHA’dan Mustafa Akçay’ın haberine göre 
üretimi gerçekleştiren Düzenli Madencilik AŞ’nin Genel Müdü-
rü Ercan Temel, fabrikalarında 2004 yılından bu yana ihracata 
yönelik barit üretimi yaptıklarını söyledi. Temel, “12 yıl önce atıl 
durumda olan tesisleri satın alarak gerekli bakım ve onarımı yap-
tıktan sonra tesisleri sürekli geliştirerek bugün birçok ülkeye barit 
ihraç eden bir fabrika haline getirdik. Bu çerçevede önümüzdeki 

FETÖ’ye finans sağladığı gerekçesiyle Koza İpek Holding’e 
bağlı, toplamda 10 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen 

için 1 yıl süreli Geçici Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar. Bu 
süre zarfında ilgili çevre izin ve lisansı almak zorundadırlar.
7. Çevre izin ve lisans belgeleri, Ek 1 listede bulunan işletmeler 
için Bakanlık, Ek 2 listedeki işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlükleri tarafından verilir.
8. Çevre İzin ve Lisans Başvuruları, Ek 1 liste için Çevre Danış-
manlık Firmaları veya yetkili Çevre Yönetim Birimi tarafından, 
Ek 2 liste için işletmenin Çevre Görevlisi tarafından yapılır.
Yönetmelikle Getirilen Değişiklikler
1. Yönetmelikte olmayan; ‘Biyobozunur Atık İşletme Tesisleri’ 
(8.7) ve ‘Maden Atığı Bertaraf Tesisleri (Depolama, Derine En-
jeksiyon, Alıcı Ortamda Bertaraf)’ (8.8.), bu değişiklik ile Yönet-
melik Ek-1 liste kapsamına alınmıştır.
2. Yönetmelik kapsamında olmayan, ‘Bitkisel Atık Yağ Depolama 
Tesisleri’, ‘Atık Akümülatör Ara Depolama Tesisleri’ ve ‘Ömrünü 
Tamamlamış Lastik Ara Depolama Tesisleri’ Ek-2 listeye alınmıştır. 
3. Yönetmeliğin Ek 3-B ve Ek 3-C listede ise, Maden Atığı 
Bertaraf Tesisleri’nin (Depolama, Derine Enjeksiyon, Alıcı Or-
tamda Bertaraf)’ başvurularda vereceği evrak ve dokümanlar 
bulunmaktadır. 

ay İsrail’e 175 ton barit ihracatı gerçekleştireceğiz. Tesislerimizde 
yeni montajını yaptığımız son sistem çift titreşimli üç değirmen 
ile krom ve kaolen üretimine de başladık. Deneme üretiminin ar-
dından önümüzdeki günlerde yeni krom ve kaolen tesislerimizde 
çalıştırılmak üzere 15 işçi alımı planlıyoruz. Amacımız ilçede daha 
çok işsize iş imkanı ayrıca yapacağımız ihracatla ülkemiz ekono-
misine katkı sağlamak. 12 yıldan beri bizlerin yanında olan ve 
desteğini esirgemeyen Hisarcık Kaymakamlığına ve Hisarcık Bele-
diyesine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

18 şirket, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. TMSF gerektiğin-
de bu şirketlerin varlıklarının satılmasına veya feshi ile tasfiye-
sine karar verebilecek.
Holding’in madencilikle ilgili olup daha önce kayyım ataması yapı-
lan şirketleri ise şu şekildeydi:
Koza Altın İşletmeleri AŞ
Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ
Özdemir Antimuan Madenleri AŞ
Doğu Anadolu Maden Arama ve Sondaj AŞ
Konaklı Metal Madencilik ve Sanayi AŞ 
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Cerattepe’nin ‘ÇED Olumlu Raporu
İptal Edilsin’ Talebi Rize İdare
Mahkemesince Reddedildi 

Çayeli Bakır İşletmeleri
Rize Valisi Bektaş’ı Madende Ağırladı

Artvin Cerattepe’de bulunan, ruhsat hukuku Özaltın İnşaat’a 
ait olan ve üretim faaliyetini Cengiz Grubu’nun yürüteceği ma-
den projesinin daha önce alınan ‘ÇED Olumlu’ kararının iptali 
için 751 kişinin bir araya gelerek açtıkları iptal davası Rize İdare 
Mahkemesince reddedildi.
Açıklanan 45 sayfalık kararda, bilirkişi raporundaki değerlendir-
melere dikkat çekilerek, “Devlet ormanlarında gerekli iznin alın-
ması ile madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin mümkün 
olduğu ve dava konusu madencilik projesi için gerekli izinlerin 
alındığı” vurgulanarak, “Projenin devlet ormanı olan alanda ya-
pılmasında mevzuata aykırı bir durum olmadığı” belirtildi.
ÇED olumlu raporunun iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
hakkında açılan dava ile ilgili olarak mahkeme bilirkişi raporunu 
dikkate alarak, şu ifadelere yer verdi:
“Devlet ormanlarında gerekli iznin alınması ile madencilik faaliyet-

Türkiye’nin sayılı yer altı metal madenlerinden biri olan Ça-
yeli Bakır İşletmeleri, Rize Valisi Erdoğan Bektaş’ı sahasında 
ağırladı. Bektaş, 600 metre derinlikteki yer altı operasyonlarını 
yerinde inceledi. Ziyaret sırasında kamu hizmetlerine verdiği 
destekler için Vali Bektaş tarafından Çayeli Bakır İşletmeleri’ne 
plaket verildi. ÇBİ Genel Müdürü Iain Anderson da Vali Bek-
taş’a ziyareti için teşekkür ederek günün anısına bir madenci 
bareti takdim etti.
Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Çayeli Bakır İşletmeleri’nin Ça-
yeli’ndeki faaliyetlerinden memnun olduğunu belirterek, 
“Çayeli Bakır’dan memnunum, çünkü Madenli ve Çayeli beledi-
yeleri ve halkımızın çok memnun olduğunu duyuyorum. Genel 
olarak herkesin duyduğu bu memnuniyet bizi de sevindiriyor.” 
dedi. Çayeli Bakır İşletmeleri sahalarını iki saat süren yer altı 
turuyla inceleyen Vali Bektaş, güvenli madencilik konusunda 
uygulamalı olarak bilgi aldı. Yer altında madencilerle birlikte 

lerinin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu ve dava konusu ma-
dencilik projesi için gerekli izinlerin alındığı tespit edilmiş, bir önceki 
karardaki eksiklikler giderilmiş, projenin devlet ormanı olan alanda 
yapılmasında mevzuata aykırı bir durum olmadığı anlaşılmıştır. 
Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği hükümlerine göre milli 
park alanı ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm 
merkezlerinin bulunduğu alanlarda dahi gerekli izinler alınmak 
kaydıyla madencilik faaliyetlerinin yapılması mümkün iken, dava 
konusu madencilik projesinin milli park alanında yapılmadığı, milli 
park alanına 660 metre uzaklıkta olduğu, turizm koruma ve gelişim 
bölgesi ile turizm merkezinin ise kapsamında değil, yanında yer al-
dığı hususları dikkate alındığında, dava konusu projenin yapıldığı 
alanın mevzuat açısından yasaklı alanlar içerisinde yer almadığı da 
sabittir. 02.06.2015 tarihli 3882 sayılı ‘ÇED olumlu’ hukuka ve mev-
zuata aykırılık bulunmadığı kanaatine varılmıştır.” 

tulum eşliğinde horon oynayan Bektaş’a yer altında Rize’nin 
yöresel tatlısı olan Pepeçura ikram edildi. Uzaktan kumandalı 
ekipmanların üretim faaliyetlerini yerinde inceleyen Bektaş, 
daha sonra yaşam odaları olarak bilinen sığınma istasyonları 
hakkında bilgi aldı.
Vali Bektaş’ı Çayeli Bakır İşletmeleri’nde ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyduklarını belirten ÇBİ Genel Müdürü Iain Ander-
son, “Bugün Çayeli Bakır İşletmeleri olarak Sayın Valimizi saha-
mızda görmekten büyük onur duyduk. İlimizde madenciliğin 
gelişmesini teşvik eden valimiz, biz madencileri cesaretlendiriyor. 
Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum.” dedi.
Ziyaret sırasında Vali Bektaş’a Çayeli Kaymakam vekili İhsan Se-
lim Baydaş, Çayeli Belediye Başkanı Atilla Esmen, Madenli Bele-
diye Başkanı Necip Yazıcı, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, Kamu 
Hastaneleri Genel Sekreteri Gökhan Demiral ve Çayeli Jandar-
ma Komutanlığı Üsteğmen Görkem Işıklar eşlik etti. 

Yılmaden, Brezilyalı EBX’in Kolombiya’daki 
Kömür Madenlerini Satın Aldı
Yılmaden Holding, Brezilyalı EBX Grubu’nun Kolombiya’da sa-
hibi olduğu CCX kömür madenlerini satın aldı. Geçtiğimiz Eylül 
ayında Kolombiya’nın Bogota kentinde atılan imzalarla başla-
yan satın alma süreci, Kolombiya’nın Canaverales ve Papayal 
kentlerindeki açık maden sahalarıyla San Juan kentindeki yer 
altı madeninin devralınmasıyla son buldu.
Ülkede milli bir proje olarak görülen madenlerin geliştirilmesi 

için Kolombiya hükümetinden tam destek alındığı belirtiliyor. 
Yılmaden bünyesinde kurulan YCCX şirketine geçen maden sa-
halarında muhtemel rezervin 6 milyar ton olduğu hesaplanıyor. 
Bu potansiyel rezerv içinde madenlerin kanıtlanmış kömür re-
zervinin 716 milyon ton olarak tespit edilmiş durumda. Maden-
lerde yeni rezerv tespit çalışmalarının ise 2017’de başlayacağı 
bildirildi.. 
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Türkiye’nin Yer Altı Zenginlikleri 
Ortaya Çıkarılacak 

Bakanlıktan 1 Milyon Metre Sondaj Hamlesi

Yerli kaynakların keşfi ve ekonomiye kazandırılması için önemli 
bir projeye imza atan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ma-
den Tetkik ve Arama (MTA) vasıtasıyla, Türkiye’nin her 5 kilo-
metresinden örnek alarak, buraların hangi madenler açısından 
zengin olduğunu belirlemeyi hedefliyor. Ayrıca gökyüzünden 
görüntüleme ile topraklarımızın jeofizik röntgeni de çekilecek.
Projeyle radyoaktif mineraller, kömür, petrol ve doğalgaz, en-
düstriyel hammadde ve metalik maden, jeotermal enerji ara-
maları ile çevre kirliliğinin araştırılması, tektonik hatların belir-
lenmesi de hedefler arasında gösteriliyor.
Türkiye’nin jeofizik ve jeokimya haritalarının çıkarılmasını da 
amaçlayan çalışmayla kuzeyden güneye, doğudan batıya her 5 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yer altı 
zenginliklerinin ortaya çıkarılması için 1 milyon metrelik sondaj 
talimatı verdi. Sondajlarla linyit rezervinin de 20 milyar tona çı-
karılması hedefleniyor.
Enerji Bakanlığı Türkiye’nin yer altı zenginliklerinin tam olarak 
ortaya çıkarılması için harekete geçti. Daha önce Türkiye’nin 
jeofizik ve jeokimya haritalarının çıkarılması için çalışma baş-
lattıklarını söyleyen Bakan Albayrak, Maden Tetkik Arama 
Genel Müdürlüğü’ne (MTA) 2017 yılı için 1 milyon metrelik 
sondaj talimatı verdi. Bu rakam MTA’nın da rekoru olacak. Tür-
kiye’nin tüm bölgelerinde yapılacak sondajlarla, yer altındaki 
tüm zenginlikler ortaya çıkacak, keşfedilmeyi bekleyen yeni 
cevherler ekonomiye kazandırılacak. MTA, 2015’te 330 bin 
metre sondaj yapmıştı.
MTA’nın yeni sondaj hedefinde öncelik bugüne kadar tespit 
edilemeyen yeni kömür kaynakları bulmak. 2006’da başlatılan 

kilometrede bir adet dere sedimanı, bitki ve sulardan numune 
alınacak. Alınacak numunelerde altın, bakır, kurşun, demir, mo-
libden, nikel, lityum, uranyum gibi 57 elementin analizi yapı-
lacak. O bölgedeki toprak zenginliğinin ne olduğu, yer altında 
hangi madenlerin olabileceği ortaya koyulacak.
2017-2018 yılları arasında yapılması planlanan çalışma ile ‘Tür-
kiye Jeofizik Anomali Haritası’ yenilenerek radyoaktif mine-
raller, kömür, petrol ve doğalgaz, endüstriyel hammadde ve 
metalik maden, jeotermal enerji aramaları ile çevre kirliliğinin 
araştırılması, tektonik hatların belirlenmesi, çevre jeofiziği ve 
iletken zonların araştırılması gibi tüm yerbilimleri konularında 
alt yapı bilgileri hazırlanacak. 

yeni sondaj hamleleriyle 10 yılda 7 milyar ton kömür rezervi 
bulunmuştu. Bu rezervlerin kalorifik değerleri de 1250 ile 2500 
kalori arasında değişiyor. Bu son keşifler, Türkiye’nin toplam 15 
milyar tonluk linyit rezervinin de neredeyse yarısını oluşturu-
yor. 1 milyon metre sondaj hamlesiyle, bu rezervin 20 milyar 
tona çıkarılması hedefleniyor.
Yeni sondajlarla ithalatta önemli bir yer tutan madenlerin yer-
li kaynaklardan tedarik miktarı da artacak. Başta demir, bakır, 
altın, alüminyum olmak üzere Türkiye birçok önemli madenin 
ithalatına milyarlarca dolar kaynak ayırıyor. Maden ithalatına 
2014’te 15 milyar, 2015’te 10 milyar dolar harcandı.
Yeni hamle ile önemli ithalat miktarına sahip madenlerin ya-
nında ileri teknoloji hammaddelerinin aranması, üretilmesi ve 
ekonomiye kazandırılması da hedefleniyor. Özellikle nükleer 
santrallerin hammaddelerinin de yerli kaynaklarla sağlanması 
amaçlanıyor. 

Eylül 2016

Ekim 2016

‘UMREK’ ve ‘Karot Bilgi Bankası’ Kurulması 
Kararı Resmi Gazete’de Yayınlandı 

Krom Fiyatlarında Beklenmedik Yükseliş

Maden Kanunu ile ilgili ek maddeleri içeren “Yatırımların Proje Ba-
zında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan bu düzenleme ile “Ulusal 

Türk ihracatçıların 8 Ekim itibariyle %46-48’lik krom konsantre-
si için 275-280 USD/MT CIF Çin, %40-42’lik parça krom cevheri 
için ise 270-275 USD/MT CIF Çin fiyat verdikleri öğrenildi. Bu ra-
kamlar birkaç ay öncesinde 200 USD’nin altında seyrediyordu. 
Ekim ayı başından itibaren krom fiyatlarında beklenmedik bir 
yükseliş görülüyor. Çin’in krom cevheri stoklarının azalmasının, 
spot piyasada krom fiyatlarının artmasını tetiklediği düşünü-

Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK)” ve 
“Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası” kurulacak.
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin 
orjinaline https://goo.gl/bh0GGh sayfasından ulaşabilirsiniz. 

lüyor. Diğer taraftan G. Afrika krom cevheri fiyatlarındaki be-
lirsizlik de Türk krom cevheri fiyatlarının artmasında etkin rol 
oynuyor. Bazı küçük ölçekli ferrokrom üreticilerinin bu fiyatlarla 
üretimlerini durdurmayı planladığı belirtilenler arasında. Ancak 
büyük ferrokrom üreticilerinin üretimi durdurma lüksü olma-
dığı için fiyatların bir süre daha yüksek kalabileceği, hatta bir 
miktar daha yükselebileceği düşünülüyor. 
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Türkiye’nin İlk Madencilik 
Kümesi Eskişehir’de Kuruldu
Bir sanayi kenti olan Eskişehir’de bir ilke daha imza atılarak Tür-
kiye’nin ilk ‘Madencilik Kümesi’ kuruldu. Eskişehir Sanayi Odası 
(ESO) öncülüğünde kurulan küme, madencilik sektörü üreti-
cileri ve akademisyenleri bir araya getirecek. Kümeleşmenin 
amacı ise Eskişehir’in madencilik potansiyelini daha da arttır-
mak ve rekabet içinde işbirliğini sağlamak.
Madencilik Kümesinin Eskişehir için çok önemli olduğuna deği-
nen ESO Başkanı Savaş M. Özaydemir, “Odamız daha önce sera-
mik, havacılık ve raylı sistemler alanındaki kümelerin kurulmasına 
öncülük etti. Kümelerimiz bugün ciddi işlere imza atıyor. Şimdi ise 
Eskişehir için önemli bir ihracat kalemi olan ve madencilik ile uğ-
raşan üyelerimizi madencilik kümesi ile bir araya getiriyoruz. Ayrı-
ca bu sektör bir çok sektörün de önünü açmakta” dedi.
Eskişehir’deki madencilik sektörünün taş ve toprağa dayalı ima-
lat sanayi ile birlikte düşünüldüğünde yıllık 640 milyon doları 
bulan bir ihracat yaptığını açıklayan Özaydemir, üniversitelerin 
de küme içerisinde yer alacağını vurguladı.
Eskişehir’de çok çeşitli ve stratejik değerde maden kaynakları 
bulunduğunu söyleyen Eskişehir Madencilik Sektörü İş Küme-
lenmesi Kurucu Başkanı Ekrem Bulur, madencilik sektörünün 
gelişmesine ve uluslararası rekabet gücüne katkıda bulunmak 
için bir araya geldiklerinin altını çizdi.
Madencilik Kümelenmesinin dernek yapısı ile çalışmalarını sür-
düreceğini anlatan Bulur, “Ar-Ge faaliyetlerini, inovasyon ve giri-
şimciliği teşvik etmek, aktörler arası iş birliği ağları kurmak, küme 
oluşturma faaliyetlerini kolaylaştırmak amaçlarımız arasında yer 
alıyor” diye konuştu.

Şartlarının güçlendirilmesi, küme tabanının geliştirilmesi, üye-
leri arasında kültürel, mesleki, teknik, ticari, ekonomik, hukuki 
ve idari konularda işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağla-
mak konularında çalışmalar yapacaklarının üstünde duran Bu-
lur şöyle devam etti;
“Tüm üyelerimizin birlikte güçlenmesi hedefindeyiz. Teknolojik, 
sosyal, ekonomik, İSG, çevre ve eğitim alanlarında faaliyette bu-
lunacağız. Sektörde faaliyet gösteren Türk ve yabancı madencilik 
firmalarına, mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehber-
lik etmek istiyoruz. Madencilik sektöründe ülkemize yatırımların 
ve üretim teknolojilerinin kazandırılması için girişimlerde bulun-
mak amaçlarımız içerisinde.”
Eskişehir ve çevresindeki tüm madencileri Eskişehir Maden-
cilik Sektörü İş Kümelenmesi Derneğine üye olmaya davet 
ettiklerini belirten Ekrem Bulur, “Birlikte daha güçlü olacağız. 
Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında, üzerimize düşen görevi 
yerine getirmeliyiz.” dedi. 

Eylül 2016‘Gordon Ritcey’ Ödülü İlk Kez Bir Türk’e Verildi
Hidrometalurji alanında bilimsel çalışmalar yürüten lisansüs-
tü araştırmacıları arasında önemli bir ödül olarak kabul edilen 
‘Gordon Ritcey 2016’ ödülüne ilk kez bir Türk layık görüldü. 
Kanada Laval Üniversitesi’nde Doktora çalışmasını yürüten 
Maden Mühendisi Ahmet Deniz Baş, CIM - MetSoc Hydrome-
tallurgy Section (Metallurgy and Materials Society, Kanada) 
tarafından ‘Gordon Ritcey 2016’ ödülüne layık görülürken aynı 
zamanda Laval Üniversitesi’nden de bu ödülü alan ilk kişi oldu.

‘Oksitli Cevherlerin Siyanür Liçinde Altının Anodik Çözünme-
si’ konulu doktora çalışması ile ödül almaya hak kazanan A.D. 
Baş’ın ödülü 11-15 Eylül 2016’da Quebec-Kanada’da yapılacak 
olan XXVIII. IMPC 2016 kongresinde takdim edilecek. 
Gordon M. Ritcey, Hydrometallurgy dergisinin kurucu editörü-
dür. Gordon Ritcey ödülü hakkında detaylı bilgiye hydrometal-
lurgysection.org adresinden ulaşabilirsiniz. 

Eylül 2016

Aldridge Minerals Yeni Kredi 
Anlaşmasını Sonuçlandırdı 
Aldridge Minerals Inc. Arnavutluk bankası, Banka Kombetare 
Tregtare sh.a (BTK) tarafından yapılan 40 milyon dolara kadar 
kredi kullanımına ilişkin teklifin yönetim kurulu tarafından 
onaylandığını duyurdu. Şirket, tahsis edilen kredi miktarının 
bir kısmını güncel ödemelerinde, geri kalan miktarı ise devam 
eden projelerde kullanacağını bildirdi.
Yönetim kurulu tarafından onaylanan kredi anlaşması ile ilgili 

Aldridge Minerals CEO’su Han İlhan; ”Kuzey Amerika Finans Ens-
titülerinin yanı sıra yerel ve Avrupa bankalarının Yenipazar Proje-
si’nin finansmanına gösterdikleri yoğun ilgiden çok memnunum. 
Finansman konusunda birçok alternatifi değerlendirdikten sonra 
yönetim kurulumuz ile beraber BTK tarafından teklif edilen anlaş-
manın bizim kısa ve uzun vadeli planlarımıza uygun olduğuna 
karar verdik.”dedi.  
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Alacer Gold, Gediktepe Projesi 
Raporunu Yayımladı 
İştiraki Anagold Madencilik ile ülkemizde maden arama ve üretim 
çalışmaları yürüten Alacer Gold, yüzde 50’sine sahip olduğu Ge-
diktepe Projesi’nde ortaya konulan ön çalışma sonuçları hakkında 
bilgiler verdi. Balıkesir’de bulunan polimetal projesinde altın, gü-
müş, bakır ve çinko kaynağı bulunduğu ve sülfitli cevherlerin işlem 
görmesi için aşamalı bir flotasyon sistemi kullanılacağı açıklandı. 
Açık işletme olarak planlanan projede ilk olarak oksit cevherinin 
üretileceği ve elde edilen gelirin tesis geliştirmelerinin tamamlan-
masında ve sülfitli cevherin üretiminde kullanılacağı belirtildi.
Gediktepe Projesi ile ilgili yayımlanan raporda öne çıkan bilgi-
ler ise şu şekilde oldu:
Maden ömrünün yıllık 1,8 milyon ons altın eşdeğeri üretim ile 
12 yıldan fazla olacağı tahmin edilirken madenden 400 bin ons 
altın, 8 milyon ons gümüş, 315 milyon pound bakır ve 780 mil-
yon pound çinko üretilmesi bekleniyor.
Madende üretim safhasına geçilene kadar yapılacak harcama 
miktarının 120 milyon dolar olması beklenirken sülfitli cevher 
flotasyon tesisi ve gerekli altyapıların kurulumu için ek 126 mil-
yon dolara daha ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.
Oksitli cevher üretiminde kullanılacak yığın liçi tesislerinde 3 yıl-
dan uzun süre boyunca günde 3 bin ton cevher üretimi yapılaca-
ğı tahmin edilirken maden ömrü boyunca 250 bin ons altın ve 3,6 
milyon ons gümüş üretileceği belirtiliyor. Oksitli rezerv miktarının 
muhtemel ve görünür kategorilerinde toplamda ortalama 2,95 
g/t altın ve 77,7 g/t gümüş tenörlü 3,2 milyon ton, kaynak miktarı-
nın ise ölçülmüş ve gösterilmiş kategorilerinde ortalama 2,60 g/t 
altın, 69,0 g/t gümüş tenörlü 3,8 milyon ton olduğu ifade edildi. 

Sülfitli cevher tesisinde 10 yıldan fazla süre boyunca günde 
6,500 ton üretim yapılması bekleniyor. Maden ömrü boyunca 
315 milyon pound bakır, 780 milyon pound çinko, 150 bin ons 
altın ve 4,6 milyon ons gümüş üretileceği tahmin ediliyor. Pro-
jedeki sülfitli rezerv miktarı muhtemel ve görünür kategorile-
rinde toplamda ortalama yüzde 0,99 bakır, yüzde 2,35 çinko, 
0,93 g/t altın ve 35,3 g/t gümüş tenörlü 21,7 milyon ton, kaynak 
miktarı ise ölçülmüş ve gösterilmiş kategorisinde ortalama yüz-
de 0,9 bakır, yüzde 1,93 çinko, 0,77 g/t altın ve 29,5 g/t gümüş 
tenörlü 32,2 milyon ton olarak belirtildi.
Alacer CEO’su Rod Antal; “Gediktepe projesinde bir dönüm 
noktasına geldiğimizi belirtmekten büyük heyecan duyuyoruz. 
Yapılan ön çalışmalar Gediktepe Projesi’nin teknik ve ekono-
mik açıdan sürdürülebilir olduğunu ve aynı zamanda proje-
nin maden yatırımlarımız içerisinde değerli bir yeri olacağını 
bize gösterdi. Sadece 4 yıllık süreç içerisinde projede arama 
çalışmalarından elde edilen sonuçlar ve projenin ön çalışma 
safhasına ulaşmasında ortağımız ve onlarla birlikte çalışan 
ekibimizin büyük payı var. Bu başarı bizim arama çalışmaların-
dan değer elde etme yeteneğimizi göstermesinin yanında Tür-
kiye’nin yer altı zenginliklerinin de bir kanıtı olarak görülebilir. 
Gediktepe Projesi’nde temel mühendislik ve teknik çalışmaların 
tamamlanacağı detaylı bir çalışma evresine geçildi. Bu çalış-
malar süresince gerekli izinler ve maden sahasında yapılacak 
hazırlıklar üzerine çalışılırken, projede yapılacak çalışmalar ile 
ilgili seçeneklerimizi değerlendireceğiz.” şeklinde açıklamalar-
da bulundu. 

Ekim 2016

İthal Kömüre Ek Vergi Uygulama
Sınırı 70 Dolara Yükseltildi
Bakanlar Kurulunun, Resmi Gazete’nin 3 Ekim tarihli sayısında 
yayımlanan kararına göre, ithal kömür için uygulanmakta olan 
ton başına 15 dolar tutarındaki vergi bundan böyle kömür fi-
yatlarının 70 doları aştığı durumlarda uygulanmayacak. Buna 
göre, kömürün fiyatının 70 dolar ve üstü seviyelerde gerçekleş-
tiği durumlarda ek mali yükümlülük söz konusu olmayacak. 70 
doların altındaki fiyatlarda ise söz konusu fiyatlar ile 70 dolar 
arasındaki fark, elektrik enerjisi üretmek üzere kömür ithal eden 
yükümlüden tahsil edilecek.
Mevcut durum itibariyle kömür fiyatlarının 70-71 dolar/ton ci-
varında seyrediyor olması sebebiyle, Ağustos ayında çıkarılan 
kararname ile tahsiline başlanan ton başına 15 dolar tutarında-
ki vergi uygulanmayacak gibi görünüyor ise de kömür fiyatları-
nın son 1 yıl içerisinde 40-45 dolar/ton seviyelerinde seyrettiği 
dikkate alındığında, sanayicinin üzerindeki riskin 30 dolar/ton 
seviyesine kadar çıkması ihtimali bulunuyor.
Söz konusu kararın yerli kömür üretim ve tüketimini teşvik 
amacıyla alındığı biliniyor. Demir Çelik Üreticileri Derneğinin 

(DÇÜD) değerlendirmesine göre; yurtiçi kömür için son ihale-
lerin ton başına 40 dolar seviyelerinde sonuçlandırıldığı hususu 
göz ardı edilerek, ton başına 70 dolar gibi suni bir seviyenin be-
lirlenmiş olması yadırganıyor.
DÇÜD, ithal kömür tüketerek elektrik enerjisi üreten santralle-
rin, düşük kalorili yerli kömürü kullanmalarının teknolojik yön-
den mümkün olmaması sebebiyle, kömür fiyatlarını suni olarak 
yükseltecek uygulamaların, girdi maliyetlerini artırarak, enerji 
fiyatlarının da artmasına ve kömür kullanarak enerji üreten 
santrallerin ciddi zararlar ile karşı karşıya kalmalarına yol açması 
kaçınılmaz göründüğünü belirtiyor. 
Bu yönüyle, söz konusu yüksek kalori değerlerine sahip kömü-
rün Türkiye’de yeterince üretilmediği hususu da göz önünde 
bulundurularak, yerli kömür kullanımı artırılmak isteniyorsa, it-
halata vergi getirmek yerine, yerli kömür üretim ve tüketiminin 
teşvik edilmesinin, en azından 70 dolar olarak belirlenmiş olan 
limitin, daha makul seviyelere indirilmesinin uygun bir yöntem 
olacağı DÇÜD’ün önerisi olarak değerlendiriliyor. 
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Pınargözü’nden Yüksek Tenörlü 
Keşif Haberi Geldi 
Pasinex Resources, Pınargözü çinko madeninde 2016 yılının 
Mart ve Mayıs ayları içerisinde yapılan yer altı sondajlarından 
32’sinin sonuçları hakkında bilgi paylaştı. Özellikle PPU16-030 
isimli kuyu 34 metre boyunca ortalama yüzde 35 çinko tenör-
lü bir tabakayı kesmesi ile öne çıkıyor. Bazı sondaj kuyularında 
kesilen saf sfalerit (Çinko Sülfit) mineralizasyonu ise bonanza 
zonu olarak nitelendiriliyor.
690 metre derinlikte gerçekleştirilen çalışmalarda araştırma 
bölgesini genişletmek için dikey ve yatay yönlü sondajlar ya-
pıldı. Yapılan 32 sondajdan 14 tanesinde doğrudan cevher 
nakli (DSO) programı için gerekli standartların üstünde mi-
neralizasyona rastlandı. Burada bahsedilen standart 3 metre 
boyunca ortalama yüzde 25 çinko tenörü olarak açıklanırken 
sadece 6 sondaj kuyusunda ise hiçbir mineralizasyona rast-
lanmadığı belirtildi.
Elde edilen bazı önemli veriler ise şu şekilde oldu;

*Çinko mineralizasyonu ağırlıklı olarak sülfit olmayan smitsonit ve sülfit olan sfalerit minerallerinin bir 

karışımı olarak bulunuyor.

Pasinex CEO’su Steve Williams konuyla ilgili olarak, “Bu 
heyecan verici keşif Pasinex için bütün planları değiştiren bir 
gelişme. Madende yüksek tenörlü çinko mineralizasyonunu 
tespit etmiş durumdayız. Sığ derinlikteki birincil karma çinko 
zonundan yüksek tenörlü çinko mineralizasyonunun bulun-
duğu derinlikleri tespit etmiş durumdayız. Yaptığımız diğer 
sondaj çalışmalarının sonuçlarını heyecanla bekliyoruz. Bu 
süreçte de yeni keşfimizi derinlemesine araştırmaya devam 
edeceğiz.” dedi.
Pasinex Ülke Direktörü Soner Koldaş ise Madencilik Türkiye 
dergisine verdiği bilgilerde şu ifadeleri kullandı; “Pınargö-
zü operasyonumuzdaki son sondajlarımızdan elde ettiğimiz 
sonuçlar bizleri oldukça memnun etmiş bulunmaktadır. Tüm 
ekibimizi bu başarıdan dolayı kutluyorum. Pasinex Resources 
Türkiye olarak son 2 yıl içinde Türkiye’nin en önemli yüksek 
tenörlü çinko cevheri üreticisi ve ihracatçısı durumuna gelmiş 
bulunuyoruz. Bu büyüme stratejimiz sondajlarımızla ve üre-
timimizle sürekli devam edecektir. Ayrıca son 2 aydır da yeni 
ocak girişimizden rekor üretim gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 

Pınargözü madenimiz şu an dünya genelinde gerek jeolojik ve 
gerekse de tenör değerleri açısından referans bir maden olmuş-
tur. Ayrıca sene başından itibaren çinko fiyatlarındaki yükseliş 
bizleri daha da cesaretlendirmiştir. Uzun bir süre daha çinko 
fiyatlarının sağlıklı bir şekilde yükseleceğini bekliyorum.”
Yeni Desandre Pınargözü’nde Üretimi İkiye Katladı
Diğer taraftan Pasinex Resources, Pınargözü çinko madenin-
de 3. desandre açılışını da duyurdu. 670 metre kotundaki yeni 
desandrenin 120 metre uzunluğunda olduğu ve daha derinde 
bulunan sülfürlü mineralizasyonlara ulaşımda kolaylık sağla-
yacağı belirtiliyor. Proje süresinde yapılacak arama ve sondaj 
çalışmalarında da faydalanılacak galerinin belirlenen yüksek 
öncelikli arama hedeflerine de yakın olduğu ifade ediliyor. 
Yeni açılan desandrenin geniş çapı sayesinde daha büyük 
ebatlı iş makinelerinin kullanımına olanak sağlandığı ve bu 
gelişme ışığında üretimin günde 60 tondan 120 tona yükse-
lerek iki katına çıktığı vurgulandı. 2016’nın ilk yarısında orta-
lama yüzde 34 çinko tenörü ile üretim yapıldığı aktarılanlar 
arasında yer alıyor.
Pasinex Resources CEO’su Steve Williams; “Bu bizim madeni-
miz için büyük bir adım. Bu üretim yaptığımız 3. desandremiz 
oldu ve üretim miktarımızda belirgin bir artış sağladı. Ağus-
tos ayında üretimimiz 4 bin tona ulaştı ve yapılan bu üretimin 
yarısı yeni açılan galeriden yapıldı. Daha önceki raporlarda 
yayımlandığı gibi Temmuz sonuna kadar 9 bin ton üretim ya-
pıldı. 2015 yılının tamamında ise 11 bin ton üretim yapılmıştı. 
2016’nın ikinci yarısında yapılacak üretimlerde de minimum se-
viyede günde 120 ton üretim yapılacağına inancımız tam. Yıllık 
olarak bakarsak Pınargözü Çinko Madeni’nden yıl içerisinde 25 
milyon pound çinko üretimi yapmayı hedefliyoruz. 2015 yılında 
satılan 10,4 milyon pound çinkodan sonra Pınargözü’nde gös-
terdiğimiz bu hızlı gelişmeden oldukça memnunuz.” şeklinde 
açıklamalarda bulundu.
Şirketin Ülke Direktörü Soner Koldaş ise konuyla ilgili olarak 
Madencilik Türkiye dergisine şunları söyledi; “Akmetal ile yü-
rüttüğümüz ortaklığımız olan Horzum AŞ Pınargözü madeni-
miz hem kaynak artışı hemde üretim olarak sürekli büyümeye 
devam ediyor. Son 2 aydır üretimimizdeki artış uygulamakta 
olduğumuz arama-etüd metodolojimizin, sürdürülebilir üretim 
planlama ve idari çalışmalarımızın bir başarısıdır. Pınargözü 
madenimiz şu an ülkemizin en önemli ve en büyük çinko DOS 
üreticisi olmuştur. Bu konuda operasyonumuz hem istihdam 
hem de üretim açısından bölgenin ve ülkemizin haklı gururu 
olmuştur. Bu konudaki çabalarından dolayı tüm takım arka-
daşlarımızı tebrik ediyorum. Yeni açığımız 3. desandre dışın-
da 4. desandre açılışı için de planlama çalışmalarımız devam 
etmekte olup kademeli olarak üretimimizdeki artış olacaktır. 
Bunun dışında operasyonumuzdaki işçi sağlığı ve çevre ile ilgili 
çalışmalarımız da ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle devam etmektedir.” 

Sondaj 
Kuyusu

Aralık
Uzunluğu

Zn Tenörü 
%*

Kaçıncı Metreden 
İtibaren (m)

PPU-16-018 9,8 49,4 21,6

PPU18-020 8 55,6 18,5

8m içerisinde 4,9 
metrede 62,5 21,6

PPU18-024 8,6 40,8 23,5

Ve 3,3 54,7 45,7

PPU18-028 10 54,4 27

10 metre içerisinde 6 
metrede 62,3 29,6

PPU18-030 34 35,1 22,4

PPU18-031 19,4 41,4 19,1
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Eylül 2016Eldorado Gold Geleceğe Umutla Bakıyor…

Ülkemizde de operasyonları bulunan Eldorado Gold, 2020 
yılına kadar olan planlarının sunulduğu bir raporda, devam 
etmekte olan projeleri hakkında bilgiler verirken geleceğe 
yönelik hedeflerini de açıkladı. Firmanın yayınladığı durum 
değerlendirme raporunda verilen bilgilerden öne çıkanları şu 
şekilde oldu.
Türkiye: Kışladağ 
12,5 milyon ton olan yıllık üretim kapasitesini yılda 20 milyon 
tona çıkarmak için gerekli geliştirmelerin yapılması Eldora-
do’nun planları arasında yer alıyor. 2018 yılında tamamlanması 
planlanan genişleme projesi sayesinde 2020 yılına kadar yılda 
üretilen altın miktarının 310.000-320.000 ons aralığına ulaşma-
sının hedeflendiği belirtildi.
Yunanistan: Olympias
Elde edilen veriler madende üretimin 2017 yılının ilk çeyreğin-
de yapılacağını gösteriyor ve bu aşamada üretimin yaklaşık 
72.000 ons altın şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

2. aşama çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlanma-
sı hedeflenen 3. aşama için gerekli verilerin toplanması için ça-
lışmaların devam ettiği ifade edildi.
Yunanistan: Skouries
Skouries için yapılacak gelişmenin iki aşamalı bir yaklaşımla 
gerçekleştirilmesine karar verildi.
1. Aşama; açık ve kapalı ocakların beraber yürütülmesi ve 9 yıl 
boyunca toplam 1,4 milyon ons altın ve 620 milyon pound (2,8 
milyon ons altın eşdeğeri) bakır üretilmesinin hedeflendiği, ya-
pılan planların ise maden geliştirme ve ürün işleme tesisleri ve 
maliyetleri de hesaba katılarak oluşturulduğu bildirildi.
2. Aşama; 1. aşama çalışmaları sona erdikten sonra 15 yıl süre-
since yer altı madenciliğine devam edilmesi planlanırken bu 
süreçte ek olarak 1,7 milyon ons daha altın üretilmesinin bek-
lendiği belirtildi.
Brezilya: Tocantinzhino
Ortalama yıllık altın üretimi yaklaşık 170.000 ons olarak planla-
nan projenin Eldorado yönetim kurulu tarafından onaylandık-
tan sonra inşasına 2017 yılında başlanması ve ilk üretimin 2019 
yılında yapılması bekleniyor. 
Finansal Durum ve 2020 Hedefleri
Şirketin daha önce duyurduğu, Çin’deki madenin satışı ile bir-
likte 1 milyar dolarlık bir likiditeye ulaştığı belirtilenler arasında. 
Bununla birlikte şirket, yapılacak yatırımlarda ihtiyatlı davranı-
lacağını ve ayrılan bütçelerin olabilecek en kötü senaryolara 
göre hesaplandığını aktardı.
2017 yılında öngörülen yaklaşık 400.000 onsluk üretimin 
2020 yılına kadar yüzde 110 arttırılarak 830.000 ons seviye-
sine çıkarılması hedefleniyor. Projelerdeki üretim maliyetle-
rinin de düşürülmeye çalışılması firmanın planları arasında 
bulunuyor. 

dünyadan haberler

Eylül 2016Goldcorp, Sandvik ile Elektrik Enerjisine Geçiyor
Goldcorp Kanada’nın Ontario eyaletinde bulunan Borden Lake 
Projesi’nde dizel destekli üretimin yerine tamamen elektrik ener-
jisi kullanan bir sistem kurulumu için Sandvik ile anlaşmaya vardı.
Tamamen elektrik enerjisine geçilmesi iş güvenliği açısından 
büyük bir aşama kaydedilmesinin yanında çevre dostu bir uy-
gulama olarak da öne çıkıyor. Goldcorp bu anlaşma ile dünya-
daki en temiz üretim yapan maden işletmelerinden birine sahip 
olmayı planlıyor. 
Sandvik’in projede geliştirme çalışmalarını üstleneceği ve ta-
mamen elektrik üzerine kurulmuş çözümler sunacağı belirtilen-
ler arasında. Yer altında çalışan operatörlerin ve bakım ekipleri-
nin bataryaları çıkarmayacağı, değiştirmeyeceği yada herhangi 
bir bakım yapmayacağı bir sistem entegre etme planları içesin-
de olunduğu öğrenildi.
Projede kullanılacak ekipmanlardan biri olan Sandvik DD422İE 
şimdiden sipariş edilen ürünler arasında bulunuyor.  Enerjisini 
dahili bir bataryadan temin eden ürünün taşıma ve manevra 
sırasında hiç emisyon üretmediği ifade edildi. Dizel yakıt kulla-

nılmayan sondaj işlemlerinin de aynı zamanda emisyon miktar-
larının düşürülmesinde olukça etkili olacağı belirtildi. Sistemin 
yakıt temini ve bakım giderlerini de azaltarak maliyetleri düşü-
recek olması dikkat çekiyor.
Diğer taraftan madende kurulu elektrik altyapısı kullanılmaya 
devam edilecekken Sandvik’in driveline teknolojisi kullanılarak 
sondaj döngüleri sırasında bataryaların şarj edilmeye devam edi-
leceği ve aynı zamanda yokuş aşağı taşıma yapılırken de batarya-
ların fren sisteminden üretilecek enerji ile şarj edileceği aktarıldı.
“Sunduğumuz geniş hizmet yelpazesi ile madende ihtiyaç du-
yulacak her şey ile ilgili tam bir çözüm paketi sunabiliriz.” diyen 
Sandvik Kanada yer altı ekipmanları yöneticisi Dale Rakochy: 
“İhtiyaçlara göre entegre edilmiş bu batarya teknolojisinde batar-
yaların, sökülmesi, değişmesi yada bakım yapılması gerekmiyor. 
Bu şekilde iş sağlığı ve güvenliği konularında da büyük bir gelişme 
kaydedilmiş oluyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Madende yapılacak çalışmaların 2017 yılının ilk çeyreğinde baş-
laması planlanıyor. 
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Brezilya’da ki Felaketin Nedenleri
Açığa Çıktı 

Avustralya’nın En Eski Madeni
Yeniden Hayata Geçiriliyor

Brezilya’nın güneydoğusunda yer alan Mariana kenti yakınla-
rında faaliyet gösteren bir demir madeninde 6 Kasım 2015’te 
yaşanan maden felaketinde atık barajının çökmesi sonucu en 
az 17 kişi hayatını kaybederken yüzlerce insan da evsiz kalmıştı.
BHP Billiton ve Vale tarafından felaketin nedenlerini inceleyen yeni 
bir rapor yayımlandı. Dört jeoteknik uzmanı ve Kanadalı inşaat mü-
hendisi Norbert Morgenstern’dan oluşan grup, çalışmalar sonucu 
yaşanan felaketin nedenleri ile ilgili oluşturdukları raporda, orijinal 
atık barajındaki hasarın yoğunluğu arttırdığı ve sıvılaşmaya neden 
olduğu belirtildi. İstenmeyen bölgelerde yaşanan çökelmenin ise 
faciaya neden olan bir diğer faktör olduğu ifade edildi.
2009 yılında ilk sinyallerin alındığı söylenen raporda, inşa edilen 
tahliye sisteminin kusurlu olduğu ve orijinal tasarımın uygulan-
maktan vazgeçildiği aktarıldı. Revize edilmiş atık barajının ise 
2012 yılında tekrar sorun çıkardığı ve alınan geçici önlemlerin 
sorunu çözmekten çok yeni sorunlar doğurduğu ifade ediliyor. 

Tazmanya Başbakanı Will Hodgman, bir ticaret gezisi için bulun-
duğu Hindistan’da yaptığı açıklamada Tazmanya Hükümetinin 
iki yıl önce kapatılan Mount Lyell Bakır Madeni’nin yeniden üre-
time geçirilmesini desteklediklerini söyledi. Hodgman, Tazmanya 
Hükümetinin Avustralya’nın en eski madeni olarak bilinen Mount 
Lyell’in 2017 yılında yeniden üretime başlaması için maden hakla-
rını elinde bulunduran Hindistanlı Vedanta şirketine ve maden iş-
letmesinden sorumlu iştiraki Copper Mines of Tasmania (CMT) şir-
ketine 25 milyon dolarlık destek teklifinde bulunduğunu açıkladı.
Copper Mines of Tasmania tarafından yönetilen madenin dev-
let desteğinin de yardımı ile en erken gelecek yıl üretime başla-
yabileceğini belirten Hodgman; ”Maden büyük çaplı bir işletme 
ve tam kapasite ile üretime başlandığı zaman 300 kişiye istihdam 
sağlayabilir. Bu nedenle Vedanta’ya desteklerimizi sunmak için 
önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Olay gerçekleşmeden önce 90 dakika içerisinde yaşanan 3 sis-
mik şokun ise olaya neden olmadığı sadece olayı hızlandırdığı 
rapordaki bilgiler arasında yer aldı.
BHP’nin rapordan ders çıkaracağını söyleyen BHP ticari ope-
rasyonlar şefi Dean Dalla Vale; ”Raporun halka sunulması ile 
sektördeki diğer firmaların Samarco gibi bir felaketi tekrar ya-
şamamak adına daha yüksek standartlar belirleme çalışmaları 
yapmalılar.” dedi.
Atık barajlarında gerekli testlerin yapıldığını söyleyen Dalla 
Vale; “Uluslararası standartları karşılayacak önlemleri benimse-
dik. Bu bizim sürekli kendimizi geliştirme, risk yönetimi konusunda 
gelişmeye kendimizi adama, hatalarımızdan ders alma konusun-
da ki azmimizle ve bu trajediden aldığımız dersleri paylaşmamızla 
örtüşüyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Madende 2016 yılının sonları ve 2017 yılının başlarında yeni-
den faaliyete başlanması planlanıyor. 

1896 yılında Tazmanya’nın batısında üretime altın madeni olarak 
başlayan Mount Lyell madeninde, 2014 yılında ikisi maden ka-
zası, biri ise toprak kayması sonucu 3 kişinin hayatını kaybetme-
sinden sonra bakım ve onarım çalışmalarına başlanmıştı. Bakır 
fiyatlarında görülen büyük düşüşün ve altın fiyatlarının daha kar-
lı olarak değerlendirilmesinin madende üretimin durdurulması 
üzerinde büyük rol oynadığı tahmin ediliyor. 2015 yılı sonlarında 
Tazmanya Hükümeti madenin tekrar açılmasına yönelik isteğini 
dile getirmiş fakat CMT madenden yapılacak üretimin karlı olma-
yacağı gerekçesi ile üretime başlamamıştı.
Vedanta, madenin kontrolünü 2000 yılında devraldı. Firma 
tarafından yapılan açıklamalara göre maden yılda yaklaşık 
%1,25 tenörlü 2,7 milyon ton bakır üretme kapasitesine sahip. 
Madende %1,25 tenörlü 10,3 milyon ton bakır rezervi olduğu 
tahmin ediliyor. 

Eylül 2016Resolute Mining Altın Dağıtacak 
Avustralya ve Afrika’da altın madenciliği üzerine çalışmalarını 
sürdüren Resolute Mining yaptığı duyuruda hissedarlarına al-
tın üzerinden ödeme yapma seçeneğini sunacağını açıkladı. 
Hissedarların bu uygulamadan faydalanmaları için 5000 veya 
daha fazla hisseye sahip olmaları ve Perth Mint’de hesaplarının 
bulunması gerekiyor
Bu kararı firmanın gösterdiği yüksek performansa güvenerek 
alabildiklerini söyleyen Resolute Mining CEO’su John Welborn; 
”Resolute’un satışlarla ilişkili altın dağıtım politikası, hissedarla-
rımıza üretim sürecine direk katılım sağlayabilecekleri bir sistem 
sunuyor. 2016 yılında elde edilen 213 milyon dolar gelirin yanında, 

altın ve gümüş satışlarındaki %21 artış da dahil olmak üzere şir-
ketin gösterdiği güçlü performans böyle bir karar almamızda bize 
cesaret verdi.”  şeklinde açıklamalarda bulundu.
Hissedarlar eğer isterlerse paylarını nakit olarak almaya devam 
edebilecekler. Firmanın aldığı karar aynı zamanda küresel faiz 
oranlarının düştüğü bir döneme denk geldi.
Son pay dağıtımında hisse başı 1,28 sent dağıtan firmanın top-
lam ödemesi ise 11,1 milyon dolar olarak açıklandı. Bu miktar 
2016 yılındaki altın satışından elde edilen 555 milyon doların 
%2’sine denk geliyor. Borcu bulunmayan şirketin 102 milyon 
dolar değerinde nakit ve altını bulunduğu biliniyor. 
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OSIRIS-REx Uzaydan
Örnek Getirmek İçin Yola Çıktı 
NASA’nın bir asteroitten örnek toplama ve dünyaya getirme 
projesi kapsamında fırlatılan uzay mekiği OSIRIS-REx, 8 Eylül 
tarihindeki başarılı fırlatmanın ardından yolculuğuna başladı. 
Güneş enerjisi ile desteklenecek 1,5 tonluk uzay mekiğinin be-
lirlenen hedefe 2 yıl içerisinde ulaşması beklenirken operasyo-
nun toplam süresinin ise 7 yıl olacağı tahmin ediliyor.
Hedefteki ‘Bennu’ isimli asteroidin 4,5 milyar yaşında olduğu ve 
toplanacak örneklerin güneş sisteminin başlangıcına dayanan 
organik bileşenler taşıdığı tahmin ediliyor. Yüksek miktarda 
karbon bulunan asteroit, bilgi bulundurduğu süreç düşünü-
lerek zaman kapsülüne benzetiliyor ve elde edilecek verilerin 
dünyanın oluşumu hakkında da yeni bilgiler sağlayacağı tah-
min ediliyor. Aynı zamanda bilim adamlarının yaptığı tahmin-
lere göre asteroidin 2175 ve 2199 yılları arasında 2.700 de 1 
ihtimalle de olsa dünyaya çarpma ihtimali bulunuyor.
Asteroit yüzeyinden en fazla 60 gramlık toz ve kaya örnekleri top-
layacak uzay mekiği sahip olduğu lazer tarama sistemi ile astero-

idin haritasını çıkaracak ve asteroitteki organik bileşenleri ve mi-
neralleri araştırarak yeryüzüne bilgi aktaracak. OSIRIS-REx’in sahip 
olduğu lazer sistemi Canadian Space Agency tarafından üretilen 
gelişmiş bir haritalama teknolojisi kullanıyor. Bu teknolojinin pay-
laşılması karşılığında dünyaya gelecek örneklerin bir kısmı incele-
me yapılması amacı ile Canadian Space Agency’e verilecek.
OSIRIS-REx’ten önce Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) 
tarafından geliştirilen ve 9 Mayıs 2003 yılında uzaya gönderilen 
Hayabusa isimli uzay mekiği 25143 Itokawa ismi verilen dünyaya 
yakın bir asteroitten örnek toplayarak yeryüzüne geri dönmüştü. 
Yaşanan teknik sıkıntılar nedeniyle sadece birkaç miligram örnek 
elde edilebilen operasyon, bir asteroitten örnek toplanan ilk uzay 
operasyonu olma özelliğini taşıyor. Başarılı bir şekilde sonuçlan-
ması ile su ve gazın oluşumu, hatta dünya ve güneş sisteminin 
başlangıcı hakkında yeni ufuklar açma kapasitesi bulunan bu ope-
rasyonun, OSIRIS-REx’in 2023 yılında topladığı örneklerde beraber 
yeryüzüne geri dönmesi ile sonlanması bekleniyor. 

Eylül 2016

Ekim 2016

Sibanye Gold Farklı Kaynaklar Peşinde

Nasa’nın Madenci Robotu Ortaya Çıktı 

Güney Afrika’da ki altın üretiminin zaman içerisinde düşmesi 
ile bölgedeki en büyük altın üreticisi olan Sibanye Gold, daha 
ucuz ve görmezden gelinen başka bir yöntemi değerlendir-
meye başladı. Şirketin sahibi olduğu atık sahasında yaklaşık 
olarak 8,5 milyar dolar değerinde 6,5 milyon ons altının var 
olduğu tahmin ediliyor. Yarım yüzyıldan uzun zamandır sür-
dürülen madencilik faaliyetlerinin atıklarını içeren bu alan-
dan bir yumurta ağırlığında altın elde edebilmek için yaklaşık 
205 tonluk yığının işlenmesi gerekecek. Projede yıllık kar ora-
nını arttırmak için ilk 18 yıl boyunca yüksek tenörlü atıkların 
değerlendirilmesi planlanıyor. 
Maden üretimleri sonlandığı zaman rehabilitasyon çalışmaları-
na başlayacak olan Sibanye’nin bu proje sayesinde hem gelir 
elde edeceği hem de sorumluluklarını yerine getireceği be-
lirtiliyor. Bu kapsamda yapılacak ve 686 milyon dolar tutması 
beklenen rehabilitasyon çalışmaları Sibanye’nin şu anki piyasa 
değerinin 4’te 1’ine denk geliyor.

Nasa Mars operasyonunda kullanmak üzere dünya dışı do-
ğal kaynakları toplayabilecek bir yol bulmaya çalışıyordu. 
Kurum yayınlanan yeni raporda açılımı  ‘Regolith Advanced 
Surface Systems Operations Robot’ olan RASSOR isimli yeni 
madenci robotunu duyurdu.
Mars yüzeyinde bir koloni kurulma hayallerinin konuşulmaya 
başlandığı bu günlerde, mars yüzeyinden toplanacak materyal-
lerin nasıl değerlendirilebileceği ve bu materyallerin nasıl top-
lanacağı önem kazanmaya başlamıştı. Nasa’nın bu yeni robotu 
sayesinde araziden kolaylıkla malzemeler toparlanabileceği be-

Atık alanında yapacağı üretimde her tonda sadece 0,3 g altın 
elde edebilecek olan Sibanye Gold, devam eden yer altı işlet-
melerinde ise 6 g/t ile 10 g/t arasında tenörlerde üretim yapı-
yor. Neredeyse 1,5 km uzunluğunda ve 80 metre yüksekliğin-
de bir alanı kaplayan 4 milyon tonluk atık yığınında yapılacak 
üretimlerde aynı oranı yakalamak için şirket 20 ila 30 kat daha 
fazla cevher işlemek zorunda kalacak. Proje şirketin üretimine 
katkıda bulunarak yıllık gelirini arttırmasının yanında, üretim 
sonlandırıldığı zaman yapılacak reklamasyon çalışmalarında da 
Sibanye’ye kolaylık sağlaması bekleniyor.
Sibanye’nin iş geliştirme departmanı başkan yardımcısı Grant Stu-
art; “Kolay yoldan elde edilecek bir altın olmasına rağmen işlem gör-
mesi gereken devasa miktarlarda bir yığından bahsediyoruz. Projenin 
avantajlarından biri ise biriken atık yığınını temizledikten sonra rek-
lamasyon çalışmalarına yüksek rakamlar ödemek zorunda kalma-
yacağız aynı zamanda sorumluluk sahibi bir şirket olarak yapmamız 
gereken de bu.” şeklinde açıklamalarda bulundu. 

lirtiliyor.  Yaklaşık 19 kilo taşıma kapasitesi olan RASSOR,  Mars’a 
gönderilen bir diğer uzay aracı olan Curiosity’den 5 kat daha 
hızlı hareket edebiliyor. Tek başına arazide hareket edebilen ve 
malzeme toplama işlemlerini gerçekleştirebilen aracın Mars yü-
zeyinden malzeme toplama ve belki de ilerde bu malzemeleri 
işleme konusunda önemli bir rolü olacağı tahmin ediliyor.
Diğer taraftan Nasa’nın RASSOR üzerinde yaptığı geliştirme 
çalışmaları devam ediyor. Mars’a insanlı bir uçuş gerçekleştiği 
takdirde RASSOR tarafından toplanan materyallerin kullanıma 
hazır durumda bulunabileceği belirtiliyor. 
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Newmont Surinam’daki Altın Madeninde 
Ticari Üretime Başladı
Amerikalı altın üreticisi Newmont Mining, Surinam’daki Me-
rian Altın Madeninde ticari üretime başlandığını duyurdu. 
Projenin planlanan zamanda ve hesaplanan miktardan yakla-
şık 150 milyon dolar daha düşük bir bütçeyle tamamlandığı 
belirtiliyor..
Madende ilk altın dökümü 1 Ekim’de yapılırken projenin ma-
liyetinin 1 milyar dolar olduğu belirtildi.  Projenin ilk 5 yılında 
yıllık ortalama 400 bin ila 500 bin ons aralığında altın üretilmesi 
bekleniyor. Devam eden arama çalışmalarının madenin ömrü-

nü 11 ila 13 yıl civarında arttırdığı ve madenin daha da büyük 
bir potansiyele sahip olduğu tahmin ediliyor. 
Maden Newmont firmasına ait, kendini finanse edebilen 5 ma-
denden biri olma özelliğini taşıyor ve bu projelerin firmaya dü-
şük maliyetli 1 milyon ons altın üretimi sağlayacağı belirtiliyor.
Newmont CEO’su Gary Goldberg Merian Altın Madeni ile ilgili; 
“Altın fiyatlarının düşüklüğüne rağmen iyimser bir tutum sergili-
yor ve bu tutumumuzun faydasını görüyoruz.“ şeklinde açıklama-
larda bulundu. 

Ekim 2016Bir Dolarlık Madenler Kazandırıyor
Madenciler işletmelerde üretime devam etme kararlarını üretim 
maliyetlerine ve hammadde fiyatlarına bakarak değerlendiriyor-
lar. Fiyatlardaki düşüşler nedeni ile sürdürülebilir olmadığına karar 
verilen işletmelerde ise öncelik olarak madende üretime son veril-
mesi ön plana çıkarken madenin rehabilitasyonu için gerekli har-
camaların yüksekliğinden dolayı genellikle geri adım atılıyor ve 
üretim yavaşlatılarak bu meblağlardan kaçınılmaya çalışılıyor. Bu 
durumda şirketler üretimin devam edip etmemesinden bağımsız 
şekilde maden açık kaldığı sürece zarar etmeye devam ediyorlar. 
Geçtiğimiz yıllarda Avustralya’daki Isaac Plains madeninde 
kömür fiyatlarının düşmesinin ardından üretimin sürdürülebi-
lir olmadığına karar verildi ve maden 2015 yılında Stanmore 
Coal’a 1 (Bir) dolara satıldı. Ardından dünya kömür üretiminin 
önemli bir kısmını karşılayan Çin’in kömür üretimini azaltma ka-
rarı alması ve buna rağmen kömür ihtiyacının devam etmesinin 
de etkisi ile kömür fiyatlarında önemli bir toparlanma görüldü 
ve %170’e varan artış görülen fiyatlar ton başına 210 dolar se-
viyelerine ulaştı.  Aldığı risk nedeni ile yoğun baskı altında ol-

masına rağmen bu riskin karşılığını almaya başlayan Stanmore 
CEO’su Nick Jors; “Isaac Plains madenini aldığımız zaman kömür 
fiyatı 70 dolar civarındaydı. O zamandan beri azımsanmayacak 
bir artış görüldü.” diyerek aldıkları riskin sonuç verdiğini belirtti.
Bölgedeki bir diğer kömür madeni olan Blair Athol Madeni de 
1 dolar karşılığında TerraCom firmasına satıldı. Madenin daha 
önce iki defa 1 dolar karşılığında satılacağı duyurulmuş fakat 
anlaşmalar sonuçlanmamıştı. Anlaşmalarda 1 dolarlık sembolik 
bir bedel ön plana çıksa da şirketler aslında yüksek maliyetli so-
rumlulukların altına imza atmış oluyorlar. Stanmore’un 32 mil-
yon dolarlık rehabilitasyon çalışması yapacağı bilinirken Terra-
Com’un da benzer şartlar altında olduğu tahmin ediliyor. Eski 
Rio Tinto yöneticilerinden olan TerraCom Başkanı Cameron 
McRae; “Piyasadaki düşüşler birçok madenciyi baskı altına aldı ve 
gelir gider dengelerini korumak adına firmaların satış yapmak zo-
runda kaldıklarını gördük. Böyle zamanlarda istenmeyen kömür 
madenlerinin alımı ile iyi yatırımlar elde edebilirsiniz.” diyerek 
yaptıkları yatırımdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

Eylül 2016Madenlerde Çalışacak İşçi Bulmak Zorlaşacak
Madencilik sektörü piyasanın canlanması ve firmaların ikincil 
projelerini hayata geçirmeye başlamaları ile toparlanma sinyal-
leri veriyor. Mining Industry Human Resources Council (MIHR) 
tarafından yayımlanan raporda Kanada maden sektörünün 
gelişme göstereceğini öngören bir senaryoya göre önümüz-
deki 10 yıl içerisinde toplam 127 bin işçi ihtiyacı duyulacağının 
tahmin edildiği belirtildi. Bu senaryoda istatistiklere göre işten 
ayrılmaların ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte yaşanılacak emekli-
liklerinde plana dahil edildiği belirtildi.
Artan iş gücü ihtiyacının nasıl karşılanacağına dair sorulan soru-
lara verilen cevap ise maden sektörü dışından bulunacak per-
soneller ile ihtiyacın giderileceği yönünde oldu. Öğrencilerin 
teknisyenlerin ve tecrübesiz madencilerin işe alımları durdurul-
muş durumda olduğu ve bu ihtiyacın diğer sektörlerde çalışan 
işçilerin madencilik sektörüne kaydırılması ve gerekli eğitimlere 
tabi tutulmaları ile giderilmek zorunda kalınacağı öngörülüyor.
Bulunan bu çözümde ortaya çıkan en büyük sorunun ise tecrübe 

eksikliği olduğuna dikkat çekildi. Sektörde uzun yıllar çalışmış ve 
yönetim ile çalışanlar arasındaki iletişim sağlama görevini üstle-
nen pozisyonlarda görev alan insanların eksikliğinin sorun yara-
tacağı ve bu sorunun tek çözümünün yeni göreve gelen işçilerin 
ekstra eğitime tabi tutulması ile giderilebileceği belirtildi.
İhtiyaç duyulan pozisyonlara göre bulunacak çözümlerin 
farklılık göstereceği anlatılan raporda sektör çapında duyu-
lacak bu ihtiyacı gidermek için etkili, spesifik ve ulaşılabilir 
eğitimler çözüm olarak sunulurken bu eğitimi verecek eğit-
men sayısının ise yeterli olmadığı belirtiliyor. Taleplerin bu 
seviyeye ulaşması durumunda maden enstitüleri tarafından 
yeterli görülen uzmanlarca online eğitimlerin verilmesinin 
sürpriz olmayacağı ifade edildi.
Rapor sektörde bulunanlara geleceğe dönük iş gücü ihtiyaçları 
konusunda önlemler almalarını ortak çalışmalarda bulunarak 
kalıcı çözümler bulmalarının sektör geleceği açısından oldukça 
önemli olduğunu vurgulanıyor. 
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Dünya Taş, Turkuazın Çocukları Projesini
 ‘Kalpten Kalbe Büyüyoruz’ Sloganıyla Yürütüyor
Türkiye doğal taş ihracatının lider şirketlerinden Globe Sto-
ne-Dünya Taş Madencilik AŞ, Mayıs 2016’dan bu yana ‘Şehitle-
rimizin Emanetine Hep Beraber Sahip Çıkalım’ sloganı ile şehit 
ailelerinin çocuklarına destek olmak için Turkuazın Çocukları 
Projesi’ni yürütüyor. Şirket, ana sponsoru olduğu Dünya Ser-
best Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen’in de desteği ve İzmir 
Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin işbirliği 
ile ülke geneline yayılmasını arzu ettikleri model projeyi ‘Kalp-
ten Kalbe Büyüyoruz’ sloganıyla sürdürüyor.
Yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Dünya Taş 
AŞ’nin maddi desteklerine ek olarak, her bir şirket çalışanı, öğ-
renimine devam eden 100 şehit çocuğuna eğitim süreçleri bo-
yunca hayat hedeflerine ulaşmak ve zorlukları aşmak için yol 
göstericilik yapıyor olacak. 
Projede dışarıdan da alınan desteklerle ve gönüllük esasıyla, 
çocukların ihtiyaçlarına yönelik psikolojik danışmanlık, eğitim 
desteği, kariyer planlama, spora yönlendirme, sanata yönlen-
dirme ve mentorluk yapma konularında destek veriliyor. Ço-
cuklarımızın ve gençlerimizin eğitim ve kariyerinde gönüllü 
yol göstericilerin/mentor ve destekçilerin buluşacağı bir plat-
form oluşturduklarının altını çizen şirket yetkilileri; “Dünya Taş 
ailesi olarak bu projenin kalpten kalbe büyüyecek bir proje oldu-
ğuna inanıyoruz. İş ortaklarımızla, çevremizle, tecrübelerimizle 
gençlerimize, çocuklarımıza manevi destek olmak istiyoruz. Bu 
ülke için canlarını veren şehitlerimiz için millet olarak bize de 
bu konuda sorumluluklar düşüyor. Dünya Taş AŞ ve çalışanları 
olarak, bu destekle çocuklarımızın hayatına birebir dokunmak 
ve pozitif bir etki yaratmak istiyoruz. Şehit Çocuklarına Destek 

projemizde, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarına doku-
nacağımız, onların toplum içinde özgüvenli, kariyer sahibi ve 
mutlu bireyler olmaları için destek yaratan bir platform olmak 
istiyoruz.” şeklinde açıklamada bulundular.
İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın manevi desteğini alan projede 
önemli bir adım da Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)’ndan gel-
miş durumda. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
EBSO Yönetim Kurulu’nun gönüllü yol göstericiler olarak proje-
nin tam destekçisi olduklarını açıkladı.
Projenin en başından beri yüzü ve çok önemli destekçisi olan, 
şirketin de ana sponsorluğunu yapmaktan gurur duyduğu Milli 
Sporcumuz ve Dünya Serbest Dalış Rekortmenimiz Şahika Er-
cümen de, Ekim ayında gerçekleştireceği Dünya Serbest Dalış 
Paletsiz 100 Metre rekor denemesini aziz şehitlerimizin anısına 
ithaf edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesi ile yaptığı dalış-
ta su altında Türk Bayrağı açan Ercümen, Ekim ayında yapacağı 
yeni rekor denemesi ile Turkuazın Çocukları’na destek olmaya 
devam edecek. 
Ercümen ayrıca proje kapsamında Eylül ayı başlarında İzmir Şehit 
Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, TEMŞAD, Polis Şehit 
Aileleri Derneği’nin katılımı ile şehit çocuklarıyla havuzda dalış de-
nemeleri, anneleri ile nefes egzersizleri yapmıştı. Organizasyon Şa-
hika Ercümen’in sualtı belgesel gösterimleri ve Turkuazın Çocukla-
rı’nın sualtına dair sorularının yanıtlanmasıyla sonlandırılmıştı.
Alınan bu gönüllü desteklerin daha da artmasıyla, çocukları-
mıza ve gençlerimize güzel imkânlar yaratan, giderek büyü-
yen ve gönül birliğiyle çoğalan bir platform olmayı hedefle-
diklerini vurgulayan Dünya Taş ailesi, asıl amaçlarının bütün 

Türkiye’deki şehit çocukları 
için en yüksek katma değeri 
yaratarak, babalarının göz-
lerini arkada bırakmamak 
olduğunu belirtiyor. 
Projeye doğrudan ya da do-
laylı olarak destek vermek 
isteyenler ve/veya kendi 
illerinde benzer proje baş-
latmak isteyenler Dünya Taş 
AŞ ile iletişime geçebilirler. 
Şirket, modelleyerek alt ya-
pısını oluşturdukları ve işle-
yişini belirledikleri bu proje 
ile ilgili detayları, kendi il-
lerinde uygulamak isteyen 
şirketlerle gönülden paylaş-
mayı taahhüt ediyor. 

Globe Stone Corp./Dünya Tas 
Ith. Ihr. Madencilik Tic. AŞ
Tel: +90 232 483 52 25
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Avrasya’nın En Kapsamlı Fuarı Maden Türkiye 2016, 
24-27 Kasım Tarihlerinde Tüyap İstanbul’da

Yurt Madenciliğini Geliştir-
me Vakfı ve Tüyap Tüm Fu-
arcılık Yapım AŞ işbirliğinde 
düzenlenen Maden Türkiye 
Fuarı, 2016 yılında da ma-
dencilik sektörünün tüm 

taraflarının gelişimine katkı sağlayacak bir pazarlama plat-
formu olacaktır.
Düzenlenmeye başladığı 2004 yılından itibaren her fuarın ar-
dından başarılarına yenisini ekleyen, Maden Türkiye Fuarı bu-
güne kadar 1.577 katılımcıya ve 72 ülkeden 30.944 profesyonel 
ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır.
Maden Sektörünün Dünyaya Açılan Kapısı Maden 
Türkiye Fuarı 2016
2014 yılında 29 ülkeden 412 firmanın katılımı, 69 ülkeden 
9.371 profesyonelin ziyareti ile gerçekleştirilen Maden Türki-
ye Fuarı, bu yıl da uluslararası bir organizasyon olma özelliğini 
koruyarak Türkiye’nin madencilikteki gücünü dünyaya göster-
mesini sağlayacak ve fuar boyunca yaratılan ticaret hacmi ve 
yeni pazarlar ile madenciliğin ve tedarik sağlayan sektörlerin 
gelişimine katkı sağlayacaktır.

Maden Türkiye Fuarı Tünelcilik Firmaları ile Daha da 
Güçlü
Maden Türkiye Fuarı, madencilik sektöründe faaliyet gösteren 
üretici firmalar, tedarikçiler, makine üreticileri, hizmet sağlayıcı-
lar, ithalatçılar, dış ticaret firmaları, eğitim ve danışmanlık firmala-
rı, sektörel sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile düzenlenmekte-
dir. Bu yıl kapsamına eklenen tünel inşa ile de tünelcilik alanında 
faaliyet gösteren firmalar da Maden Türkiye 2016 fuarında yer 
alacaktır. Kapsamı itibari ile maden sektörüne yönelik hazırlanan 
ve firmaların en son ürün ve hizmetlerini bir arada sergileyecek-
leri tek fuar olma özelliği taşıyan Maden Türkiye, aynı zamanda 
Avrasya coğrafyasında düzenlenen en kapsamlı fuardır.
Maden Türkiye Fuarı Katılımcı ve Ziyaretçilerini Bir 
Adım Öne Geçirecek
2014 yılında ziyaretçi sayısında % 47, katılımcı sayısında % 30 
ve sergi alanı metrekaresinde 5 üzerindeki artışla ortaya koy-
duğu başarısına 2016’da da devam edecek olan Maden Türkiye 
Fuarı katılımcı ve ziyaretçileri maden ve tünel inşa dünyasının 
enerji verimliliğine katkı sağlayan yeni ürünleri, son teknolojile-
ri, yeni makine ve ekipmanları, hammadde konusunda alterna-
tif çözümleri görme fırsatı sunacaktır. 

MJD ve SEG İşbirliğinde Organize Edilen
SEG 2016 Konferansı Çeşme’de Gerçekleştirildi
Maden aramacılığı sektörünün en saygın uluslararası topluluğu 
olarak kabul edilen SEG (Society of Economic Geologists), 8000’e 
yakın seçkin jeolog üyesiyle gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve 
konferanslar ile maden jeolojisi alanında etkin bir yere sahiptir. Ge-
lenekselleşen ve her yıl dünyanın farklı bir bölgesinde düzenlenen 
SEG Konferansı, ülkemizde aynı doğrultuda faaliyet gösteren ku-
ruluş olan Maden Jeologları Derneği (MJD) ile birlikte, Madencilik 
Türkiye ve Mining Turkey dergilerimizin de sponsorluğuyla, 25-
28 Eylül 2016 tarihlerinde Çeşme-İzmir’de gerçekleştirildi. 
Dünyanın önde gelen maden jeologlarına ev sahipliği yapılan 
konferans; Çeşme Kaymakamı Mustafa Erkayıran’ın açılış konuş-
masını gerçekleştirdiği resepsiyon ile başladı. Dört gün boyun-
ca süren ve Tetis Tektoniği ve Metalojenisi ana başlığı altında 
gerçekleşen konferansta; Orta Avrupa’dan Okyanusya’ya kadar 
giden çok zengin, belki de dünyanın en uzun jeolojik kuşağında 
yapılan çalışmalardan ve incelemelerden bahsedildi. Dünya ça-
pında madenler barındıran bu kuşakla ilgili şirketlerin yönetim 
politikaları ve araştırmacıların jeolojik modelleme çalışmaları 
konferanstaki sunumların konularından bir kaçı olarak dikkat 
çekti. Tetis bandında bulunan ve organizasyona ev sahipliği 
yapan Türkiye’ye de ayrı bir parantez açılan organizasyonda, ül-
kemizde bulunan Efemçukuru, Halilağa, Kızıltepe gibi projelerin 
jeolojileri hakkında ve Türkiye’nin metalojenisi ve magmatik ev-
rimi hakkında sunumlar yapıldı. Dolu dolu geçen etkinliğin üçün-

cü gününde ödüle layık görülen katılımcılara ödülleri düzenlene 
tören ile teslim edildi. Organizasyonun son gününde yapılan ka-
panış konuşmaları ile organizasyon başarılı bir şekilde sona erdi.
Çeşme’de gerçekleştirilen organizasyonda sergi ve poster 
alanları da yer aldı. Organizasyonda aynı zamanda BHP Billi-
ton ve Rio Tinto (aynı zamanda organizasyon sponsorları) gibi 
dünya devi maden firmalarının stantları bulunurken ülkemiz-
den de önde gelen firmaların stantları yer aldı. Madencilik 
Türkiye ve Mining Turkey dergileri olarak standımızla yer 
aldığımız etkinlikte dünyanın farklı yerlerinden gelerek orga-
nizasyonda buluşan araştırmacılar ve çalışanlar, bu sergi ala-
nında yer alan şirketleri tanıma ve bilgi alma fırsatı buldular. 
35 ülkeden 400 jeolog ve öğrencinin katıldığı ve memnuniye-
tin yüksek olduğu etkinlikte sunumlara olan ilgi oldukça yük-
sek olurken katılımcıların sorularıyla sunumlara olan katkıları 
dikkatlerden kaçmadı.. 

eTkinlik değerlendirme
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Katı sıvı ayrımı ve filtrasyon ekipmanları konusunda sektörün 
önde gelen firmalarından olan Ant Group, 40 yıllık deneyimi, 
çeşitli filtre tipleri tasarlama ve imal edebilme konusundaki 
uzmanlığı ile yeni pres filtrelerin imalatı konusunda bir ilke 
daha imza attı.
Öncelikli hedefleri arasında her zaman ekipmanlarını geliş-
tirmek ve yapılmayanı yapmak olan Ant Group, sektöründeki 
teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek talepler doğrul-
tusunda en doğru ve kullanışlı ekipmanları tasarlayıp üretmeyi 
sürdürüyor. Bu kapsamda 2000x2000 mm plaka ölçüleriyle ül-
kemizin ilk yerli olarak üretilmiş, en büyük pres filtresini imal et-
meyi başardı! Konuyla ilgili olarak bilgi aldığımız şirketin Genel 
Müdür Yardımcısı Ata Önuçak, her biri 90 plakadan oluşan bu 
4 adet pres filtreyi 2016 yılı içinde tamamlayarak müşterisine 
teslim ettiklerini açıkladı.
Özel bir şirket için imal edildiği belirtilen bu özel filtreler, ma-
den atıkları içindeki çözünür maddelerin temizlenmesi ve geri  

kazanılması amacıyla kullanılıyor. Önuçak; son zamanlarda 
özellikle atık yönetimi konusunda maden şirketlerinin talep et-
tikleri kapasitelerin arttığını, 1500 x 2000 mm veya 2000 x 2000 
mm ölçülerinde yüksek kapasiteli filtrelerle bu sorunlara çözüm 
olarak üretildiğini belirtiyor. Cevher zenginleştirme tesislerine 
beslenen tüvenan cevherlerin tenörlerinin her geçen gün düş-
tüğünü ve tesislerden çıkan atık kapasitelerinin de arttığını be-
lirten Önuçak “Bu durum da imalatçıları daha yüksek kapasiteli 
ekipmanlar üretmeye yönlendirmiştir. Ant Group da ürettiği bu 
yüksek kapasiteli pres filtrelerle sektörde ilki gerçekleştiren firma 
olmanın gururunu yaşamaktadır.” dedi.
Ant Group Hakkında: İmalatlarını Sakarya 2. Organize Sanayi Böl-
gesi’nde yapan şirketin fabrikası, 20.000 metrekare toplam alan 
üzerinde 12.700 metrekarelik kapalı alandan oluşuyor. Bünyesin-

de 65 çalışanı olan firma güçlü 
ve tecrübeli bir teknik kadroya 
sahip. Ar-Ge ve test laboratu-
varında firmaların ihtiyaçla-
rına göre en doğru ekipman 
tipi ve boyutlarını belirleyen 
şirket, böylece müşterileri için 
hem yatırım hem de işletme 
konusunda en uygun çözümü 
sağlıyor.
İhracat konusunda da he-
defleri olan şirket, geçti-
ğimiz sene içinde Kanada, 
Sudan ve Liberya’dan sonra 
bu senede İran ve İsveç’i, 
ihracat yaptığı ülkeler liste-
sine eklemeyi başardı. Ant 
Group tüm bu gelişmeler 
ışığında çalışmalarına yeni-
likçi ve çözüm odaklı bakış 
açısı ile devam ediyor. 

Ant Group’tan Bir İlk Daha…

şirkeT haberlerişirkeT haberleri
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FKK Üreteceği TYRFIL’i 7 Ülkede Satacak

Dünyanın en büyük maden ve ekipmanları fuarına bu yıl Tür-
kiye’den 12 şirketle birlikte katılan FKK Güney Oto Lastik Takoz 
San. ve Tic. AŞ, ABD’li partneri Accella Group ile bir araya ge-
lerek, TYRFIL ürünlerinin üretim ve satış hakkı noktasında an-
laşma yaptığını açıkladı. FKK Güney Oto Lastik Takoz Yönetim 
Kurulu Başkanı Ufuk Altuncu, bundan sonra TYRFIL ürünlerinin 
üretim ve satışını 7 ülkede kendilerinin yapacağını aktardı. 
Amerikan ticaret örgütü National Mining Organization (NMA) ta-
rafından her dört yılda bir gerçekleştirilen Minexpo 2016 fuarı bu 
yıl 26-28 Eylül tarihleri arasında altıncı kez gerçekleştirildi. Dünya-
nın en büyük maden ve ekipmanları fuarına bu yıl 12 Holde 1800 
firma katılırken, yer altı ve yerüstü madenciliğinin kalbinin attığı, 
Las Vegas’ta düzenlenen fuarda 13 Türk firması da yer aldı. Sam-
sun menşeili FKK Güney Oto Lastik Takoz San ve Tic. AŞ, 55 met-
rekare standı ile dünyanın dört bir yanından gelen müşterililerine 
yeni ürünlerini ve projelerini tanıttı. FKK markasının madencilik 
sektöründe bir dünya markası olduğunu söyleyen FKK Yönetim 
Kurulu Başkanı Ufuk Altuncu, 1957 yılında yüzde yüz yerli serma-
ye ile kurulan şirketin, bugün 55 ülkeye ihracat yaptığını iletti. 
Kauçuk değirmen astarı üretiminde dünyada üçüncü büyük üre-
tici olduklarını dile getiren Ufuk Altuncu, ilerleyen dönemlerde 

dünya lideri olmayı hedeflediklerini vurguladı. FKK olarak, sektör-
de önem arz eden öğütme değirmenlerinde kullanılan astarla-
rı, eleme sistemlerinde kullanılan kauçuk ve poliüretan elekleri, 
yine taşıma araçlarında kullanılan patlamayan lastik teknolojisi 
TYRFIL ürününü ve vulkollan tekerlerini fuar boyunca sergile-
me fırsatı yakaladıklarını ifade eden Altuncu, ABD’li partnerleri 
Accella Group ile bir araya gelerek, aralarında yaptıkları anlaşma 
neticesinde TYRFIL ürünlerinin üretim ve satış hakkını 7 ülkede 
kendilerinin yapacakları bilgisini paylaştı. Altuncu, ‘’Amerikalı 
partnerimiz Accella Group yöneticileri ile yaptığımız görüşmeler çok 
olumlu geçti. TYRFIL markasını Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Uk-
rayna, Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan’da biz satacağız.’’ dedi. 
2020 Fuarında Standını İki Kat Büyütecek 
Minexpo 2016 fuarında ‘Turkey Discover the Potential’ tema-
sını vurgulayarak Türkiye’nin ‘’Potansiyelinin Keşfedilmesi’’ ta-
nımında da çok büyük katkıları olduklarını söyleyen Altuncu, 
2020 yılında gerçekleştirilecek fuara 110 metrekare stant ile 
katılma kararı aldıklarını kaydetti. Firma ikisi Samsun’da biri İs-
tanbul’da ve biri Çorum’da olmak üzere dört fabrikaya sahip. 
Ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir de ofisleri bulunuyor. 

www.fkk.com.tr

AGÜB’te Görev Değişikliği… 
Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB) Başkanı Beşir Kemal Ustaoğlu’nun 
istifası üzerine gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında yeni 
başkan Şevket Koruç seçildi. Konuyla ilgili olarak Madencilik Tür-
kiye dergisine açıklamada bulunan AGÜB yetkilileri günümüze 
kadar gerçekleştirdikleri çalışmalarda bilgi ve tecrübesi ile kendile-
rine yol gösteren Beşir Kemal Ustaoğlu’na teşekkür ettiler. 
AGÜB Başkanı Şevket Koruç Hakkında
1998 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakül-
tesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1998-2001 
yılları arasında Sivas Çimento Fabrikası hammadde müteahhidi 
Doğantaş AŞ’de şantiye şefi olarak görev yaptı. Aynı dönemde 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden 
İşletme Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 

2002 yılında Akçansa Çimen-
to San. Tic. AŞ’de Gebze agre-
ga tesis şefi olarak başladığı 
görevine, 2009 yılında agre-
ga operasyonlarından so-
rumlu Agrega Müdürü olarak 
2016 yılına kadar devam etti. 
Halen Çaba Grup Madencilik 
Ltd. Şti’nde şirket ortağı ola-
rak agrega sektörüne hizmet 
vermektedir. 
Şevket Koruç’a yeni görevin-
de başarılar dileriz. Şevket Koruç
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27 yıldır, Türk mühendisliğine uluslararası standartlarda çö-
zümler üreten Netcad, üniversitelerin çözüm ortağı olmaya de-
vam ediyor. Netcad, son olarak uzun yıllardır ortak çalışmalara 
imza attığı Karadeniz Teknik Üniversitesi ile iş birliği yaptı. 
Kurulduğu günden bu yana eğitim konusuna öncelik veren ve 
bu konuda oldukça büyük yatırımlar yapan Netcad, bugün 87 
üniversitenin 476 bölümünde ders olarak okutuluyor. Bu kap-
samda Netcad, son olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi ile iş 
birliğini resmi olarak başlattı.
Netcad bu protokolle birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden 
Mühendisliği bölümü öğrencilerine dönem boyunca hem akade-
mik çalışmalarında hem de projelerinde destek olacak. Böylelikle 
geleceğin mühendisleri meslek hayatlarına Netcad ile hazırlanacak.
Sürece ilişkin bilgi veren Netcad Teknik ve Eğitim Müdürü Tunç 
Emre Toptaş; “İçerisinde bulunduğumuz bilgi toplumuna geçiş 
sürecinde ‘bilgi’nin üretilmesi, yönetilmesi ve bilgiye dayalı karar 
verme süreçlerinin gerçekleştirilmesinde, ülkemizin göstereceği 
başarı, yakın gelecekteki ekonomik ve sosyal kalkınmamızın da 
belirleyicisi olacaktır. Burada en önemli rol de üniversitelerimize 
düşmektedir. Bu süreçteki en kritik konu, üniversitelerdeki eğitim 

öğretim süreçlerinde mesleki 
öğrenimlerini bilişim teknoloji-
leri ile entegre edebilen meslek 
insanlarının yetiştirilmesidir.
Biz de mühendislik çözümle-
ri, coğrafi bilgi sistemleri ve 
uzaktan algılama konuların-
da uluslararası standartlarda 
ürettiğimiz mühendislik ve 
coğrafi bilgi sistemleri tekno-
lojilerimizi üniversitelerimize 
ücretsiz olarak sağlamakta ve 
ders müfredatları kapsamında 

verilmesinde gereken her türlü desteği üniversitelerimize karşılık-
sız olarak yıllardır vermekteyiz ve vermeye de devam edeceğiz” 
dedi. Üniversiteler ile gerçekleştirdikleri çalışmalardan çok 
memnun olduklarını belirten Toptaş “Birlikte çalıştığımız, her 
bir üniversitemiz, bölümümüz ve akademisyenimiz bizim için çok 
değerlidir. Üniversite eğitim süreçlerinde Netcad teknolojilerini bi-
lerek hayata hazırlanan her bir mühendis ise gurur tablomuzda 
yeni bir isimdir.” ifadelerini kullandı. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi ve 
Netcad Güçlerini Birleştirdi

Hidromek, Türkiye’nin En Büyük 
500 Şirketi Arasında!
Dünyanın en prestijli şirket listelerinden biri olan Fortune 
500’ün 2016 Türkiye listesi açıklandı. Finansal kurumlar ve hol-
ding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan araştırmada, 
şirketler satış hacimlerine ve net satışlarına göre sıralanırken 
HİDROMEK bu seneki listede 225. sırada yer aldı. 2015 yılı sıra-
lamasına kıyasla net satışında artış gösteren HİDROMEK, geçen 
sene aynı sıralamada 240.sırada yer alıyordu.
HİDROMEK aynı zamanda 2015 yılı içerisinde gösterdiği per-
formansıyla İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan Türki-
ye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında özel sanayi ku-
ruluşları arasında 146. sırada yer alıp, Türk sanayisi için referans 
kabul edilen bu listede de yerini almıştı. 
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Teknima
Cleanair Technology

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

ÖZKOYUNCU MADENCİLİK - Kayseri Karaçat Yeraltı Demir İşletmesi
TF-2200-250/1000 (2200mm 250kW) 2 Adet Ana Havalandırma Fanı
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Kendisi ile bir araya geldi-
ğimiz Erol Sencer; Ersencer 
Mühendislik olarak Türk ma-
denciliğine zor koşullar için 
yüksek kaliteli ekonomik çö-
zümlerle katkı vermeye de-
vam edeceklerini belirtti. 

Sencer sözlerine aşağıdaki şe-
kilde devam etti: 
“Madencilikte mekanizasyona 
yönelik önemli bir ihtiyacı karşı-
layacak olan TALPA® DM 112’yi 
diğer modellerimizde olduğu 
gibi 1. kalite dünya markası 
ana komponentler ve tabanca 
kullanarak, yerli olarak dizayn 
ve imal ettik. TALPA® DM 112 
sektördeki birikimlerimizin bir 
ürünü olarak ihtiyaçların far-

1993 yılından bu yana İzmir 
AOSB’de faaliyet göstermek-
te olan Ersencer, Mühendislik 
kuruluşundan bu yana yer altı 
ekipmanlarında sıklıkla görü-
len DANA-Spicer Off-Highway 

güç aktarma sistemlerinin Türkiye distribütörü ve yetkili servis 
merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Hızlı müdahale kabiliyeti ve yet-
kin satış/destek personeli ile maliyetli iş kesintilerini en aza indirge-
me, uygun maliyetle çözüm elde etme ve makinaların performan-
sını zirvede tutarak öne çıkan firma 2012 son çeyreğinden bu yana 
‘Talpa’ markası ile yer altı ekipmanlarını üretimini de sürdürüyor.

Ersencer ‘Talpa’ markası altında ilk tanıştığımız LH 217 model 
yükleyicilerden sonra 2014 yılında düzenlenen Tüyap Maden 
fuarında serinin bir küçük modeli olan LH 112‘yi tanıtmıştı.

İnnovasyon ve yeni ürün tasarımının öncelikli olduğunu be-
lirten firma genel müdürü M. Erol Sencer, bu yaklaşımla yürü-
tülen Ar-Ge çalışmalarının sonucu olarak 2016 yılında TALPA® 
DM 112‘nin doğduğunu ifade etti. 

kapak konusu

Ve Mini Jumbo TALPA DM 112 
Sahnede…

Türkiye’nin yer altı ekipmanları üretimi alanında öncü firmalarından Ersencer 
Mühendislik ‘TALPA’ markası ile piyasaya sunduğu LH 217 ve LH 112 yükleyici 

modellerinden sonra yeni ürünü mini jumbo TALPA DM 112’yi Maden 2016
Tüyap fuarında sektör temsilcileriyle tanıştırıyor. 

 Talpa LH-217 Talpa LH-112
Sürüş kapasitesi
Araç ağırlığı 9,7 ton 3,6 ton

Sürüş yüksekliği 2000 mm 1780 mm

Genişlik 1650 mm 1200 mm

Kepçe Hacmi 1,7m³ 0,75 m3

Motor

Motor markası/modeli Dizel Motor Tier 3/EU
Aşama IIIA

Dizel Motor Tier 3/EU
Aşama IIIA

Güç değeri 74,5 kW/2200 rpm-turbo 55  kW / 2200 rpm

Kuru tip hava temizleyici Evet Evet

Katalitik konverter ve 
susturucu Evet Evet

Egzoz ısı koruması Evet Evet

Radyatör Evet Evet

Güç aktarım ekipmanları
Şanzıman markası DANA DANA 

Geri vitesler 3 3

İleri vitesler 3 3

Tork markası DANA DANA

Aks markası Kessler DANA

Aks salınım derecesi +/-10° +/-10°

Fren tipi SAHR Yağlı tip Fren

Fren soğutma Evet/Yağ banyolu Evet/Yağ banyolu
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kına vararak, sektör temsilcile-
rinin seslerini duyarak, talebe 
yönelik, yerli bir ürün daha 
yaratma arzumuzun sonucu-
dur. Madenlerdeki makinaların 
kullanım ve bakım kolaylığı, 
makinanın gücü ve verimliliği 
kadar önemli hususlar; bu kap-
samda bizim ürettiğimiz tüm 
makinalarımız son kullanıcının 
kullanım rahatlığı gözönüne 
alınarak dizayn edildi. Elektro-
mekanik sistemleri ile sade bir 
yapıları var ki bu husus serviste 
ciddi kolaylık sağlamaktadır. 
Bu sene katıldığımız Alman-
ya’daki Bauma 2016 fuarında 
Talpa LH 217 dünyadaki çeşitli 
coğrafyalardan gelen sektör 
temsilcilerinden de oldukça 
fazla ilgi gördü. 

Ersencer Mühendislik olarak maden ve tünel operasyonların-
da müşterilerimizin operasyonel ihtiyaçlarına odaklı teknoloji, 
yöntem ve sistemler kullanarak çözüm üretmeye devam edi-
yoruz. Bu kapsamda yeni pazarlarda büyüme hedeflerimiz de 
bulunuyor.”

Ersencer, ürün gamında yer alan çeşitli ürünlerle müşterileri-
ne avantaj sunarken yeni çıkardığı makinelerle de çeşitliliğini 
artırıyor. 

TALPA® DM 112 mini jumbo, 120 cm genişliği ve 180 cm 
yüksekliği ile eni dar olan galeri ve tünellerde delme işle-
mini yapmak üzere tek bomlu hidrolik yer altı delicisi olarak 
dizayn edildi. 

TALPA® DM 112’nin genel görünümü:

TALPA® DM 112’nin üstten görünümü:

Yeni DM 112 ‘nin genel bazı özellikleri aşağıda verilmektedir : 

•	Taşıyıcı Makine: TALPA® LH 112 
 › Dizel Motor 
 › Transmisyon: Dana Powershift
 › Akslar: Dana 
 › CE Sertifikalı
 › Ağır ve güç şartlara yönelik dizayn edilmiş belden kırma şasi 

•	Drifter/Tabanca: Doofor Rock Drills
 › Delici bomu yatayda sağ ve sola 17º dönme açısına sahip
 › Çapraz ve dikey delme imkanı

•	Önde 2 adet baskı ayağı

Erol Sencer diğer taraftan 2014 yılı son çeyreğinden bu yana 
Ersencer olarak seri üretim yatırımlarına devam etmekte ol-
duklarını da aktardı. Son yıllarda ülkemizde hayata geçirilen ve 
geçirilmek üzere olan maden ve tünel projeleri sektöre ivme 
kazandırmasını beklediklerini belirten Sencer, “Sektördeki bu 
hareketlenme makina üreticilerine de can katacak gibi görünü-
yor. Talpa serisindeki yeni gelişmeleri tüm sektör temsilcileri gibi 
bizler de yakından takip etmekteyiz.” şeklinde konuştu. 

www.talpamaden.com
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‘Bey1Grup Madencilik AŞ’ yer 
altı ve yer üstü maden kay-
naklarını verimli olarak ülke 
ekonomisine kazandırmak 
için, zor şartlar altında emek 
harcayan maden işletme-

lerinin ekipman ihtiyaçlarını, gelişmiş teknolojiyi de dikkate 
alarak, uzman mühendislik desteği vermek üzere Ocak 2016 
yılında Ankara’da kuruldu.

Firmanın kadrosunda sektörde uzun yıllar Türkiye’nin en köklü 
maden ve makine ekipman tedariki yapan şirketlerinde tec-
rübe edinmiş teknik ve satış ekipleri yer almaktadır. Firmanın 
temsilcilikleri ise aşağıda yer almaktadır:

China Coal Technology & Engineering Group (CCTEG): 
Çin’deki en büyük devlet şirketlerinden birisi olan CCTEG, ma-
dencilik sektöründe büyük çaplı projeler yapmaktadır. Başlıca; 
Anahtar teslim projeler, termik santraller, uzaktan gaz izleme 
ve personel takip sistemleri, konveyörler, galeri açma makine-
leri, yer altı sondaj makineleri, havalandırma fanları, gaz drenaj 
sistemleri, maden kamyonları, cevher hazırlama ekipmanları.

DAT Bergbautechnik: Uzun ayak tahkimat sistemi, kesiciler, 
valfler, hidrolik pompa istasyonları ve zırhlı ayak konveyörleri 
üretmektedir.

Bey1Grup Madencilik

TanıTım

MARTECH GROUP
Martech-Plus: ATEX sertifikalı trafolar, yol vericiler, devre kesiciler.

ORAM: Vakum kontaktörler ve kesiciler,

Energomechanik: Elektrikli ve dizel yeraltı lokomotifleri.

ATB Morley & ATB Tamel: ATB Morley 2000kW güce kadar yük-
sek kapasiteli ve yüksek gerilimde çalışan kesici, galeri açma 
makinası, pompa ve bant motorları, ATB Tamel ise 200kW güce 
kadar pompa, konveyör ve fan motorları üretmektedir.

ORTAS: Ortas, Atex sertifikalı monoraylar, beton Püskürtme 
makineleri, yükleyiciler ve sondaj ekipmaları üretmektedir.

John King Chains: 1926 yılından beri üretim yapan John King, 
maden ocakları başta olmak üzere yüksek kaliteli ve çok çeşitli 
zincirler üretmektedir.

OLDHAM Cap Lamps: Oldham yüksek kapasiteli, kaliteli ve 
uzun ömürlü madenci baş lambaları üretmektedir. Lamba ba-
kımlarını ve yedek parça ihtiyaçlarını asgari seviyeye indirir.

Koexpro: Özellikle yeraltı maden ocakları için hava tahrikli 
el aletleri, delici ve kesiciler, matkaplar, caraskallar, desandre 
vinçleri gibi ürünler üretmektedir.

Bu ekipmanlara ek olarak şirket zincirli konveyörler, sondaj 
makinaları, personel taşıma arabaları, integral matkaplar, spiral 
burgular, helezon burgu motorları, GAM ve kesiciler için uçlar 
vb. ekipmanlar tedarik etmektedir.

Bey1Grup Madencilik AŞ, grup şirketleri Kanıvar Madencilik, 
Beyyapı Madencilik, Beytürk Emlak ile ısınma ve sanayi amaç-
lı ithal/yerli kömürün toptan/perakende alım-satımı ve yurt 
genelinde inşaat yapımı ile ilgilenmektedir. 

www.bey1grup.com
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Uzun ayak şilt tahkimatlar,
kontrol sistemleri, valfler,
pompa istasyonları ve zırhlı
konveyörler.

Uzun ömürlü (1200 şarj
döngüsü üzerinde), bakım
gerektirmeyen kablolu ve
kablosuz el ve baş lambaları.

Personel takip ve merkezi gaz
izleme sistemleri başta olmak
üzere yeraltı makine ekipmanları
ve mühendislik hizmetleri.

Trafo, yol verici, devre
kesici gibi alev sızdırmaz
yeraltı ekipmanları, vakum
kontaktörler ve aydınlatma
ekipmanları.

Geniş çaplı kullanım alanına
sahip maden zincirleri.

2000kW ve 11000V’a kadar
kırıcı, kesici, konveyör, pompa
ve fanmotorları.

Dizel lokomotifler,
beton püskürtme
makinaları ve hava
tahrikli yükleyiciler.

www.bey1grup.com
T: 0 312 338 79 77, F: 0 312 354 79 73

Hava tahrikli delici, kırıcı,
kesici ekipmanlar, caraskallar,
kaldırma kirişleri ve desandre
vinçleri.
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Voith kısa süre önce Ma-
lezya’daki bir demir cevhe-
ri dağıtım merkezi için 36 

hidrolik kaplini teslim etti. Bu kaplinler 2014 yılından itibaren 
BEUMER Group tarafından tedarik edilen 16 bant konveyörün 
tahriklerinde kullanılacak. Bant konveyörlerin her biri için Vo-
ith en doğru hidrolik kaplinleri teklif etti.

Tedarik edilen Voith hidrolik kaplinlerin güçleri 200 ile 800 kW 
arasında değişen tahriklere uygulanmaktadır. Bunlar yumu-
şak biçimde yol alacak, bütün konveyör sistemi bileşenlerini 
koruyacak ve plansız çalışılmayan süreyi en aza indirecek şe-
kilde tasarlanmıştır. Voith hidrolik kaplinler sağlam bir tasarı-
ma sahiptir ve en zor çevre şartları altında dahi kullanım için 
çok uygundur. Bunlar tahrik hattındaki burulmalı titreşimleri 
sönümlendirir ve tahrik sistemini aşırı yüklenmeye karşı korur. 
Bu, sistemin tamamının hizmet ömrünü uzatır.

Voith 16 bant konveyörün her biri için tam doğru hidrolik kap-
linleri teklif etmiştir. Bant konveyörler TVVS tipi kaplinler ile 
teçhiz edilmiştir. Voith tahriklerin yol alma ve çalışma şartlarına 
uyan özel TVVS tasarımlarını teslim etmektedir.

TVVS sabit dolumlu kaplinler özellikle yol alma zamanları 45 
saniyeye kadar olan orta ve uzun konveyörler için uygundur. 
Hidrolik kaplinler otomatik olarak tahrik edilen konveyörün 
talep torkuna uyum sağlar. Hidrolik kaplin torkunun yumuşak 
şekilde uygulanması bant konveyörün yumuşak biçimde yol 
almasını sağlar. Böylece banta hasar verici gerilimlerden koru-
yarak sistemin çalışmama süresini azaltır.

Motor ile makinenin hidrolik kaplin tarafından ayrılması sa-
yesinde, motor yüksüz olarak istenen hıza gelebilir. Ek olarak, 
çok sayıda motor kullanan sistemler motorların ivmelenmesi 

TanıTım

Bütün Bant Konveyörler İçin
Doğru Tahrik Çözümü: Voith 

esnasında akım talebini sınırlamak üzere aşamalı bir dizilimle 
devreye sokulabilir. Bu, aynı anda motor yol vermelerinin se-
bep olduğu şebeke aşırı yüklenmelerini önler. En zorlayıcı bant 
konveyörlerde, elektrik şebekesini daha fazla korumak ama-
cıyla, TVVS santrifüj kuvvetleriyle uygulanır. Santrifüj valfleri 
kaplin çalışma devresinin dolmasını ve boşalmasını ve böylece 
güç iletimini tahrik hızının bir fonksiyonu olarak kontrol eder. 
Gerilim düşmesi halinde bile, motor esas olarak yüksüz yol alır.

Kaplin torku sürekli olarak ve darbesiz şekilde sistemin gerekli 
başlangıç torkuna ulaşmasına kadar uygulanır.

TVVS işletme sıvısı olarak su da kullanabilir. Bu çevre dostu iş-
letme sıvısı özellikle okyanus üzerinde demir cevheri taşıyan 
kayışlı konveyörler için uygundur.

Gelecekte Malezya demir cevheri dağıtım merkezi Asya-Pasifik 
bölgesindeki müşterilerine Güney Amerika’dan gelen cevheri 
tedarik edecektir. Bant konveyörler demir cevherini terminalden 
limana taşımaktadır. Bant konveyörlerin güvenilirliği planlanan 
sevkiyat kapasitesinin sağlanması için çok önemlidir. Voith tahrik 
çözümleri bu bant konveyörlerin elverişliliğini arttırmaktadır.

Voith sabit dolumlu hidrolik kaplin bant konveyör sistemlerin-
deki bileşenleri korur, böylece bunların elverişliliğini arttırır.

Voith GmbH’nin alt kuruluşu olan Voith Turbo karayolu, demir-
yolu ve sanayi uygulamaları için hidrodinamik tahrik, kaplin ve 
fren, gemiler için ise itici güç sistemlerinde uzmanlaşmıştır.

Voith enerji, petrol ve gaz, hammadde nakliye ve otomotiv pi-
yasalarında standardı belirler. 1867 yılında kurulmuş olan Voith 
şimdi 20.000 kişiyi istihdam etmekte, satışlardan 4,3 milyar euro 
gelir üretmekte ve dünyanın her bölgesinde 60 kadar ülkede 
faaliyet göstermektedir; bu durumuyla bugün için Avrupa’daki 
en büyük aile şirketlerinden birdir. 

www.voith.com
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Voith hidrolik kaplinler yıllardır en zor işletme şartları altında hizmet ederek, tüm 
dünyada kendini kanıtlamıştır.TVVS tipi ilave geciktirme hücreli Voith hidrolik 
kaplinler, bant konveöyreri ve tahrik sistemlerini aşırı yüklenmelerden korur ve 
torksal titreşimleri sönümler.Böylelikle sisteminiz korunur ve emre amadeliği artar.

Önemli Faydaları:
• Bandın yumuşak ve düzgün kalkışı
• Nominal çalışma torkunun %140 ‘a kadar tork sınırlaması
• Sınırlandırılmış tork aktarımı bakım ve onarım gereksinimini azaltır
• Farklı yük şartlarına otomatik adaptasyon sağlar.

www.voith.com

Bant Konveyörlerinizi Voith 
Hidrolik Kaplinler ile Koruyun

AZ_amd_Mining-Turkey_en_210x297_2016-09.indd   1 02.09.16   14:39

Maden Türkiye 2016  
fuarında bizi ziyaret ediniz

6.Hall 613/E
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Çift hortum diyafram pompalar birimsel tasarımlara dayanır, 
akış hızı 750 m3/h’e kadar ve tahrik gücü 2,500 kW’a kadar çalı-
şabilir. Akışkan transfer sisteminde kullanılan çizgisel akış yolu, 
uçucu ve kuru küller, bakır, kömür gibi problemli ürünlerde ve 
uzun nakliye mesafelerinde en iyi koşulları sağlar. 

Maksimum 750 m3/h debi ve 320 bar basınç uygulayan, Fe-
luwa’nın patentli ve ödüllü pompa tasarımı, geleneksel kam-
yon taşımacılığı yerine daha karlı ve çevre dostu bir akışkan 
transferi çözümü sunmaktadır. 

Örnek İşletme Giderleri:
Boru Hattı Uzunluğu: 72.000 m
Kot Farkı: 108 m 
Ürün: Kömür Çamuru 
Yoğunluk: 1.180 kg/m3

Dinamik Viskozite: 104 mPas
Debi: 3 pumps of 440 m3/h each = 1.320 m3/h
Boşaltma basıncı: 120 bar
Elektrik Tüketimi: 1.795 kW (her biri) = 5.385 kW (toplam)
Strok boyu: 43 strok/dak.
Enerji Maliyeti: 5.385 kWh/1.320 m3/h = 4,07 kW/m3, 0,07 €/
kWh, 
Sonuç: 0,285 €/m3

M3 başına Toplam Nakliye Maliyeti (CAPEX&OPEX): 0,323 €/m3 (30 
yıl operasyon ömrü + ilk 2 yıl aşınma + enerji tüketimine göre) 

www.seterm.com

Yüksek miktarlardaki katı 
atıkların nakliyesi için yaygın 
olarak kullanılan kamyon ta-

şımacılığı, getirdiği çevresel kirliliğin yanı sıra maliyeti yüksek 
bir yöntemdir. Çevre bilinci ve yenilikçi teknolojilerin gelişmesi 
ile birlikte alternatif çözüm yolları arayışının neticesinde, çevre 
dostu ve maliyeti çok daha düşük olan bir sistem geliştirilmiş-
tir: Akışkan Transferi.

Feluwa Pompalar ve son teknoloji kullanılarak inşa edilen yük-
sek basınç boru hatları sayesinde katı atıklar pompalanan sıvı-
lar aracılığı ile son noktaya ulaştırılır. Söz konusu boru hatları 
bazı durumlarda yüzlerce kilometreyi geçer. 

TanıTım

Akışkan Transfer Sistemi:
Katı Atıkların Çamur Boru Hattı ile 
Uygun Maliyetli Nakliye Çözümü

Termik santrallerdeki baca gazı desülfizasyon işlemi sonucu çıkan atık 

uçucu küllerin akışkan transfer yöntemi ile taşınma işlemi.
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Seterm Teknik Tic. Hiz. Ltd. Şti. 
Tel.  +90 232 459 36 30 
Fax. +90 232 459 36 29
Email. info@seterm.com

@SetermTeknik 
       

Authorized Dealer

Feluwa’nın Patentli ve Ödüllü Tasarımı: Çift Hortum Diyafram Tip Pompa
Katı Atıkların Yüksek Basınç Boru Hattı ile Nakliyesi için Ekonomik ve Çevre Dostu Çözümler.
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MINE-Treat® paleti, özel formüle edilmiş, maden ve stok alan-
larında kullanılan toz tutucu ürünler, flotasyon kimyasalları, 
vizkozite ayarlayıcılar, yüksek performanslı kireç önleyici an-
tiscalantlar ve dispersantlar gibi ürünlerden oluşmaktadır. 
GREEN Chemicals MINE-Treat® paletiyle, enerji optimizasyo-
nu ve sürdürülebilir performans için madencilik sektörünün 
çözüm ortağıdır.

2015 ve 2016 yılları kapsamında faaliyetlerinizi değerlendi-
rebilir misiniz? 

2016 yılının ilk yarısına baktığımızda, 2015 yılına göre to-
naj olarak %25, ciro olarak da %15 büyümeye hali hazırda 
ulaştığımızı görüyoruz. Yılın 2. yarısında planlandığımız bazı 
büyük ihaleleri kazanarak 2016 yılını toplamda 2015 yılına 
göre %30 büyüme ile bitirmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık 50 bin 
ton kapasite ile kurulmuş olan tesisimiz 2015 yılında 15 bin 
ton üretim yapmıştır. Bu da yaklaşık %30’luk bir kapasite 
ile çalıştığımızı gösteriyor. Kapasitemiz dikkate alındığında 
önümüzdeki 5-10 yıl için büyüme hedeflerimizin oldukça 
agresif olacağı görülecektir.  

GREEN Chemicals MINE-Treat®
Maden Sektörünün
Kimyasal Çözüm Ortağı

Madencilik Türkiye: Kısa-
ca GREEN Chemicals’ı Türk 
Maden Endüstrisi’ne tanıtır 
mısınız? 

Cengiz Ay: GREEN Chemicals 1995 yılında %100 yerli sermaye ile 
kurulmuştur. 2011 yılında Gebze Taysad OSB’deki 12 dönüm ara-
zi üzerine inşa edilmiş 6500 m2 kapalı alanı bulunan yeni tesisini 
devreye almıştır. Bu yeni tesisimizde 100’e yakın personel istihdam 
edilmektedir. Direkt personeli dışında yurt içi ve dışında oluşturdu-
ğumuz bayilikler ile de hizmet ekibimiz 200 kişiye ulaşmıştır. 

Faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Firmamız, hizmet ettiğimiz sektörleri ve iş birimlerini SBU (Stra-
tejik İş Birimi)’lar şeklinde organize edip, pazar yaklaşımları ko-
nusunda farklılık gösteren bu iş birimlerini birbirinden bağımsız 
olarak hareket etme yetkisiyle donatmıştır. Bu bağımsız iş birim-
lerimiz; Maden&Jeotermal, Oil&Gas Teknolojileri, Metal Yüzey 
İşlem, Su Şartlandırma, Kimyasalları ile Yapıştırıcı ve Mühendis-
lik hizmetlerinden oluşmaktadır. Bu ana 6 stratejik iş birimimiz 
doğal gaz ve kömür santralleri, demir çelik endüstrisi, rafineriler, 
petrol üretim sahaları, gıda ve içecek endüstrisi, otomotiv ve yan 
sanayi, genel endüstri, metal işleme endüstrisi, arıtma tesisleri, 
tekstil ve seramik sektörü, ambalaj ve kağıt endüstrisi gibi baca-
lı ve turizm tesisleri, belediyeler, oteller, AVM ve toplu konutlar 
gibi bacasız olarak da ifade edilebilen farklı pazar ve endüstriler-
de müşterilerimize servis ve hizmet sunulmaktadır.

Madencilik sektörüne MINE-Treat®’i sunuyorsunuz. Bundan 
bahseder misiniz?

Sektörde MINE-Treat® paleti ile öne çıkıyoruz. MINE-Treat® özel-
likle altın ve gümüş üretimi yapanlar başta olmak üzere tüm ma-
denlerde üretim süreçlerinin sorunsuz ve daha verimli çalışma-
sına yardımcı, yüksek performanslı kimyasal ürünler içerir.

2015 yılında 21 milyar doların üzerinde pazar hacmine sahip olan küresel maden 
kimyasalları piyasasının 2024 yılına kadar 38,01 milyar dolar pazar hacmine

ulaşması bekleniyor. Ülkemizde de madencilik sektörü geliştikçe
maden kimyasallarına olan talep her geçen gün artıyor. Pek çok sektöre

kimyasal tedarik eden GREEN Chemicals şirketi MINE-Treat® ile
Türk maden piyasasında adından daha sık söz ettirir oldu.

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ay ile şirketin faaliyetleri üzerine görüştük.

GREEN Chemicals Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ay
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MINE-Treat® kimyasal ürünleri, madencilik endüstrisi için üretilmiş bir ürün grubudur. Farklı seriler olarak sınıflandırılmış 
maden sektörü ürün grubu içinde; altın, gümüş, bakır gibi değerli madenlerin çıkarılması aşamasında prosese yardımcı olmak 
ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik, ayrıca çevresel korumayı destekleyen ürünler bulunmaktadır.

GREEN Chemicals; su ve atık su şartlandırma, petrol ve gaz, jeotermal, maden, metal yüzey işlem ve 
yapıştırıcı sektörlerine hizmet sunmaktadır.
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Yatırımlar konusunda nasıl hareket ediyorsunuz? 

Firmamızda bulk ürün depolaması, atık su endüstrisinde kulla-
nılan ürünlerin ithal hammaddelerin yerli üretimi içinde gerek-
li reaktör yatırımları Şubat 2016’da tamamlandı. Hedeflerimize 
uygun olarak yapıştırıcı bölümümüzde kazein bazlı yapıştırıcı 
üretimi için gerekli yatırımımız da yakın zamanda devreye gi-
recektir. Bir sonraki yatırımımız ise hotmelt üretimi tesisi ola-
rak planlanmaktadır. Bu yatırımlarımız 1 milyon euro civarında 
olup, önümüzdeki dönemde yaklaşık 3 milyon euroluk üretim 
arttırma yatırımlarımız olacaktır. 2016 ve 2017 yılındaki hedef-
lerimiz özellikle yapıştırıcı, metal kimyasalları, maden, jeoter-
mal ve petrol üretim sahalarında firma potansiyelimiz ve bilgi 
birikimimizin finansal sonuçlara yansımasının sağlanması ve 
bu bağlamda gerekli yeni yatırımların yapılmasıdır. Bu yaptığı-
mız yatırımlarla amacımız önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye nin 
en büyük ilk 1000 firması arasına girmek olup, bugünkü çalışan 
sayımız kadar yeni istihdam yaratmak da bu hedefle birlikte 
yaratılan sonuç olacaktır.

İhracat yaptığınızı da biliyoruz. Bu konuda bilgi verebilir 
misiniz? 

GREEN Chemicals olarak yaklaşık olarak 35 ülkeye fiili ola-
rak ihracat yapıyoruz. 2015 yılında ihracatımız toplam sa-
tışımızın %20’sini oluşturdu ve bu oran 2016 yılının ilk altı 
ayında aynı yüzde ile korundu. Bazı ihracat pazarlarımızın 
çalışma dinamikleri sebebiyle 2016 yılının 2. yarısı birinci 
yarınsından daha iyi geçeceği için yılın sonunda geçen yıla 
oranla %10 civarında mutlak ciro artışımız olacaktır. Firma 
olarak hedefimiz ihracatın toplam satışımızın %50’sine 
ulaşmasıdır. İhracatımızda öne çıkan ülkeler İran, Irak, Türki 
Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Avrupa’nın çeşitli ülkeleri-
dir. Yeni açılmak istediğimiz pazarlarımız Rusya, Orta Afrika 
ve Güney Amerika pazarlarıdır.

Ar-Ge her alanda çok önemli. GREEN Chemicals Ar-Ge anla-
mında neler yapıyor? 

AR-GE bölümü firmamızın çok hassasiyet gösterdiği bir bölüm-
dür. %100 yerli sermayeli olup yabancı üretim lisansları kullanan 
bir firma olmadığımız için kendi ürün geliştirmelerimizi kendi-
miz yapmak zorundayız. Bu sebeple son 5 yıl içinde hem beyin 
gücüne (Ulusal ve uluslararası personel) hem de ekipmana ciddi 
yatırımlar yaptık. Biz firma olarak Ar-Ge’nin firmamızın geleceği-
nin teminatı olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda GREEN Che-
micals olarak ciromuzun yaklaşık %6’sını Ar-Ge faaliyetlerine 
ayırıyoruz. 2015 yılı ve 2016 yılı ilk yarısı arasında özellikle atık su 
renk deşarj koşullarını iyileştiren ürünler, yüksek sıcaklık jeoter-
mal kuyulardan enerji üreten tesislerde buharın şartlandırılması 
ve sistemlerin korunması ile ilgili yeni ve çok başarılı ürünlerimizi 
pazara sunmuş bulunuyoruz. Bu ürünlerin rakiplere göre en bü-
yük avantajı maliyet-fayda analizinin çok başarılı olmasıdır. Bu 
yılın ilk yarısında satışımızın %7’sini bu yeni ürünler teşkil etmiş-
tir. Firma olarak her yıl ürün portföyümüzü en az %5 oranında 
yeni geliştirilmiş ürünler ile değiştirmek en büyük hedefimizdir.

Lütfen eklemek istediklerinizi de alalım.

Faaliyet alanımızdaki en temel sorunumuz çok sayıda alt yapısı 
olmayan firmanın pazarda faaliyet göstermesi ve kullanıcı fir-
maların buna dikkat etmemesidir. Tamamen günlük ticari bakış 
açısı ile çalışmalar yapan bu firmalar, firmamız gibi ülke kaygısı 
taşıyan, ülkemizi dünyada temsil etmeyi hedeflemiş firmaları 
hem optimum karlılık bağlamında hem de vadeler konusun-
da zor durumda bırakmaktadırlar. Bu konuda bizlerin müşte-
rilerden isteğimiz onlara ürün sağlayan firmaları, hem üretim 
tesisleri hem de mali yeterlilikleri konusunda denetlemeleridir. 
Bizim gibi sürekli kazandığını yatırıma harcayan firmalar kısa 
süreli ticari amaç güden firmalardan ayırt edilmelidir. 

www.green-chemicals.com

GREEN Chemicals AŞ, 1-3 Eylül 2016 tarihleri arasında Istanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Istanbul Water Expo (IWE)’ye katılım göstermiştir. Özellikle günümüzün en önemli gündem başlıklarından biri 

olan atık su arıtma konusunun işlendiği fuarda su şartlandırma ve arıtma kimyasallarımızın yanı sıra yeni teknoloji bakteriyolojik biyosit uygulaması olan Amoéba’nın tanıtımı yapılmıştır. 
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NKT Cables, ABB’nin küresel 
boyutta faaliyet gösteren 
yüksek gerilim kablo sistem-
leri işkolunu 836 milyon Euro 

(934 milyon dolar) bedelle devralıyor. NKT Cables genellikle 
Alternatif Akım (AC) alanında alçak, orta ve yüksek gerilim çö-
zümler için güç kabloları tasarlayan, üreten ve dağıtımını ya-
pan bir firma. Avrupa ve Çin’de bulunan büyük üretim tesisleri-
nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde satış ofisi bulunuyor. 
2015 cirosu 1,2 milyar Euro olan firmanın 3200 çalışanı var.

ABB CEO’su Ulrich Spiesshofer devir işlemi konusunda “Daha 
büyük boyutta daha fazla rekabet gücüne sahip olacağına inandı-
ğımız, İskandinav geleneğine sahip iki güçlü kablo portföyünü NKT 
Cable sahipliği altında birleştiriyoruz. Uzun vadeli stratejik ortaklığı-
mızı bu şekilde devam ettireceğiz” bilgisini verdi ve ekledi: “Spesifik 
bir ürün olan kablo sistemleri işkolumuzun gücünü NKT Cables ile 
birleştirmek, Next Level stratejimizin bir parçası olan aktif portföy 
yönetimindeki kararlılığımızı göstermektedir.”

ABB’nin yüksek gerilim kablo teknolojisi, üretim ve servis ağı, 
NKT Cables’ın faaliyetlerini tamamlayarak uzun mesafe güç ile-
timinde artan küresel talebi karşılamak için ideal bir konuma 
gelecek. Bu iki işletmenin birleşik operasyonel boyutu ve erişi-
mi, küresel müşterilere daha iyi hizmet verilmesini sağlayacak.

NKT Cables Başkan ve CEO’su Michael Hedegaard Lyng, 
“ABB’nin yüksek gerilim işkolu portföyümüze kayda değer bir 
güç katacak ve bize dünya standardında bir üretim kabiliyeti 
ekleyecek. İşimizi büyütmek için alan hakimiyetimizi, teknolojiyi, 
yetkinliği ve yüksek işgücünü kullanacağız” dedi ve “Gelecekte 

ABB Kablo İşbirimini
NKT Cables’a Sattı

dünyanın her yerinde projelerdeki işbirliğimizi yoğunlaştıracak 
bu ortaklığı heyecanla bekliyoruz.” şeklinde devam etti.

ABB’nin kablo sistemleri işkolu, tasarım, mühendislik, tedarik, 
montaj, işletmeye alma ve servis dahil olmak üzere anahtar 
teslim hizmetler sunuyor. Tek başına cirosu 2015 yılında 524 
milyon dolar, çalışan sayısı 900 olan işkolunun İsveç’in Karls-
krona kentinde, en gelişmiş teknolojileri kullanan yeraltı ve 
deniz altı yüksek gerilim kabloları üretim ve Ar-Ge tesisleri bu-
lunuyor. Varlık devri anlaşmasına üretimi devam etmekte olan 
en modern kablo döşeme gemisi de dahil. 

Yüz yıldan fazla deneyime sahip bu işkolu, çok sayıda farklı uy-
gulamaya hizmet sunuyor ve dünyanın her yanında yüzlerce al-
ternatif akım ve doğru akım hatlarını işletmeye almış bulunuyor.

ABB Güç Şebekeleri başkanı Claudio Facchin birleşme hakkın-
da “Stratejik ortaklık kapsamında ABB ve NKT Cables gelecekte 
deniz altı bağlantıları ve Doğru Akım (DC) iletim linkleri gibi alan-
lardaki Pazar fırsatlarına erişmek için ortak projeler üzerinde ça-
lışacaklar.” diyor ve ekliyor, “Bu işlem Güç Şebekeleri portföyünü 
yalınlaştıracak ve odaklandıracak.”

Düzenleme ve denetleme kurumlarının onayı ve şartların yeri-
ne getirilmesi koşulları sağlandığında, işlem 2017 birinci çeyre-
ğinde tamamlanacak. 

Yüksek gerilim kablo sürdürülebilir enerji şebekeleri alanında 
kilit bir bileşendir ve büyük miktarda enerjiyi uzun mesafelerde 
nakletmek için kullanılır. 

www.abb.com.tr
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Çamur Pompalarında Orijinal 
Olmayan Yedek Parçaların 
Kullanılmasının Olumsuz Sonuçları 

Çamur pompaları için üreti-
len orijinal olmayan yedek 
parçalar, madencilik sektö-
ründe hem çözüm sağlayıcı-
lar hem de bunları kullanan 
maden işletmecileri için ciddi 
bir sorundur. 

Emtia fiyatları düşmeye devam ettikçe maden işletmecileri işletme 
maliyetlerini en aza indirmek için yoğun baskı altında kalıyor. Bu-
nun sonucunda da başlangıç maliyetleri genellikle toplam sahip 
olma maliyetinden daha önemli oluyor. Bu da OEM (Orijinal Ekip-
man İmalatçısı) olmayan yedek parçaları daha cazip hâle getiriyor.

Weir Minerals Pompalar Bölümü Küresel Ürün Yöneticisi John 
Otten bu konuyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı: “Ekonomik açı-
dan zorluk yaşanan bu günlerde işletmecilerin bakım maliyetleri-
ni düşürmeye ihtiyaç duyması anlaşılabilir bir durum. Ancak, aynı 
zamanda üretkenliklerini de korumaya odaklanmaları gerekiyor. 
Bu maliyet tasarrufları genellikle üretkenliğe mal oluyor.” 

Orijinal olmayan parçaların önemli sınırlamalara neden olduğu 
ve sulu çamur (şlam) pompalarında sıklıkla yarardan çok zarara 
neden olabildiği sektörde yaygın olarak biliniyor. 

OEM olmayan parçalar güvenilir olmamaları nedeniyle kötü 
üne sahiptir ve genellikle tesis üretkenliğini azaltır. Peki neden 
bu kötü şöhrete sahipler? Bu soruya cevap vermek için nihai 
kullanıcıların orijinal olmayan parçaların nasıl işlediğini ve sü-
reçlerini gerçekten anlaması önemlidir. 

Tersine Mühendislik
Orijinal olmayan parça üreticilerinin çoğu yedek parçalarını 
‘tersine mühendislik’ süreciyle üretiyor. Sıklıkla orijinal yedek 
parça satın alıyorlar veya elde ediyorlar ve bir bileşenin çizi-
mini yeniden oluşturmak amacıyla ölçümler yapıyorlar. Buna 
göre aletler, kalıplar, numuneler vs yapılıyor.

Bu süreçte üç önemli eksik var. Bunlar: optimum tolerans, mal-
zeme özellikleri ve imalat yöntemi hakkında bilgi eksikliği.

Weir Minerals mühendislerinin Warman Çamur Pompalarını iyi 
anladığını belirten John Otten bu noktada sözlerine şunları ekle-
di: “Uzmanlarımız bu pompaların nasıl çalıştığı konusunda üstün 
teknik bilgiye sahipler. Bu derinlemesine bilgiyi çamur pompala-
rımızın maksimum performanslarına ulaşmalarını ve müşterilere 
optimum üretkenlik sunmalarını sağlayacak şekilde kullanıyoruz.” 

John Otten 
Weir Minerals

Pompalar Küresel Ürün Yöneticisi
john.otten@weirminerals.com
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Malzemelerin Tanımlanması 
Orijinal olmayan ürün üreticilerinin karılaştığı bir başka zorluk 
ise çamur pompaları için doğru malzemeleri oluşturmaktır. 

Çamur pompalarının aşınan parçaları, uygulama için özel 
geliştirilmiş çeşitli malzemelerden yapılıyor. Bu pompaların 
sadece malzeme numuneleri incelenerek malzemelerin taklit 
edilmesi çok zordur. Bir malzemenin çamurdaki aşınmaya ve 
darbeye direnci, kimyasal oluşumu ve imalat yöntemleri gibi 
çeşitli faktörlerin birleşiminin hassas bir dengesidir. 

Otten, orijinal olmayan ürün üreticilerinin yanlış malzeme kul-
lanması durumunda parçaların hızlı bir şekilde aşınabileceğini 
ve bu durumun sonucunda onarım sıklığı ile üretim kayıpları-
nın artacağını belirtiyor.

Toleranslar
Tolerans, bir bileşenin boyutunda ve özelliğinde nominal de-
ğerden sapmasına izin verilen miktar olarak tanımlanır. Orijinal 
olmayan ürün üreticileri OEM olmayan parçalar ürettiğinde, 
parçaların birbiri yerine kullanılmasını sağlamak amacıyla nihai 
ürünün boyutlarının kontrolü çok sıkı yapılır. 

Parçanın boyutlarındaki hafif sapmaların pompanın aşınma 
ömrü ve performansı üzerinde zarar verici etkisi olabilir bu da 
daha yüksek bakım maliyetlerine ve üretim kayıplarına neden 
olur. 

Otten, tersine mühendisliğin temelindeki karmaşıklıklar nede-
niyle orijinal olmayan parça üreticilerinin başarılı bir şekilde ye-
rine oturan, tatmin edici hidrolik performansa ve kabul edile-
bilir aşınma ömrüne sahip birebir bir parça üretme ihtimalinin 
çok az olduğunu ifade ediyor. 

İmalat Yöntemleri
OEM’ler tarafından kullanılan imalat yöntemleri ve süreçleri 
uzman mühendislik çözümleri kullanılarak yıllar içinde gelişti-
rilmiştir. OEM’ler ürünlerini çok iyi tanıyor, neyin işe yaradığını 
biliyorlar ve teknolojilerini iyileştirmek amacıyla sürekli yenilik-
ler yapıyorlar. 

Trendleri sürekli izlemek ve analiz etmek amacıyla tesise, işlet-
me ve performans verilerine erişim sağladıklarını belirten John 

Otten sözlerine şöyle devam etti: “Zamanımızı onları daha 
üretken hâle getirmek amacıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarını an-
lamak, onlardan geri bildirim almak ve bu geri bildirimlere daya-
narak gelişmeler elde etmek için harcıyoruz.” 

Son teknoloji ile üretilmiş malzemeleri kullanarak orijinal ye-
dek parça üreten üretim tesisleri çok yönlüdür ve genellikle 
çok pahalı makineler kullanırlar. Orijinal olmayan ürün üretici-
lerinin bu özel malzemeleri gerektiği gibi işlemek için ekipma-
nı veya bilgisi olması pek mümkün değildir. 

Optimum tolerans, doğru malzeme özellikleri, imalat yöntemi 
ve kaliteli aletlerin yüksek maliyeti gibi unsurlar göz önünde 
bulundurulduğunda OEM parçasının genel performansına 
ulaşma ihtimali çok azdır. 

Optimizasyon
Orijinal olmayan parça üreticisi yedek parçaları yeniden oluş-
turabilir ama genellikle bunların optimizasyonu konusunda 
başarısız olurlar. Durum sadece aşınan parçayı yenisiyle değiş-
tirmek kadar basit olmaz; ilk önce işletmecinin sorunun yapısın 
anlaması gerekir. 

Yaptığı açıklamada Weir Minerals olarak sıklıkla aşınmış parça-
ları aldıklarını ve analiz edilmek üzere bunları malzeme labo-
ratuvarındaki uzmanlara gönderdiklerini belirten John Otten 
sözlerine şöyle devam etti: “Aşınmış parçaların fiziksel özellikle-
rinin çamur pompalarının tasarım ve imalat sürecini bilen kişiler 
tarafından uygun şekilde incelenmesi aşınmanın temel nedenini 
ortaya koyabilir ve bu da mühendisin uygulamaya özel çözümleri 
düzeltmesine olanak sağlar.” 

Orijinal olmayan yedek parçaların üretilmesinin pek çok olası 
sonucu vardır. Dünya genelinde madencilik alanlarında çeşitli 
sorunlara neden olurlar.

Çamur pompalarında OEM 
olmayan yedek parçaları 
kullanan işletmeciler nihai 
kararlarını vermeden önce 
bakım maliyetleri, arıza ne-
deniyle duraklama süresini, 
çamur sisteminin perfor-
mansı üzerindeki etkileri ve 
enerji maliyetleri ile ilgili 
riskleri düşünmelidir. 

www.minerals.weir
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Barkom ile Madenciler Güvende…

tirme (itme ve sürükleme) ve fork-lift nakli için kayar şekilde 
monte edilmiştir. Bağımsız çalışır, acil durumlarda pil yede-
ğini kullanır. İki adet nefes almaya elverişli hava kaynağı; 
madenin basınçlı hava kaynağını (seçenekli) veya fonksiyon-
dan bağımsız olarak Refuge One Hava Merkezini kullanabilir. 
Müstakil; pil yedeği ile sağlanan Refuge One Hava Merkezini 
kullanır. Işıklandırma; madende dahili LED ışıkları veya pil 
gücü iş görür; harici olarak monte edilmiş yol gösterme ışığı, 
haznenin yerini saptamak için kullanılır; harici uyarı ışıkları 
elektrik şarj sistemiyle ilgili bir sorun olup olmadığını belirtir. 
Yansıtıcı yön işaretleri; harici olarak monte edilmiş ve düşük 
seviyeli ışık durumlarında kolayca okunabilmesi için tasarlan-
mıştır. Giriş Hava Hücresi odası iki adet tamamen kapanabilir 
kapıdan oluşur. Sızdırmazlığı test edilmiş & basıncı ayarlan-
mıştır; zehirli gazları odanın dışında tutmak ve nefes alma-
ya elverişli havanın içerde kalmasından emin olmak içindir. 
Oturma ve bank deposu: Açılır kapanır, keçe ile kaplanmış 
banklar rahat oturma ve depolama alanı sağlar. Duvara mon-
te edilmiş depo dolabı içilebilir su sebili, ilk yardım çantası, 
yangın söndürücü ve ekstra depo içerir.

Mevcut seçenekler: Sıkıştırılmış hava çıkış istasyonu, karbon mo-
noksit temizleyici, portatif gaz ekranı, havalandırma sistemidir.

Dünyada birçok madende 
zorunlu olan sığınma odaları, 
son zamanlarda yaşanan ma-

den kazaları sonucunda ülkemizde de önemli bir yer edinmiş-
tir. İş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan firmalar kazalardaki 
kayıpları azaltmak için hayati önem taşıyan bu sığınma odaları 
konusunda hassas davranmakta ve gelişmeleri yakından takip 
etmektedirler. Ülkemizde de Maden İş Yerlerinde, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetmeliği’nin 10 Mart 2015’te yenilenmesi ile ma-
den sığınma odaları ve hayat hatları zorunlu hale getirilmişti. 
24 Mart 2016’da yayınlanan son düzenlemelerle birlikte ma-
denlerde hayat hattı geçiş hükümleri 2017 yılbaşından itibaren 
yürürlüğe girecek. Sığınma odalarının teknik özelliklerine dair 
usul ve esaslar ise ilgili bakanlıkça altı ay içerisinde çıkarılacak 
tebliğle belirlenecek. Bu tebliğin ise Ekim ayı sonunda çıkması 
beklenmektedir. 

Ülkemizde yapılan mevzuat değişiklikleri doğrultusunda geniş 
ürün yelpazesini dünyanın en güçlü üreticileriyle destekleme-
ye devam eden Barkom Grup, sığınma odaları ve hayat hatları 
ile ilgili olan RANA Respiratory Care Grup ile Nisan 2015‘te dist-
ribütörlük anlaşması imzalamıştı. 2016 yılında RANA, ON2 So-
lutions tarafından satın alındı. Bu satın almanın ardından ON2 
Solutions aynı ürün yelpazesi ve ürün hizmetleriyle Türkiye 
pazarında Barkom Grup güvencesiyle müşterilerle buluşmaya 
devam edecek.

ON2 Solutions ‘The Tommyknocker’ seyyar maden sığınma 
odasını Yer Altı ‘Sert Kaya’ maden endüstrisi için tasarlar, inşa 
eder, tedarik eder ve hizmet sağlar. Yer altı maden uygulama-
larında hareket etmesi ve yerini değiştirmesi kolaydır. Genel 
anlamda ON2 Refuge One Hava Merkez’ini içerir ve bununla 
birlikte tam bir maden sığınma odası oluşturur. 8-20 kişilik 
kapasiteye sahip modüler ve sağlam, yangına dayanıklı çe-
lik yapısı; çeşitli müşteri ihtiyaçlarına uyması için isteğe göre 
tasarlanabilir. Seyyar; dört adet gömme lazer kesim kaldırma 
seti kaldırmaya ve çıkarmaya olanak sağlar, kolay yer değiş-
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Madencilik Türkiye Dergisi ve 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...

ON2 Refuge One Hava Merkezi yer altında acil bir durum ol-
duğunda nefes alınabilir hava kaynağı sağlar. ON2 Refuge One 
birimleri kalıcı sığınak istasyonu veya hareketli sığınma odala-
rında kullanılabilir, örneğin hareketli sığınma odası olan ON2 
Tommyknocker’da kullanılabilmektedir. Birimler odanın hava-
sını karbondioksit (CO2) gaz temizleyicilerinden geçirerek bu 
gazdan arındırır ve içeride bulunan kişi sayısına göre ayarlan-
mış ölçülü bir hızda ve yüksek basınçlı oksijen (O2) silindirleri 
ile odaya temiz hava sağlar. Kompakt, sağlam, çalıştırılması ko-
lay; madenin elektrik gücü veya basınçlı hava kaynağı kaybına 
karşı bağımsız olarak çalışabilir. Ulusal ve Uluslararası dizayn 
ödülüne sahiptir. 96 saate kadar solunabilir hava sağlama ka-
pasitesi mevcuttur.

Sağlıklı, kolay çalışma olanağı ve etkili 3 boyutlu tasarımı dik-
kat çekici özellikleri arasında yer almaktadır. Madenlerde daha 
sağlıklı ve güçlü dizayn yaratmak için sınırlı miktarda kırılabilir 
malzeme ile üretilmiştir. Bunun yanı sıra farklı madenlerin ih-
tiyaçlarını karşılamak için iki farklı boyut mevcuttur. Kullanımı 
kolay kontrol aygıtı ile stres dolu acil durumlar altında çalış-
ması basittir. Işık ve alarmlı pil göstergesi mevcuttur. Sığınak-
lar arasında veya içinde taşınabilmesi için olan kızaklı sistem 
kolaylık sağlar. Bunun yanında ağır hizmet için elverişli çelik 
tabanı fork-lift kullanımına uygundur. Ortalama ömrü yer altı-
na kurulumundan itibaren 10 yıldır. Sığınak istasyonuna ekstra 
pil ve ilave kuvvetli kalsiyum oksit varilleri ile oksijen silindirleri 
eklemek, yaşam desteği süresini uzatır.

Performans Nitelikleri
Birimin boyutu ve gerekli olan kalsiyum oksit kimyasalı ve 
oksijen kaynakları, sığınak istasyonunun fiziksel boyutuna, 
içeride bulunan kişi sayısına ve çalışma saatlerinin süresine 
(96 saate kadar) bağlı olacaktır.
Ödüller
R&D 100 Ödülü, Kayda Değer Teknoloji Uygulamalı Araştır-
ma-Uluslararası Alanda
OHS 96 Ödülü
İnovasyon ve Üstünlük, İş Sağlığı & Güvenliği

ON2 Solutions Hayat Hattı 
Yer altı madenlerinde sürekli hayat hattı bulunması zorunlu 
hale getirilmiştir. Sürekli hayat hattı acil durum planına uygun 
şekilde çalışanların en kısa sürede madeni terk edecekleri şekil-
de yerleştirilmelidir.  Sürekli hayat hattı üretim, hazırlık gibi tüm 
faaliyetler dâhil çalışma yapılan her alanda konumlandırılmalı-
dır. Barkom Grup, ON2 Solutions hayat hatlarını müşterilerine 
tedarik edebilmektedir.  

www.barkomltd.com 
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Teknima Cleanair Tehnology 
havalandırma sistemleri tü-
nel ve maden havalandırma-
sı konularında sizlere hizmet 

etmeye devam ediyor. Önde gelen madenlere sağlanan ana 
havalandırma ve tali havalandırma fanlarının yanı sıra geliş-
tirme faaliyetleri tamamladığı hava damperleri ve pnömatik 
fanlarda ürün grupları arasında sunmaktadır.

Havayı koşullandıran damperler elektrik ya da hava kont-
rollü olarak üretilmektedir. Yapısı ihtiyaca göre değişkenlik 
gösterip köşeli ya da daire kesitli olarak sağlanmaktadır. Bu 
ürünler ile uygulaması zor olan fan tüp boğma işlemi yerine 
damper içindeki ekipman ile uzaktan kontrollü yapılabiliyor. 

Teknima Hava Damperleri ve 
Pnömatik Fanları

Üstelik istenilen bölgeye istenilen miktarda hava sevki yine 
uzaktan kontrollü şekilde sağlanabiliyor. Ayrıca daire kesitli 
damperler fan tüp hattınıza göre değişken çaplarda ve Y-T-L 
bağlantı parçaları şeklinde üretilebiliyor. Fanların sağladığı 
havayı daha verimli kullanarak, enerji maliyetlerini düşürme 
konusunda çok etkili bir sistem olan damperler Teknima ta-
rafından çalışmalarınıza destek olmak amacıyla sizlerin kul-
lanımına sunulmaktadır. 

Pnömatik fanlar konusunda da Teknima uygulama alanında ça-
lışanların işlerini kolaylaştıracak malzeme seçimlerini ve sistem 
tasarımlarını tamamlamıştır. Ağırlık açısından avantaj sağlayacak 
malzemeler ile üretilen pnömatik fanlar kısa alanların havalan-
dırması için sizlere destek olacaktır. İstenilen güçte üretimi yapı-
labilen ürün rahatlıkla bir çalışanın taşıyabileceği boyutlardadır. 
Geliştirilen malzeme ve üretim sistemi teknolojisi ile ürünün zor-
lu yeraltı koşullarında dayanıklılığı ve performansı arttırılmıştır. 
Özellikle metan gazının bulunduğu yeraltı çalışmalarında hava 
kontrollü motoru ve metal olmayan gövdesi ile kıvılcım riskini en 
aza indirilmesi başarılmıştır.

TanıTım
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Teknima bilindiği üzere yeni ürün hizmeti haricinde marka gö-
zetmeksizin her fana bakım, onarım ve test hizmetleri de sağla-
maktadır. Bakıma ihtiyaç duyulan kısımların tespiti ile başlayan 
süreç, yedek parça temini, onarım ve test ile mümkün olan en 
kısa sürede sonuçlanmaktadır. Bu aşamada Teknima’yı öne 
çıkarak özellik müşterisine çözüm ortağı olmaktır. İşlem stan-
darda oturtturularak değil her bakım ürünü ayrı bir araştırma 
konusu olarak görülmekte ve uygulanabilecek çözümler en iyi-
si bulunana kadar müşteri ile karşılıklı görüşülmektedir. Ek ola-

3 Mining Turkey Magazine Aboneliği

Yıllık Standart Abonelik: 30TL
Yıllık Dijital Abonelik: Ücretsiz

2 Madencilik Türkiye Dergisi Aboneliği

Yıllık Standart Abonelik: 100 TL
Yıllık Dijital Abonelik: 60 TL

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 Dergisi

1 Madencilik Türkiye ve Mining Turkey Dergilerimiz Bir Arada:

Yıllık Standart Abonelik:120 TL
Yıllık Dijital Abonelik: 60 TL

1

23

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

rak son aşamada AMCA standartlarındaki test laboratuvarında, 
otomatik veri toplama teknolojisi olan test sisteminde yapılan 
performans ölçümü ile bakım sonucu görüşmekte ve fan per-
formansları müşterilere sunulmaktadır. Bu işlemler ile fanlarını-
zın hem kullanım ömrü uzamakta hem de sizlere daha verimli 
hizmet etmektedirler. 

www.teknima.com
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toplamda üç farklı model ile 
üretiliyor. Kullanıma sunulan 
MinCa 5,1H modeli dünya-
da ilk olarak üretilen hybrid 
personel taşıyıcı olma özelliğine sahip olması ile ön plana çı-
kıyor. Günümüz madenciliğinde yer altı şartlarında güvenliğin 
ön planda olmasından yola çıkarak, hybrid model ile egzoz 
gazlarının azaltılması, maden içi havalandırma verimliliğinin 
artırılması ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi gibi birçok 
avantajlar ortaya çıkarken aynı zamanda, kullanım esnasında 
gürültü seviyesinin azalması, ısı yayılımının azalması ve hava 
kalitesinin artmasıyla birlikte; sürüş, yolcu konforu ve güvenliği 
çok daha iyi duruma geliyor.

MinCa 5.1 model personel taşıyıcı Türkiye’de ilk defa 24-27 Ka-
sım 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan Maden Türkiye 
fuarında ERKOM standında görücüye çıkacak!

PAUS MinCa 18-S personel taşıyıcı modeli ise 18 kişi taşıma ka-
pasitesiyle birlikte sahip olduğu ATEX sertifikası sayesinde yer 
altı kömür madenlerinde kullanıma uygun bir taşıyıcı. 

Kuruluşundan bu zamana kadar geçen 50 yıllık süre içerisinde 
Almanya’daki fabrikasında üretmiş olduğu maden makinaları 
ile pazarında lider firma konumunda olan PAUS firmasının ürün 
bandında kavlak makinesi, personel taşıyıcı, küçük kesitli gale-
riler için LHD yükleyici, kamyon, greyder, silindir ve çok amaçlı 
kullanılabilen maden araçları bulunmaktadır. PAUS, madencilik 
ve inşaat sektöründe tercih edilen marka konumunda olup, fark-
lı müşterilerin farklı ihtiyaçlarına çözümler sunmaktadır.

Dünyada ürettiği ürünler ile ilgili ciddi bir paya sahip olan PAUS, Tür-
kiye’deki distribütörü ERKOM ile çalışmalarına devam etmektedir .

www.erkom.com.tr 

Maden makinaları pazarının 
lider şirketlerinden Alman 
PAUS dünyanın ilk hibrit per-
sonel taşıyıcısını üretti.

MinCa 5.1 model beş kişilik personel taşıyıcı ilk olarak Alman-
ya’da gerçekleşen BAUMA 2016 fuarında görücüye çıkmış, Eylül 
ayı içerisinde ise Las Vegas’ta gerçekleşen Mine Expo’16 fuarın-
da Hybrid modelinin lansmanı yapılmıştı. MinCa 5.1 daha önce 
tüm dünyada kendini ispatlamış MinCa-18 Personel taşıyıcı 
ailesine ait alt yapısı ile hazırlanmış olmasına rağmen ağabeyi 
olan MinCa 18 modelinden daha hızlı, daha konforlu ve daha 
ekonomik olarak dizayn edilmiş durumda. MinCa 5.1 de optimal 
seyahat hızı ve yakıt tüketimini daha verimli kullanan modern 
hidrostatik tahrik hattı ile üretimi gerçekleştirildi. Yeni MinCa 5.1 
2.040mm genişliği ve 1.725 mm yüksekliği ile dar kesitli galeriler 
için insan güvenliğini ön planda tutarak uzun ömürlü kullanım 
ve verimliliği sayesinde kullanıcılarına uygun çözümler sunuyor.

Yer altında %40 eğime kadar tırmanma kabiliyetine sahip olan 
bu yeni model, arka kısmında bulunan özel bölme sayesinde 
malzeme taşıma, vinç sistemi yerleştirme vb. farklı uygulama-
larda da kullanıma olanak sağlıyor. Dizel tahrikli hidrostatik 
yürüyüşlü MinCa 5.1, elektrik ve dizel tahrikli MinCa 5.1H hyb-
rid ve elektrik motor tahrikli MinCa 5.1E modeli olmak üzere 

PAUS Dünyanın İlk Hibrit
Personel Taşıyıcısını Üretti

TanıTım

60





www.madencilik-turk iye.com
15 Ekim 2016

Sandvik Bit Bileme Makinesi, 
Tüprag AŞ Efemçukuru Al-
tın Madeni’nde Tam Perfor-
mansla Çalışıyor

Bazen çocuksu bir heyecan duyarak çıktığınız seyahatler var-
dır. İzmir’in Menderes ilçesi, Efemçukuru köyü yakınlarında 
faaliyet gösteren Tüprag Efemçukuru Altın Madeni’ne gerçek-
leştirdiğimiz seyahatler bizim de bu hisleri tattığımız seyahat-
lerimizin başında gelir.

İzmir sınırları içerisinde yer almasına rağmen deniz seviyesin-
den oldukça yüksekte yer alan bu madende insanı yemyeşil ve 
huzurlu bir doğa karşılar. Madene ulaşmak için orman içinde 
yaptığınız yolculukta yeşile doyarken, İzmir’in o eşsiz mavi 
denizini çok uzaklardan görme fırsatı bulursunuz. Yol boyun-
ca yanından geçtiğiniz bağlar ise bu muhteşem seyahatinize 
bambaşka bir renk katar. Bu doğa harikası tabiatın içinde yer 
alan Tüprag AŞ Efemçukuru Altın Madeni, tüm dünyaya örnek 
olabilecek bir anlayışla madencilik ve tarımın bir arada sürdü-
rüldüğü bir konsept ile yönetiliyor. 

Yer altı üretim metodu ile cevher kazanımı gerçekleştirilen 
işletmede, yine Tüprag Metal Madencilik tarafından 6.200 dö-
nümlük bir alanda bağcılık yapılıyor. Efemçukuru’nun meşhur 
üzümleri, Tüprag Metal Madencilik’in tarım işlerinden sorumlu 
ekibi tarafından yetiştiriliyor. 

Sandvik Bit Bileme Makinesi,
Efemçukuru Altın Madeni’nde
Tam Performansla Çalışıyor

TanıTım

Bağcılık gibi önemli bir tarım operasyonunun gerçekleştirildiği 
Efemçukuru’nda çevre ve insan hayatına maksimum derecede 
önem veriliyor. Güvenli madencilik faaliyetleri yürütmek zo-
runda olduğunun bilincinde olan Tüprag’ın, her açıdan başarılı 
bir şekilde Efemçukuru operasyonunu sürdürdüğü görülüyor. 
İş güvenliğinin en üst seviyede olduğu bu işletmede işleyişi 
görüp de hayran kalmamanız imkânsız.

Madencilik Türkiye dergisi ekibi olarak üçüncü kez gittiğimiz 
Efemçukuru Madeni’ni bu sefer ki ziyaretimizin amacı, küresel 
madencilik sektörünün önde gelen makine-ekipman tedarik-
çisi Sandvik’in ‘Bit Bileme Makinesi’ni yerinde görmek ve işlet-
menin bileme işlemi için kurduğu sistemi öğrenmek. 

Yer altı madenciliğinde üretimin temelini oluşturan del-
me-patlatma işlerinde kullanılan delici takımlar, sarfiyat kalemi 
içinde en fazla yeri tutan ürün olarak öne çıkıyor. Sandvik sarf 
malzemeleri konusunda müşterilerine sunduğu çözümler ile 
bir yandan müşterisinin üretim maliyetlerinde önemli miktar-
da tasarruf sağlarken diğer taraftan  güvenlerini kazanmanın 
gururunu yaşıyor. 

Konuyla ilgili detayları yerinde öğrenmek üzere Tüprag Efem-
çukuru Altın Madeni’nde konunun tarafları ile görüşme fırsatı 
yakaladık ve konuyla ilgili önemli noktaları konunun uzman-
larından dinledik. Efemçukuru Altın Madeni İşletme Müdürü 
Ergün Altıntaş, Maden Saha Sorumlusu Hüseyin Aytekin ve 
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Sandvik Kaya Delme Ekip-
manları Satış Mühendisi Tuğ-
çe Gürkan ile sohbet hava-
sında geçen görüşmemizde 
‘Bit Bileme Makinesi ve İşlet-
me Sistemi’ ile ilgili detayları 
konuştuk.

Sohbetimizde, bit bileme 
makinesini 2014 yılında faa-
liyete aldıklarını belirten Ma-
den Saha Sorumlusu Hüseyin 
Aytekin, makinenin daha 
önceden ellerinde olduğunu 
ancak bir ön hazırlık döne-
minden sonra faaliyete alın-
dığını belirtti.

Dünyada bu sistemi kulla-
nan çok fazla maden oldu-
ğunu belirten Sandvik Kaya Delme Ekipmanları Satış Mü-
hendisi Tuğçe Gürkan ise dünyadaki en başarılı örneklerden 
birisinin Efemçukuru Altın Madeni olduğunu belirtti. Bitlerin 
aşınmasının sebep ve sonuçları incelendiğinde bileme maki-
nesinin sağladığı avantajların net bir şekilde ortaya çıktığını 
belirten Gürkan, bu işletmenin ön plana çıkma nedeninin; 
çok düzenli ve planlı çalışılmasının sonucu kazanımın yüzde 
50’den fazla olması olduğunu söyledi. Gürkan, “İşletmenin 
bit masrafı bu makinenin devreye alınmasından sonra yakla-
şık olarak yüzde 50 oranında düştü. Ayrıca bit bileme sayesin-
de daha düzgün ve kaliteli delikler delinmeye başlandı. Delme 
uygulamalarında en önemli şeylerden birisi de penetrasyon 
hızıdır. Körelmeye başlayan bitlerle delgiye devam edildiğinde 
bu oran ciddi bir ölçüde düşer. Bit bilemenin en büyük fayda-
larından biri bu penetrasyon oranını sürekli yüksek tutmaktır. 
Bu avantajı ile Efemçukuru’nda  üretim operasyonunun verimi 

de oldukça arttı. Bu sisteme Efemçukuru’nun katkılarından biri 
de bit bileme makinesinin dışına daha sonradan yaptırılan mu-
hafaza kabinidir. Bu kabin, Efemçukuru İşletmesi’nin iş sağlığı 
ve güvenliğine ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Makinenin 
standart halinde bu kabin mevcut değil, kabin olmadığı takdir-
de de sistemimiz iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça üst 
noktaDAdır ama bu kabin ile Efemçukuru İşletmesi operasyona 
güzel bir katkı sağlamıştır. Kabin sistemi ile olsun, makineyi kul-
lanan ustaların özeni ve sürekli takip sistemleri ile olsun burada 
çok düzgün şekilde yürütülen bir operasyon söz konusu” dedi.

İşletmede sadece bit bileme makinesinin olmasının yeterli ol-
madığına dikkat çeken Aytekin, bu bitlerin bilenmesi ve yeni-
den kullanımı için de bir organizasyonun olması gerektiğinin 
altını çizerken bu konuda bize şu bilgileri verdi: “Bit bileme 
makinesinin yer aldığı konteynırın hemen yanında jumboların 

operatörlerine ait kişiye özel 
tanımlı personel dolapları 
mevcut. Bitlerde yer alan bu-
tonların çapları üçte bir ora-
nında azaldığında bilemenin 
başlaması gerekiyor. Bu üçte 
bir oranını yakalamak için 
sürekli ölçüm yapmak maden 
şartlarında çok zor bir durum. 
İşletmemiz bu konuyu aşmak 
için bazı yöntemler geliştirdi. 
Yaptığımız testler sonucunda 
ortalama bir değeri baz aldık 
ve her bit için farklı bir metre 
kazı işleminden sonra bileme 
işlemi gerçekleştirdik. Bu me-
safeler bit çapına göre değişik-
lik gösterse de ortalama 120 
metre gibi değer belirledik.  

Soldan sağa kişiler: Tuğçe Gürkan, Ergün Altıntaş, Bit Bileme Makinesi Operatörü ve Hüseyin Aytekin
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Bitler her 120 metrelik kazı işleminden sonra bilenmek üzere bit 
bileme makinesine yönlendiriliyor. Bu 120 metrelik mesafe ka-
zılan kayacın özelliğine göre değişiklik gösterebiliyor. Burada iş 
aslında jumbo operatörünün tecrübesine kalıyor. Jumbo opera-
törü artık ‘bu bit bilemeye gitmeli’ dediği anda bitler bileme için 
yeryüzüne çıkarılıyor. Jumbo operatörleri yaptıkları çalışmaların 
ardından ellerindeki bitleri burada isimlerinin yazılı olduğu do-
laplara bırakıyorlar. Bu dolapları günde tek vardiya olarak bu işi 
yürüten bit bileme makinesi operatörü inceleyerek bitlerin artık 
bilenip bilenemeyeceğinin kararını veriyor ve uygulamayı devam 
ettiriyor. Eğer bit bilenecek durumda ise bilemesini yapıp biti al-
dığı jumbo operatörünün dolabına koyuyor ve sistem bu şekilde 
devam ediyor. Eğer bit artık bilenemeyecek duruma gelmiş ise 
hurda olarak ayrılıyor ve bu bitler yine Sandvik’in kurmuş oldu-
ğu özel ve standartlara uygun bir konteynırda biriktiriliyor. Son 
aşamada, dolu konteynırların toplanması için bilgi veriliyor ve bu 
hurda bitler tekrar Sandvik’e, geri dönüşüme gönderilyor. 

Diğer taraftan operatörlere verilen eğitimlerle ilgili de bilgiler 
veren Aytekin, yapılan takip çalışmaları neticesinde elde edi-
len verilerin önemine dikkat çekiyor ve şu ifadeleri kullanıyor: 
“Öncelikle sahaya giren tüm personeller için işletmemizin eğitim 
programı var. Bu eğitim işletmemizde olmazsa olmaz bir süreç. Bit 
bileme makinesi özelinde konuşacak olur isek bu tarz çalışmalar 
için mühendislik verileri ile desteklenen çalışmalar büyük önem 
arz ediyor. Bunun neticesinde de operatörler bir eğitime tabi tu-
tuluyor. Eğitim departmanımız, testlerin yapıldığı süreçte opera-
törlere yeni verilerle ilgili bilgileri aktarırken onların da bu bilgileri 
deneyimleme ve yorumlama şansı doğuyor. 

Bit bileme makinesini kurduktan sonra bitler ve bileme konusun-
da Sandvik’ten teknik destek aldık. Burada Sandvik’in tecrübe-

sinden sonuna kadar fayda-
landık. Operatörlere verilen 
ilk eğitimin ardından halen 
dönemsel olarak Sandvik ta-
rafından tazeleme eğitimleri 
yapılıyor. Buradaki amaç; 
operatörlerin son durumunu 
gözlemlerken aynı zamanda 
onların edindiği tecrübeleri 
de takip edebilmek. Aldığımız 
geri dönüşler de bizim açı-
mızdan çok önemli oluyor. Bit 
bileme işleminde fayda sağla-
manın en önemli unsuru ope-
ratörlerin başarısında ortaya 
çıkıyor. Operatörlerin edindiği 
tecrübeler farklı parametrele-
rin içine girdiği delme işlemle-
rinde doğru bit kullanımını ön 
plana çıkarıyor. Zaman içinde 
operatörlerimiz eğitimci olabi-
lecek konuma gelebiliyorlar.” 

Burada araya giren Sandvik temsilcisi Gürkan, “Sandvik olarak 
verdiğimiz eğitimlerle ve teknik desteğimizle her zaman müş-
terilerimizin yanındayız. Makinelerimizin ilk kurulumlarından 
bakımlarına, verdiğimiz eğitimlerden güçlü tedarik zincirimize 
kadar müşterilerimizin her türlü problemini çözmek üzere her za-
man sahalardayız.

Bit bileme makinesi için Sandvik tarafından yönlendirilen bir 
operatör, makinenin kurulumu gerçekleştirildikten sonra 3 
gün boyunca işletme tarafından belirlenen operatöre eğitim 
verdi. Bit bileme işlemi çok uzun süreler alan bir işlem değil. 
Operatörün bileme işleri için vardiyasının ufak bir bölümünü 
ayırması yeterli.“

Bu sistemi kurarken tarafların en zorlanacaklarını düşündükleri 
konunun geçmişte eski usul çalışan operatörlerin alışkanlık-
larını kırmak olduğunu öğreniyoruz. Bizi bu konuyla ilgili bil-
gilendiren Aytekin oluyor: “Eğitim departmanı burada devreye 
giriyor. Onların verdiği teknik destek sonucunda durum bu hale 
geldi. Günlerce süren destekler vasıtasıyla alışkanlıklar kırıldı. 
Hatta ilk aldığımız veriler ile şimdi aldığımız verileri karşılaştırdı-
ğımızda bu desteklerin faydasını görebiliyoruz. Bu da zamanla 
eski alışkanlıkların nasıl kırıldığını gözler önüne seriyor. Burada 
en kritik sözcükler ‘sürekli eğitim ve takip’. Takip aşamasında al-
dığınız verileri değerlendirip hataları, eksiklikleri görme şansınız 
oluyor. Topladığınız verilerden her bir operatörü ayrı ayrı değer-
lendirebildiğiniz için eksikleri ya da hataları o operatöre anla-
tarak düzeltebiliyorsunuz. Bu da sistemin uygulamasını daha 
verimli kılıyor. Bu şekilde de alışkınlıkları değiştirip yeni sistemi 
uygulanabilir hale getirdik. Kısacası yeni bir kültür oturttuk. Şuan 
sistem maksimum performansla işliyor. Bu da bilincin tam olarak 
yerleştirildiğini gösteriyor.” 
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Hemen hemen bir bitle üç defa delgi işlemi yapabildiklerinden 
bahseden Maden Saha Sorumlusu Hüseyin Aytekin, bileme 
işlemi yapılmadan önce bitleri tek seferde verim alabildikleri 
kadar kullanabildiklerini, daha sonra ise hurdaya ayırdıklarını 
belirtiyor. Zamanla körelen bitlerle çalışılma durumunda ise 
bitlerin jumbonun tabancasına zarar verdiğinin altını çiziyor. 
Bu konuda daha ayrıntılı bilgi vermek adına Gürkan araya gi-
riyor: “Bitlerin butonları gerçekten büyük önem taşıyor. Çünkü 
kayaç ile ilk kontak kuran şey bitin butonudur. Jumboların taban-
caları çalışma esnasında bir jetin (uçak) ürettiği enerjiden daha 
fazla bir enerji üretiyor ve o enerji kayaca düzgün aktarılamadığı 
takdirde takım dizisi boyunca geri dönüyor. Kayaca aktarılama-
yıp geri dönen enerji bir takım dizisine, tabancaya ve makineye 
en çok hasar veren şeydir. Bunun sonucunda da kaplinlerde 
(manşon) açılma, tabancada ve makinede hasar görülebiliyor. 
Bilemenin bir faydası da bunları önlemesiyle açığa çıkıyor.“

Aytekin ise bu konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Bileme işle-
mini gerçekleştirdiğimizden beri makinelerin teknik verisini tutan 
mobil bakım departmanımızdan da jumbolarda yaşanan sorun-
larla ilgili pozitif geri dönüşü alıyoruz. Teknik ekipten eskiye oranla 
daha iyi bir performans ortaya çıktığına dair bilgiler geliyor. Sade-
ce bit anlamında değil makine anlamında da değerlendirebiliriz 
konuyu. Yani bit bileme makinesi ile çalıştığımızdan beri jumbola-
rın bakım-onarım maliyetlerinde de önemli bir düşüş söz konusu.”

Bit bileme makinesi ve kurulan sistem hakkında görüşlerini aldığı-
mız Efemçukuru Maden Müdürü Ergün Altıntaş, aşılanan kültür-
den bahsederken konunun maddi tarafından çok manevi tarafı-
na dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Açıkçası burada konunun 
maddiyatından çok maneviyatını ön plana çıkarmak istiyorum. 
Jumbo operatörleri bitler konusunda çok fazla bilgiye sahip değiller-
di. Aslında bu sistemle onlara yeni bir kültür aşılandı. Bu bizim için 
daha büyük bir kazanç oldu. Ayrıca bitlerin bilenmesi durumu yer al-
tına atılıp unutulan hurda bitlerin yer altında kalmasını da engelledi. 
Bitlerin bilenmesinin ekonomik hiçbir getirisi olmasa dahi işlenecek 
ürüne karışıp kırıcılarımıza zarar vermesini engellemesi bile önemli 
bir durum. Yer altında unutulup bir şekilde üretim prosesine karışan 
bitler yanlışlıkla kırıcılara gelip sıkıştığında kırıcının astarına zarar 
verebiliyor. Astarın ömrü kısalıyor, o da kırma performansını etkili-
yor. Örneğin 2 ayda bir değiştireceğimiz astarı 1,5 ayda değiştirmek 
durumunda kalabiliyorduk. Önemli olan bu sistemi kurmak değil 
devamında sürdürülebilir şekilde yönetmek. Sistemi kurduktan son-
ra 1 ay içinde tamamen işler hale getirdik. Bu işe başlamadan önce 
planladıklarımızla şimdi gerçekleştirdiklerimizin örtüştüğünü gör-
dük. Böylece yaptığımız hesapların doğruluğunu sağladık. Bit bileme 
makinesinin kullanımı konusunda bizi etkileyen unsurlardan birisi de 
bitleri tedarik ettiğimiz firma olan Sandvik’in bize bu fikirle gelmesi 
oldu. Eğer bağımsız bir firma ‘biz sizin bitlerinizi bileyelim’ deseydi, 
onu biraz düşünebilirdik. Üreticinin kendi ürünü için böyle bir fikirle 
bize gelmesi, bizi bu konuda teşvik eden şeylerden birisi oldu.”

Gürkan, sohbetimizin sonunda son sözü alarak şu ifadeleri kul-
landı: “Sandvik Türkiye’de madenciliğin önünü açan, yenilikçi ve 
sektörü hep bir adım ileriye taşıyan bir firma olduğunu bu proje-
siyle de kanıtlamış oldu. Bizim bazı dünya standartlarımız var ve 
amacımız hizmet vermek. Türkiye’de bir ilk olan bu sistem ile hem 
işletmenin operasyonel verimliliğini arttırmaktan hem de çevre-
ye olan sorumluluklarımızı yerine getirmekten mutluluk duyuyor 
ve Sandvik’in en büyük amaçlarından birisi olan öncülük etme 
işlevini bu işletmede, bu makinemizle sağlamanın gururunu ya-
şıyoruz. Sektörü bir adım daha öne taşıyacak bir çalışmaya imza 
atarken farkındalık yaratıyoruz. Bu çalışmada, Efemçukuru Altın 
Madeni ile Sandvik’in misyonlarının örtüştüğünü söyleyebiliriz.”

Madencilik Türkiye dergisi olarak işletmede bulunduğumuz 
süre içerisinde sektörümüzün iki büyük marka şirketinin bu 
çalışmalarını yakından takip etmek, iletişimlerini, paylaşımları-
nı ve dostluklarını yerinde gözlemlemek bizler açısından güzel 
bir kazanım oldu. Efemçukuru İşletmesi’nin aslında çok da zor 
olmayan ama alışkanlıkları değiştirme konusunda biraz da olsa 
çabalanması gereken bir konuda yaptıklarını yerinde görme 
fırsatı yakaladık. Bu çabanın sonunda elde edilen ekonomik 
tasarrufun yanında kültürel kazanımı da konunun uzmanla-
rından dinlemek olayın önemini daha iyi kavramamızı sağladı. 
Ancak Sandvik gibi bir firmanın desteğiyle hayata geçirebilecek 
bir projede, Efemçukuru İşletmesi’nin de kendi dokunuşları ile 
çalışmayı daha da işlevsel hale getirdiğini gördük. İki firmanın 
çabalarıyla ortaya çıkan bu kazançlı sinerjiyle de organizasyon 
kusursuz şekilde çalışmaya devam ediyor. 

www.sandvik.com
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Sondaj Ağırlık Boruları, Sondaj Boruları, 
Boru Tesisatı ve Muhafazada Kullanılan Ayrıcalıklı Metal Olmayan Tij Yağı 

KOV'R-KOTE & KOV'R KOTE JEOTERMAL
1949'dan beri Jet Lube ürünleri 
ekipman bak ım ı  problemler inde 
insanlara yardım etmektedir. Jet Lube; 
Petrol Sahası, Su Kuyusu, Endüstriyel 
MRO (Bakım, Onarım, Operasyon) 
alanlarında yağ üretimi konusunda 
dünya lideri olarak bilinir. Jet Lube 
çevreyle uyumu kanıtlanmış olan 
sondaj için yağ bileşenleri üretim ve 
uygulama geliştirmede beklentilerin 
ötesine geçerek endüstriye yön 
vermektedir.

KOV 'R  KOTE ve  KOV 'R  KOTE 
JEOTERMAL omuz bağlantılarında 
kaydırıcı bileşim olarak, girişimli 
dişlerde bağlantılarında sızdırmazlık 
bileşeni olarak ve bütün diş bağlantı 
çeşitleri için koruma bileşeni olarak 
çalışması için tasarlanmıştır. 

KOV'R KOTE: Polimer Kimyasına 
dayanan Kovr Kote; ekonomik, çok 
fonksiyonlu, metalik olmayan diş 
yağıdır. Bu da ürünü her türlü sondaj 
koşulunda ve aşırı baskı altında kuyu 
dibi ekipmanları için kullanıma uygun 
kılar. 

KOV'R KOTE JEOTERMAL: Polimer 
Kimyas ına dayal ı  KOV'R KOTE 
JEOTERMAL ,  ekonomik ,   çok 
fonksiyonlu, metal olmayan yüksek 
sıcaklıktaki kuyularda kullanılabilen 
diş yağıdır. Yüksek güçte polimerler, 
grafit, aşırı baskı ve aşınma önleyici 
katkılar; basınç altında bir araya 
gelerek sürtünme yapışması, sıkışma 
ve kuyu dibi torkuna karşı koruma 
sağlarlar. Bu da ürünü her türlü sondaj 
koşulunda ve aşırı baskı altında kuyu 
dibi ekipmanları için kullanıma uygun 
kılar.

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
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getireceğini taahhüt etmiştir. Bu konuda 2003 yılından itibaren 
atılmış olan adımlara bir sonraki başlıkta değinilmektedir.

IFC’nin Çevresel ve Sosyal Performans Standartlarından, kaynak 
verimliliği ve kirliliğin önlenmesi üzerine oluşturulmuş olan 3. 
performans standardı(2), artan ekonomik faaliyetler ve şehirleş-
menin insanları ve çevreyi yerel, bölgesel ve küresel düzeyde 
tehdit edebilecek hava, su ve toprak kirliliğini artırdığı, sonsuz 
olmayan kaynakları tükettiği düşüncesinden hareketle hazırlan-
mıştır. Burada kirlilik kavramının gece ışıklandırma da dâhil ol-
mak üzere potansiyel görsel etkileri kapsadığı görülmektedir. 

IFC, madencilik(3) ve enerji(4) sektörleri için hazırlamış olduğu çev-
re, işçi sağlığı ve iş güvenliği rehberlerinde ‘görsel etkiyi’ ayrı bir 
başlık altında değerlendirmekte olup, GED çalışmalarının gerek-
liliğini belirtmektedir. Madencilik sektörü için hazırlanan çevre, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği rehberinde özellikle rekreasyon ve tu-
rizm kullanımlarının olduğu alanlarda maden faaliyetlerinin olası 
olumsuz görsel etkisinden bahsedilmektedir. Rehberde bu etki-
leri azaltmak için maden kapama ve araziyi ıslah etme süreçleri-
ne GED çalışmasının katılması gerektiği belirtilmektedir. Maden 
kapama ve ıslah tasarımları mutlaka civardaki hassas görüş nok-
talarından (örneğin mesire alanları, yerleşimler, korunan alanlar 
vs.) görünen manzaraya 
göre yapılmalıdır. Görsel 
etkileri azaltma yöntem-
leri arasında ise görünen 
yapı ve malzemelerin 
alanda stratejik yerleş-
tirilmesi, uygun bitki 
türleri ile bitkilendirme 
yapılması, eski proje 
üniteleri ve yolların iyi-
leştirilmesi gibi çeşitli 
yöntemler önerilmekte-
dir (Bkz. Şekil 1).

Madencilikte Görsel Etki 
Değerlendirmesi

Açelya Kavcı 
Harita Mühendisi/CBS Uzmanı

akavci@srkturkiye.com
Gözde Akbaş

Şehir Plancısı/CBS Uzmanı
gkaya@srkturkiye.com

SRK Danışmanlık

değerlendirme

Görsel Etki Değerlendirmesi (GED) çalışması madencilik, enerji, ulaşım sektörlerinde 
kullanılan, hem ilgili projenin çevresindeki yerleşimlerin ve hassas noktaların 

manzarasında oluşturacağı değişikliği önceden gösteren, hem de çevre halkının 
proje geliştirme sürecine katılımına destek olan bir çalışmadır. Maden projeleri, 
özellikle de açık işletmeler geniş alanlara yayılan ve önemli topoğrafik ve arazi 

kullanım değişimlerine neden olan proje ünitelerine sahip olmaları sebebiyle görsel 
etkilere yol açan sektörlerin başında gelmektedir. Madencilikte kullanılacak olan 
bir GED çalışması projenin mevcut peyzaj üzerinde oluşturacağı görsel değişikliği 

belirler, bu değişikliğe en çok maruz kalan hassas görüş noktalarını tanımlar ve 
olumsuz görsel etkiyi en aza indirgemek için öneriler sunar.

Uluslararası Çevresel ve Sosyal 
Etki Değerlendirmesi (ÇSED) 
çalışmalarında ve Dünya Ban-
kası/IFC çevre, işçi sağlığı ve 
iş güvenlik rehberlerinde yer 
alan GED ülkemizde de Avru-
pa Peyzaj Sözleşmesi ile uyum 

gereği gündeme gelen çalışmalardan biridir. Eğer bir maden 
projesi aşağıdaki özelliklerin en az birini taşıyorsa, GED’e ihtiyaç 
duyuyor demektir:

•	Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi yakınındaysa,
•	Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı gibi koruma al-
tındaki alanların yakınındaysa,
•	 Turistik amaçla geçilen bir otoyol ya da demiryolu yakınındaysa,
•	Çevre halkı tarafından kullanılan mesire yeri, yayla vb. bir rek-
reasyon alanı yakınındaysa,
•	Benzersiz özellikler taşıyan bir peyzaj alanı içerisindeyse ve
•	Çevre halkı tarafından doğal manzaranın bozulacağı endişesi 
yaşanıyorsa
Ayrıca uluslararası finans kuruluşlarından maden projesi için fi-
nansal destek alınacaksa uluslararası ÇSED yapılması gerekecek-
tir. Aşağıda daha ayrıntılı anlatıldığı üzere uluslararası ÇSED uy-
gulamaları GED çalışmalarının yürütülmesini gerektirmektedir. 

GED Çalışmasının Uluslararası Düzeyde
Dayanakları
GED çalışması esas olarak Avrupa Peyzaj Sözleşmesi  ile ortaya 
konan politikalar çerçevesinde bir gereklilik olarak ortaya çık-
maktadır. Ülkemizin de imzaladığı ve 2003 yılından itibaren yü-
rürlüğe giren Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ile Türkiye de sözleşme 
maddelerinde yer alan “taraflar, peyzajların özelliklerini ve onları 
dönüştüren güç ve baskıları analiz etmeyi, değişimleri kaydet-
meyi taahhüt eder.” ifadesini kabul etmiş bulunmaktadır. Ayrıca, 
sözleşme gereği Türkiye, ülke genelinde peyzajların korunması, 
planlanması ve yönetilmesini ülke politikaları ile uyumlu hale 

Şekil 1. Görsel Etki Değerlendirmesi uluslararası 

düzeyde dayanakları
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Ülkemizdeki Gelişmeler
Avrupa Birliği (AB) ile uyum çalışmaları gereği Avrupa Peyzaj 
Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte 2003 yılında mül-
ga Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) altında kurulan halen Or-
man ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB), Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü, Hassas Alanlar Dairesine bağlı Peyzaj Koru-
ma Şubesi ülkemiz peyzajları ile ilgili çalışmalarından sorumlu-
dur(5). Bu şube tarafından hazırlanmış olan Peyzaj Onarım Planı 
formatı 2012 yılından itibaren Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) Yönetmeliği’ne tabi olan barajlar, Rüzgar Enerji Sant-
ralleri (RES) ve Hidroelektrik Santralleri (HES) faaliyetleri için 
hazırlanması gereken ÇED Raporu genel formatı kapsamında 
kullanılmaktadır(6). Bu raporlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek, ÇŞB’ye görüş 
verilmektedir. Peyzaj Onarım Planı formatında ‘Peyzajın Görsel 
Fonksiyonu’ başlığı altında GED çalışmasına paralel analizler 
ve tespitler proje sahiplerinden istenmektedir. 

Ülkemizdeki peyzaj alanlarının korunması ve rehabilite edilme-
si gerekliliği ile atılan adımlardan bir diğeri de OSİB tarafından 
hazırlanan Maden Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı (2014-
2018)’dır(7). Bu plan ile 27 Orman Bölge Müdürlüğü’nün sınır-
ları içinde kalan terk edilmiş maden sahaları ve taş ocaklarının 
rehabilitasyonu planlanmıştır. 2018 yılı itibari ile 1.543 hektar 
sahada rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanması planlan-
maktadır. Madencilik ile bozulan arazilerin yeniden kazanımı 

ile hem güzel bir peyzaj alanına sahip olunması, hem de bu 
alanlardan ekonomik olarak yararlanılması hedeflenmektedir. 

Ülkemizde 2003 yılından itibaren AB ile uyum ve Avrupa Pey-
zaj Sözleşmesi gereği peyzajların korunması ve devamının 
sağlanması adına madencilik sektörünü de kapsayan bazı 
olumlu gelişmeler gerçekleşmiştir. Buna karşın GED çalışma-
ları uluslararası platformda IFC performans standartlarında ve 
madencilik sektörü rehberinde yerini almış olmasına rağmen, 
ülkemiz Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) mevzuatında he-
nüz kavram olarak net olarak geçmemektedir. 

Peyzaj Onarım Planı ile GED Arasındaki İlişki
Peyzaj Onarım Planı; projelerin inşaat öncesi alanının doğal, 
kültürel ve görsel peyzaj envanterinin çıkarıldığı, inşaat aşama-
sındaki uygulamaların belirlendiği ve inşaat sonrası izleme pla-
nının çıkartıldığı kapsamlı bir çalışmadır.  Bu çalışma ile yapılan 
peyzaj fonksiyon analizlerinden, peyzajın görsel fonksiyonu 
analizi; görsel açıdan kaliteli olan peyzajları belirlemeyi, proje 
etrafından görülebilirlik analizleri yapılmasını, özellikle turistik 
güzergâhlarla çakışan bölgeler ve yol güzergâhlarının tespitini 
amaçlamaktadır (8). 

GED ise Peyzaj Onarım Planlarında yapılan peyzajın görsel 
fonksiyonu analizleri ile paralel olarak hassas görüş noktaları-
nın ve mevcut peyzaj hassasiyetinin belirlenmesi çalışmalarını                              
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kapsar. Ancak GED çalışmalarında farklı olarak yapılan başka 
çalışmalar da bulunmaktadır. Bu farkları açıklamadan önce 
GED çalışmalarının nasıl yapıldığına bakmakta fayda var.

GED çalışması öncelikle proje alanının bulunduğu mevcut 
peyzajın kalitesini ve çevredeki hassas görüş noktalarını be-
lirleyen bir çalışmadır. Hassas görüş noktası; çevre halkının 
kullandığı mesire yerleri, yaylalar gibi rekreasyon alanlarını, 
Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı, Turizm Koruma 
ve Gelişim Bölgesi gibi korunan alanları, turistik bir yol veya 
demiryolu güzergahı üzerindeki noktaları ifade etmektedir. 
Bu noktalardan bakan insanlar gördükleri manzaradaki de-
ğişime karşı hassas olacakları için bu noktalar hassas görüş 
noktaları olarak adlandırılmaktadır (bkz. Şekil 2). Proje üni-
telerinin ne oranda görüldüğü ve peyzaj hassasiyeti değer-
lendirilerek, proje alanı için her hassas görüş noktasına özel 
görsel etki azaltıcı önerilerde bulunulur. GED çalışmalarının 
aşamaları şu şekilde özetlenebilir:

1. Sahaya hâkim olan peyzajın belirlenmesi için mevcut topoğ-
rafya/morfoloji, bitki örtüsü ve arazi kullanımı verileri temin 
edilir ve Peyzaj Karakter Analizi çıkartılır (bkz. Şekil 3).

2. Mevcut peyzajın üzerindeki olası bir değişime karşı ne dere-
ce hassasiyeti olduğunu belirlemek için çeşitli GED analizleri 
kullanılarak her bir peyzaj birim için ayrı ayrı hassasiyet değer-
lendirmesi yapılır.

3. Saha çevresinde belirlenen hassas görüş noktaları ile Coğrafi 
Bilgi Sistemi (CBS) analizleri aracılığıyla maden sahasına olan 
yakınlık ve görünürlük analizleri (bkz. Şekil 4) elde edilir.

4. Görünürlük analizleri sonucunda maden sahasının görüş 
alanı içerisinde kaldığı hassas görüş noktalarından proje ala-
nı fotoğraflanır ve maden sahasının arama, işletme ve kapanış 
aşamalarındaki görüntüsü modellenir (bkz. Şekil 5). 

Sonuç olarak, önceden elde edilmiş bu fotomontaj görüntü-
ler yardımıyla var olacak kötü görsel etkiyi azaltma yöntemleri 
önerilir(9).

Peyzaj Onarım Planları’ndan farklı olarak GED çalışmalarında,

•	CBS analizleri, modelleme ve fotomontaj yöntemleri ağırlık-
lı olarak kullanılarak, proje sahasının her bir hassas noktadan 
görünümü, proje öncesi ve proje sonrası görüntüleri ile etkin 
bir şekilde ortaya konur. Hassas noktaların manzarasında mey-
dana gelebilecek olumsuz görsel etkileri belirleyerek, etkiyi 
azaltma yöntemleri sunulur. Etkiyi azaltma yöntemleri ile proje 
sahasının görsel kalitesindeki iyileşme yine modelleme ve fo-
tomontaj yöntemleri ile gösterilir. 

•	Çalışma sonuçları ÇED sürecinde Halkın Katılımı Toplantıla-
rı’nda veya projenin ilerleyen süreçlerinde de çevre halkını bil-
gilendirmek, projeyi görsel olarak ortaya koyabilmek açısından 
maden projesine olumlu katkılarda bulunmaktadır. Uluslarara-
sı kimi örneklerinde GED çalışması esnasında hazırlanan gör-
sel anket çalışmaları ile çevre halkının maden projesinin plan 
ve tasarım aşamasına doğrudan katılımı sağlanmaktadır. Bu 
nedenlerle GED etkilenen çevre halkının projeye katılımını da 
destekleyerek Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED) çalışmalarına 
da katkıda bulunabilmektedir (SED için bkz. Madencilik Türkiye 
sayı 56, sf. 62-66).

•	Proje sahasının sadece gündüz görünümü değil, gece görü-
nümü de incelenerek gece ışık kirliliğine yönelik değerlendir-
meler yapılır. Maden sahasındaki ışıklandırma ile ilgili planla-
ma ve uygulama önerileri sunulur.

•	Çevre Yönetim Planları kapsamında Görsel Yönetim Planla-
ması ile olumsuz görsel etkinin azaltılmasına yönelik önerilerin 
uygulanması ve izlenmesi ve görev dağılımı tanımlanır. 

GED çalışmalarında peyzaj hassasiyetinin belirlenmesi açısın-
dan çeşitli peyzaj analizleri ve kalite belirleme yöntemleri 

Şekil 2. Proje alanı çevresindeki Hassas Görüş Noktaları

Şekil 3. Proje alanı çevresinin Peyzaj Karakter Analizi
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kullanılmakla birlikte GED 
esas olarak bir peyzaj analiz 
çalışması değildir. GED proje 
etkilerini görsel olarak or-
taya koyan, projenin görsel 
kalitesini yükseltmeyi he-
defleyen, projeye halkın ka-
tılımını desteklemeyi amaç-
layan bir çalışmadır. GED 
çalışmalarında CBS analizleri 
ve modelleme yöntemleri 
ile görsel kalite ve projenin 
çevre halkı üzerindeki görsel 
etkisi ön plandadır. Henüz 
planlama aşamasında yapılacak bir GED çalışması maden ta-
sarımına etki edebilir ve maden görsel kalitesini yükseltecek 
etkiler sağlayabilir. 

Ülkemizde GED’in Geleceği
Maden projeleri geniş alanlara yayılan proje üniteleri ile bir ala-
nın topoğrafik özelliklerini değiştirebilmektedir. Topoğrafya, 
bir alanın peyzaj karakterini oluşturan ana etmenlerden biri 
olduğu için maden projeleri mevcut peyzajı dönüştüren bir 
güç olarak ortaya çıkmaktadır. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi gere-
ği ülkemiz peyzajını dönüştüren güç ve baskıları analiz etmeyi 
ve değişimleri kaydetmeyi taahhüt etmiş bulunduğundan ma-
dencilikte GED çalışmalarının önemi daha da iyi anlaşılmakta-
dır. Ülkemizdeki madencilik uygulamalarında, Avrupa Peyzaj 
Sözleşmesi ile başlayan gelişmeleri takiben peyzajların yöne-
tilmesinin ülke politikaları ile uyumlu hale getirilmesi gereği 
yakın zamanda GED kavramının da mevzuatta yerini bulması 
beklenmektedir. Uluslararası rehberlerden ve örneklerinden 
yola çıkılarak madencilik projelerine uygun bir GED içeriğinin 
belirlenmesi, ülke genelinde standardizasyonunun sağlanması 
ve ÇED sürecinde yerini alması, maden projelerinin görsel kali-
tesini artırarak sektörün gelişmesindeki faydalı adımlardan biri 
olacaktır. Uluslararası ÇSED yapılan veya uluslararası finans ku-
ruluşlarından destek alınacak olan projelerde GED hazırlanması 

gerekmektedir. ÇED sürecinde de çevresel etkilerin belirlenme-
si kapsamında görsel etkinin de dikkatle ele alınması için ilgili 
kurumlarca yasal düzenlemelerin yapılması beklenmektedir. 

www.srkturkiye.com
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Şekil 4: Görülebilirlik Analizi şematik anlatımı
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BİLYALI VE ÇUBUKLU DEĞİRMEN ASTARLARI VE MADEN
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SİKLON VE HYDRO SİKLONLAR
MADEN MAKİNELERİNİN TÜM KAUÇUK ASTARLARI
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Delici Uçların Dayanım Sürelerini 
Kaliteli Ürün Seçimi ve Uygun 
Kullanımla Artırmak Mümkün

değerlendirme

Sektörde üretim amaçlı kul-
lanılan delici uçlardan yük-
sek delme hızı ve dayanım 
süresi beklenmektedir. Aka-

demik çalışmalarda genellikle delme hızının önceden tahmin 
edilmesi ve artırılmasına ilişkin araştırmalar ön plandayken, 
sektörün beklentisi daha uzun ömürlü uçlardır. Özellikle aşın-
dırıcılığı yüksek ve sert formasyonlarda çalışmak durumunda 
kalındığında bu parametre daha da önem kazanmakta, uç-
ların delme işlemine ait toplam maliyetteki payları %40’lara 
kadar çıkabilmektedir. Ancak sektörde delici uç ömürleri için 
gün, hafta, ay gibi, net kullanım sürelerini ifade etmeyen bi-
rimler kullanılmaktadır. Kıyaslamaların daha doğru yapılabil-
mesi için net çalışma sürelerinin ‘saat’ olarak verilmesi veya 
özellikle ‘metre’ biriminin kullanılması daha uygundur. Böy-
lece farklı uçların maliyetleri saat veya metre başına hesap-
lanarak daha doğru kıyaslanmaların yapılabilmesi mümkün 
olacaktır. 

Son yıllarda sektöre 
çok düşük maliyetli 
delici uçlar sunul-
makta fakat bun-
ların ömürleri çok 
kısa olabilmektedir. 
Saat veya metre 
başına düşen mali-
yetler dikkate alın-
maksızın sadece 
uçların fiyatları göz 
önüne alınarak ya-
pılan satın almalar 
işletmeleri ve çalı-
şanları zor duruma 
d ü ş ü r m e k t e d i r . 
Uçlar oldukça has-

sas kontrol gerektiren birçok metalürjik süreçten geçirilerek 
üretilmektedirler. Fakat uç üretici firmalar bu süreçlerin çok-
luğundan dolayı her bir süreç için kalite kontrol belgelerini 
sunamamaktadır. Uygun kalitede üretilmiş uçlarda, formas-
yon ve kayaç özelliklerine ve kullanım şartlarına bağlı olmak-
la birlikte genellikle üniform aşınmalar söz konusu olurken, 
diğerlerinde baskı ve dönme kuvvetlerinin büyük çoğunlu-
ğunu üzerine alarak dağıtan rulmanlarda sorunlar çıkmakta-
dır. Yine bu uçlarda gövde, kafa ve dişlerde çatlaklar, kırılma-
lar, kopmalar gibi ani aşınma türlerine rastlanması kalitesiz 

Doç. Dr. Ömür Acaroğlu Ergün 
İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü

üretimin göstergesi olabilir. Bu gibi durumlarda dişler aşın-
maksızın uçlar kullanılmaz duruma gelmektedir. Bu nedenle 
uçların aşınma şekilleri dikkatle gözlenmeli ve sonraki alımlar 
buna göre yapılmalıdır.

Delici uçların alımında kaliteli ürünlerin seçilmesi kadar, daya-
nım sürelerini etkileyen bir başka faktörde kullanım koşullarıdır. 
Uzun süreli kullanım beklentisi ile alınan uçlar, mümkün olan 
en yüksek hızı sağlayacak şekilde kullanılmaktadır. Bu durum 
özellikle aşındırıcı ve sert formasyonlarda uçların beklenenden 
önce aşınmasına neden olabilmektedir. Bu tür formasyonlarda 
düşük devir sayısı ve buna uygun baskı kuvveti prensibi uygu-
lanmalı, bu iş sadece makineyi kullanan operatörlere bırakılma-
yıp mühendisler tarafından da takip edilmelidir. Ayrıca yüksek 
delme hızı delik dibinde biriken kayaç parçacıklarının efektif 
olarak dışarı atılmasını engelleyebilmekte, kompresör kapasite-
leri yetersiz kalabilmekte, bu da uçların daha hızlı aşınmasına ve 
enerji sarfiyatı yüksek kazı yapılmasına neden olmaktadır. Kazı 
sırasında kullanılan enerjinin %50’sinin delik dibinin temizlen-
mesine harcandığı göz önüne alınırsa, maliyetlerin düşürülmesi 
açısından bu konunun önemi anlaşılabilir. 

Sonuç olarak, delme işleminde en yüksek sarf unsuru olan 
delici uçların seçiminde birim olarak metre veya saat başına 
düşen maliyetler göz önüne alınarak kaliteli ürünlerin alın-
ması günümüzde daha da dikkat edilmesi gereken bir husus 
olmuştur. Ayrıca gerek seçim gerek kullanım sırasında delici 
makine ve kompre-
sör özellikleri, çalışı-
lacak formasyon ve 
kayaç parametreleri 
önemli olup, bu sü-
reçte bilimsel yön-
tem ve gözlemlere 
başvurulması uzun 
vadeli çözümler açı-
sından önemlidir. 
Böylece genellikle 
yurtdışında üretilen, 
döviz kurlarına bağlı 
olarak maliyetleri 
çok yükselebilen 
delici uçların uzun 
süreli ve verimli kul-
lanımları mümkün 
olacaktır. 
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Madencilik anlayışının de-
ğiştiği, piyasalara farklı dina-
miklerin hâkim olduğu bir 
dönemden geçiyoruz. Ham-
madde piyasalarında aşırı de-

ğişkenliğin görüldüğü bu dönemde ürün fiyatları keskin yük-
seliş ve ani düşüşler ile geniş bir aralıkta değişim gösteriyor. 
Birkaç hafta gibi kısa aralıklarda görülen bu değişimlere uyum 
sağlayabilmek için firmalar kendi üretim stratejilerine çeki dü-
zen verip piyasadaki konumlarını kaybetmemek için sürekli 
uyum sağlama çabası içerisinde olmak zorundalar. Değişen 
kaynak fiyatlarına uyum sağlamak için de sürdürülemeyecek 
kadar düşük ve yüksek fiyatlar arasında keskin geçişler yapmak 
zorunda kalıyorlar. Piyasalar ve firmaların uyum sağlama süre-
cinde yaşadığı bu keskin geçişler küçük ve orta çaplı firmaların 
piyasada kendilerine yer bulmalarını oldukça zorlaştırıyor. Ya-
şanan tüm bu gelişmelerin, Çin’de yaşanan ve çok da şaşırtıcı 
olmayan ekonomik geçişlere kadar etkisi olduğu tahmin edili-
yor. Ağır sanayi odaklı ekonomiden, büyümekte olan ve orta 
sınıf olarak nitelendirilen halkın desteklediği ekonomiye geçi-
şinin doğal kaynak endüstrisinde daha derin ve uzun etkileri 
olacağı tahmin ediliyor.

Tüm bu olumsuz havaya rağmen son zamanlarda küresel 
madencilik endüstrisinde tekrar bir canlanma olduğu görü-
lebiliyor. Zorlu piyasa koşullarına rağmen artan talep miktarı 
sektöre hareketlilik getirecek gibi gözüküyor. Uzun süredir 
sıkıntılı bir süreç içinde olan sektör dibi görmek üzere iken bu 
kıpırtılar sayesinde sürdürülebilir bir standart yakalayacakmış 
gibi gözüküyor. Hesap makinaları refakatinde geçirilen bu 
süreci kapılarına kilit vurmadan atlatabilen şirketler sektöre 
girdikleri zamandan çok daha güçlü ve bilinçli olarak yollarına 
devam edebilecekler. 

Kısa sürede düşüşe geçen demir cevheri bile yakın zamanda 
Citibank ve Western Australia tarafından olumlu yönde tah-
minler alıyor. 2016 yılının sonlarına geldiğimiz bu dönemde 

Değişen Madenciliğin Yeni Yüzü

değerlendirme

içinde bulunduğumuz yıl içinde madenciliğin nasıl değiştiğini 
gösterecek yeni akımları, vazgeçilemeyen geleneksel uygula-
maları ve bundan sonra madencilik endüstrisinin yol haritası-
nın bir değerlendirmesini aşağıda bulabilirsiniz.

1. İşletmelerde Mükemmellik Arayışı
Zor zamanlar geçiren sektörde kemer sıkma politikaları stan-
dart prosedür haline gelmeye başladı. Maliyetleri kısmak iste-
yen şirketler verimlilik artışı üzerine yoğun çalışmalar yapıyor-
lar. Piyasalarda beklenmedik değişimler sonucunda zorlanan 
şirketlerin büyük bir kısmının yaptığı ilk şey giderlerini kısmak 
ve verimlilik arttırma çalışmalarına ağırlık vermektir. Piyasalar-
dan beklenen tepkinin alınamaması ile daha çok çalışarak za-
rarın telafi edilmesi hedefleniyor.

Deloitte Brezilya Madencilik Sorumlusu Eduardo Raffaini “Fir-
maların kendi seçeneklerini değerlendirmesi, olası senaryolara 
karşı hazırlıklı olması büyük bir önem taşıyor. Piyasalardaki deği-
şikliklere gösterilecek tepki veya düşen fiyatlar için uygulanacak 
stratejiler önceden düşünülerek hazırlık yapılmalı.” şeklinde dü-
şüncelerini açıklıyor.

Bu süreçte doğru bir karar olmamasına rağmen sektörün önde 
gelenleri farklı açılardan yaklaşarak şanslarını zorlamaya de-
vam ediyorlar. Yaygınlaşmakta olan düşünce şekillerinden bir 
tanesi; sürekli olarak inovasyon teknolojilerine yatırım yapmak 
ve aynı zamanda, çalışan sayısını ve enerji ihtiyacını düşürmek 
olarak gösterilebilir. Uzun zamandır sektörde çalışan insanlar 
madencilik sektörünün üretim sektöründen üretim ve verim-
lilik konusunda ders alması gerektiğini söylüyor. BHP Billiton 
Yöneticisi Jac Nesser, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 
dünyaca ünlü Ford firmasında da çalışmış ve bu fikrin savu-
nucularından biri olarak otomotiv sektöründeki bazı uygula-
maların madencilik sektöründe kullanılabileceğini savunuyor. 
Deloitte da bu görüşlere paralel şekilde, madencilik ve oto-
motiv çok farklı iki sektör olsa da benzerlik görülen alanların 
da mevcut olduğunu, endüstriyel ilişkilerin ve tedarikçilerle 

Eray İmgel
Jeofizik Mühendisi

Madencilik Türkiye Dergisi
eray@madencilik-turkiye.com
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çalışma şekillerinin geliştirilmesi, hiyerarşik yönetim şekli yeri-
ne çalışanların yaratıcılığını kısıtlamayan bir yönetim ağı kurul-
ması gibi yöntemler benimsenerek verimliliğin arttırılmasının 
mümkün olabileceğini söylüyor.

Rio Tinto’nun eski Teknoloji ve İnovasyon Departmanı Başka-
nı Greg Lilleyman konuyla ilgili olarak “Üretim, gıda petrol ve 
doğal gaz hatta uzay sektörlerinden bile madencilik sektörüne 
katılacak uygulamalar bulunabilir.” şeklinde fikrini açıklıyor. 
Günümüz madencilik anlayışında bu uygulamaları bulmak ve 
verimliliği arttıracak şekilde entegre etmek bu güne kadar hiç 
olmadığı miktarda önem arz ediyor. 

2. Gerçek İnovasyonun Sağlanması
İnovasyon, madencilik sektöründe dillere dolanmış bir kelime 
olmanın ötesinde, bilinen bütün uygulamaları tamamen de-
ğiştiren yeni bir anlayış olarak karşımıza çıkıyor. İnovasyonu bir 
mantalite olarak benimseyen çoğu madende tekerleğin icadı 
gibi birçok uygulama da tekrar keşfediliyor.

Austmine Başkanı Cristine Gibbs Stewart benimsedikleri ino-
vasyon anlayışının genel kanıdan farklı olduğunu; “İnovasyon-
dan bahsederken her zaman çığır açacak yeni buluşları düşün-
müyoruz, uygulama geliştirmeleri, ekipmanların, teknolojilerin 
ve süreçlerin farklı kullanımları da bizim inovasyon anlayışımız-
da yer alıyor.” şeklinde ifade ediyor. İnovasyon kavramının 
madencilik için önemini vurgulayan Deloitte ise konuyu; ”Bir 

zamanlar uygulanamaz ya da maddi olarak karşılanamaz ola-
rak görülen çözümler zaman içerisinde madencilik şirketlerinin 
sorunlarının çözümlerinde kullanılabilir hale geldiler.” şeklinde 
yorumluyor.

İnovasyon konusunda yapılan çalışmaların birçoğu tam ve 
yarı otomasyon sistemlerinin üzerine yoğunlaşırken, insanla-
rın kafasında hala oturmamış kavramlar bulunuyor. İnovasyon 
sonucu elde edilmek istenen sonuçlar günümüzün standart 
uygulamaları yerine hala bir sonraki adım olarak değerlendi-
riliyor. Endüstrideki bu değişime uyum sağlanmak isteniyorsa 
bu sistemlerin bu gün var olduğu ve uygulanabileceği kabul 
edilmelidir. Teknolojinin baş döndüren hızına karşın birçok 
madencilik şirketinin adaptasyon sürecinin başında yer aldığı 
vurgulanırken şirketler maliyetleri azaltmak ve daha fazla kay-
nak keşfetmek için eski teknolojileri yenileme yoluna gidiyor. 
Şirketlerin gelişebilmesi için inovasyon anlayışını genişletme-
leri gerekiyor. Teknolojik gelişmelerin dışında hali hazırda işle-
meye devam eden sistemlerde yapılacak iyileştirmeler ve farklı 
bakış açılarına sahip düşüncelerle istenilen sonuçların elde 
edilmesi hiç de sürpriz olmayacaktır.

Günümüzde hayatın her alanına giren nesnelerin interneti 
(Internet of Things) kavramı madencilik anlayışını değiştiren 
teknolojilerden biri olarak öne çıkıyor. Maden makineleri kul-
lanılan sensörler yardımıyla topladıkları verileri ağ üzerinden 
operatörlere iletmeleriyle madenlerde daha fazla veri elde  
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ediliyor. Makinelerin tam olarak ne yapabildikleri madene olan 
katkıları ve geliştirilmesi gereken sorunların tespiti daha ko-
laylaşmış oluyor. Otomasyonun gelişmesi, makineler ile daha 
karmaşık görevlerin tamamlanabilmesini, iş güvenliğini ve 
verimliliğin artmasını sağladı. Rio Tinto’nun Geleceğin Madeni 
(Mine of The Future) ve Roy Hill, Fortescue ve BHP Billiton gibi 
firmaların kullandığı uzaktan idare edilen maden sistemlerinin 
şu an ulaşılabilecek son nokta olduğu düşünülüyor. Günümüz-
de sıkça adından söz edilmeye başlanan giyilebilir teknolojile-
rin madencilik sektöründe kullanılanımı da çalışılanların sağlı-
ğı ve verimliliği gibi konularda bilgi elde edilmesini ve gerekli 
noktalarda müdahale edilmesine imkân veriyor. Uçaklar ve 
nakliyede kullanılan yeni teknolojiler, günümüzde artan nakli-
ye maliyetleri gibi şirketlerin belini büken kalemlere alternatif 
olurken ve enzim ve mineraller üzerine yapılan çalışmaların da 
mineral çıkarılması ve üretilmesi konularında şirketlere büyük 
kolaylıklar sağlayacağına inanılıyor.

3. Çin Ekonomisindeki Değişim
Çin’in doyurulamayan hammadde ihtiyacının dünyadaki ham-
madde endüstrisine önemli bir etkisi olduğu bilinse de Çin 
Devletinin piyasalara hükmetme arzusu ve bu konudaki başa-
rısı diğer ülkelerden farklı bir boyutta bulunuyor.

Çin’de madencilik sektörü üç farklı girişimle beraber hareket 
ediyor. The Asia Infrastracture Investment Bank (AIIB) enerji, ula-
şım ve altyapı projelerini desteklemek amacı ile kurulmuş, 100 
milyon dolar başlangıç bütçesi ile bütün Asya’da ki projelerle 
ilgileniyor. Bir diğer girişim ise Çin ve komşu ülkeler arasındaki 
ulaşıma odaklanan bir program olan Belt Projesi. Bu proje kap-
samında Çin ve komşu ülkeler arasında ticareti kolaylaştıracak 
güzergâhlar kurulması hedefleniyor. Bir diğer proje olan Silk 
Road kapsamında ise Tianjin, Beijing ve Hebei’yi içeren 130 mil-
yon nüfuslu bir mega kent oluşturulması hedefleniyor.

Planlanan projelerin detayları halk ile paylaşılsa bile maden-
cilik sektörünün önünü görmesi mümkün olmuyor. İzlenecek 
yol haritaları belli olsa bile hükümetin ticaret konusundaki tu-
tumu belirsizliğini korumaya devam ediyor. Mart ayında 13. 
Kalkınma Planı’nın yayımlanması ile ülkenin gelecek hakkında-
ki tutumu biraz daha netleştirilmiş durumda.

Sosyal Güvenlik ve İnsan Kaynakları Bakanlığından yapılan 
açıklamada biriken stoklar nedeni ile üretim kapasitesinin azal-
tılması gerektiği ve bu amaçla 1,8 milyon çalışanın görevlerine 
son verilebileceği söylendi. Bakanlığın bu kararını, ülkedeki 
kömür üreticilerinin hükümetten kömür satışları için temel bir 
fiyat belirlenmesi talebi üzerine alması ise dikkat çeken başka 
bir nokta olarak ortaya çıkıyor. Önümüzdeki 3 yıl süresince yeni 
kömür madeni açılmasına izin vermeyeceğini belirten Çin önü-
müzdeki 3 ila 5 yıl süresince kömür üretimini 500 milyon ton 
azaltmak istiyor. Bu süreçte kapatılacak 5000 kömür madenin-
de açığa çıkacak 1 milyon işçinin ise tekrar istihdam edilmesi 
için 6,5 milyar dolarlık bir bütçe ayırıldığı belirtiliyor.

Citigroup tarafından yapılan araştırmada kömür talebinde gö-
rülen %3,4’lük düşüşün yanında kömür üretimindeki %9’luk 
azalmanın beklenenden fazla olduğu belirtilirken kömür üre-
timi politikasının kömür fiyatlarına olumlu yansıdığı ve fiyatlar-
da %20’lık bir artışın beklendiği de eklendi.

Demir cevheri fiyatları ise 2015 yılında yaşanan durgunluğu üze-
rinden atarak bir artış göstermişti. Aynı zamanda ülkedeki bakır 
merkezli endüstrilerden gelen talepler de baz metal endüstrisinin 
geleceğine umutla bakılmasına neden oluyor. Burada korkulan 
tek konu ise sektördeki büyük şirketlerin ihtiyaç fazlası ürün üret-
meleri ve fiyat dengeleri ile oynayacak marjinal hareketler yapma-
ları olarak görülüyor. Eğer korkulan olmaz ve sektörde dengeler 
bozulmaz ise kömür ve baz metal sektörleri yılsonuna doğru tek-
rar yatırım almaya başlayabilir ve yerel para biriminin devalüasyo-
na uğraması yatırımcıları farklı ülkelerde yatırım yapmaya itebilir. 
Bu olumlu görüntüye rağmen firmaların yine de dikkatli olmasını 
vurgulayan Deloitte; ”Çin merkezli firmaların sınır dışı operasyonla-
rında kısa vadeli süreçte bir artış gözlemlenebilir. Yeni şartlara uyum 
sağlamak isteyen şirketler Çin’in eski günlerdeki ithalat ve tüketim 
miktarlarına ulaşamama ihtimali olduğunu göz önüne almak zo-
rundalar. Bu süreçte yapılacak sermaye hesabı, ekonomik uygunluk 
çalışmaları, hatta maliyet yönetim çalışmaları bile Çin’in beklenen 
büyüme oranına ulaşamayacağı varsayılarak yeniden ortaya kon-
malıdır.” şeklinde uyarılarda bulundu.

Çin’in dünya piyasalarına bilinen etkisi ve piyasaların üzerinde-
ki sis perdesi mevcudiyetini korurken, Çin tarafından duyuru-
lan projeler dikkatleri üzerine çekmeye ve yatırımcıları cesaret-
lendirmeye devam ediyor.

4. Yeni Piyasa Anlayışı: Her Düşüşün Bir Yükselişi 
Vardır
Madencilik sürekli döngü içerisinde bulunan bir sektördür. 
Birbirini takip eden artış ve azalışlar sektörün aynı pozisyonda 
kalamayacağının bir göstergesidir. Güvenilir pozisyonunu ko-
ruyan altının büyümesi devam ederken, demir üreticileri gidi-
şatı değiştirmek için çaba sarf etmeye başladılar. 

Piyasanın durumunu değerlendiren analizciler fiyatların çok dü-
şebileceğini ve piyasaların önde gelen üreticilerinin daha da bü-
yüyerek sektörde bir tekel oluşturabileceklerini belirtiyorlar. 
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Belirli kapasiteye sahip şirketler piyasaları etkileyecek strateji-
ler benimseyebilmektedirler. Belarus devleti tarafından işleti-
len Belaruskali’nin tam kapasite ile çalıştığı, Çin ve ABD piyasa-
larında kalıcı olabilmek için aşırı şekilde fiyat kırdığını belirten 
Deloitte; ”Bu durum piyasalarda yeni bir dinamik oluşturabilir. 
Orta büyüklükte firmalar benzeri fiyat politikaları karşısında pi-
yasa dışına itilebilirler.” diyor.

Reklamasyon çalışmalarının maliyetleri de bazı şirketleri ma-
deni kapatmaktansa sahayı açık tutmaya ya da maden işlet-
melerini elden çıkarma yoluna itmektedir. Rio Tinto’nun Athol 
madenini, büyük çevre rehabilitasyon çalışmalarını üstlenmesi 
karşılığında 1 (Bir) dolara Linc Energy şirketine satması, aynı 
şekilde Vale ve Sumitomo’nun Isaac Plains Kömür Madenini 
Stanmore Coal’a 1 (Bir) dolara satması bu uygulamalara örnek 
olarak gösterilebilir (Stanmore’un 32 milyon dolarlık rehabili-
tasyon harcaması yapacağı belirtiliyor).

Bu şartlar altında atılacak en uygun adımın aramalara yeniden 
ağırlık vermek olarak düşünülmelidir. Piyasadaki stok fazlası 
ürünler yapılacak planlarda akılları karıştırsa da uzun vadeli dü-
şünerek keşiflere öncelik vermek her kesime fayda sağlayacak-
tır. 2012 yılında 22 milyar dolarla en üst seviyeye ulaşan arama 
bütçeleri 2014 yılına kadar %26 düşüş gösterdi. Bu düşüşle 
alakalı Deloitte; “Maden arama çalışmaları kısıtlı bir kaynakla 
çalışılan bu sektörün can damarı olmasına rağmen sürekli arka 
planda kalıyor.” diyor. BHP ve Rio Tinto’nun arama bütçelerin-
de yaptıkları kesinti arama alanında işlerin durumunu açıklıyor. 
Sadece BHP arama çalışmalarını azaltarak 142 milyon dolarlık 
tasarruf yaptıkları duyurdu. Bu durum sektörde görev yapan 
yerbilimcilere ayrılan istihdamın azalmasına ve işsizlik seviye-
sinde %40’tan fazla artış görülmesine neden oldu. 

Firmaların kendi dengelerini korumak adına önlem almaları 
anlaşılabilir olsa da alınan önlemlerde aşırıya kaçılması sektö-
rün geleceğini olumsuz etkileyebilir. Bu endişeleri göz önüne 
alan büyük maden firmaları ve bazı devletler somut adımlar 
atmaya başladılar.

BHP yöneticisi Andrew Mackenzie; “BHP olarak mal varlığımızı 
güçlendirmeye odaklandık ve ileride karşılaşacağımız engellere 
hazırlıklı olmalıyız. Uzun vadede piyasalara güvenimiz tam olsa 
da, Şirket olarak oturup fiyatların toparlanmasını beklemeyeceğiz. 
Şirketimize değer katmak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. 
Değer katmanın yolu ise arama çalışmalarını arttırmaktan ve yeni 
sahalar keşfetmekten geçiyor. Diğer firmaların çekilmesi ile düşen 
maliyetleri avantajımıza kullanıp daha fazla arama çalışması yap-
mayı planlıyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu. 

Aynı şekilde Avustralya Hükümeti’nin de arama çalışmalarına 
teşvik etmek amacı ile 2017 ile 2020 arasında 30 milyon dolar-
lık fon ayırması da, sektörde arama çalışmaların hız kazanması, 
potansiyel keşiflerin yapılması ve aynı zamanda maden ile ilgili 
bütün sektörlerin biraz da olsa nefes alması anlamına gelecektir.

5. Paris İklim Anlaşmasına Hazırlık
Birçok ülkenin imzaladığı Paris iklim anlaşmasının etkisi ile kü-
resel enerji portfolyosunda bir değişim gündeme geldi. Dün-
yada en çok tercih edilen enerji kaynaklarından termik enerji, 
gerekli önlemler alınmadan kullanılması sonucu görülen kar-
bon salınımı ve dolayısı ile iklim üzerindeki etkisi nedeni ile 
daha temkinli yaklaşılan bir enerji kaynağı haline geldi. Düşük 
maliyetli, çevre dostu ve uzun ömürlü kaynak arayışı içerisinde 
yenilenebilir enerjiler ise sıklıkla tercih edilir hale geldiler.

Çin ve Hindistan 2013 yılında dünya kömür tüketiminde sahip 
oldukları %60 pay ile en çok kömür tüketen ülkeler olarak bili-
niyorlar. Kömürden elde edilen enerjinin Çin enerji portfolyo-
sundaki önemi bu denli büyük olsa da kullanımı kısıtlayarak 
daha farklı kaynaklara yönelme planları içerisine girdiler.

Çin Hükümeti kömür tüketimini 160 milyon ton azaltmak ve 
enerji ihtiyaçlarının %20’sini fosil yakıtlar dışında kalan enerji 
kaynaklarından karşılamak istediklerini belirtiyor. İyi niyetli te-
mennilerinin kısa vadede gözle görülebilir bir sonuç doğurma-
yacağı aşikâr olsa da Çin enerji portföyünü genişletmek adına 
gerekli adımları atmakta kararlı gözüküyor. Rusya ile yaptıkları 
400 milyon dolarlık doğalgaz anlaşması ve yenilenebilir enerji-
ye yaptıkları yatırımlar ile kömür kaynaklı enerjinin tekelinden 
kurtulma çalışmalarını sürdürüyorlar.

Dünya üzerinde alternatif enerji kaynakları ile ihtiyaçlarını 
karşılayan başka ülkeler de bulunuyor. Bu ülkelerden Norveç 
enerji ihtiyacının %98‘ini Avustralya ise %57’sini su kaynaklı 
yollarla elde ediyor. 

Başka bir enerji kaynağı olan nükleer enerji de Paris antlaşması 
ile tekrar gündeme geldi. Fransa’nın enerji ihtiyacının %77’sini, 
İsveç’in ise %41’ini karşılayan nükleer enerjinin 2040 yılına kadar 
dünya genelinde %60 kullanım oranına ulaşması bekleniyor.

Farklı yönelimler görülmesine rağmen dünyada kömür kulla-
nımı tamamen bitmekten çok uzak durumda. Deloitte’a göre 
termik enerji bir süre daha küresel enerji portföyünün önemli                                                   
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bir parçası olmaya devam edecek. Kömür tüketimini azaltmak 
için önemli adımlar atan Çin’de bile kömür tüketiminin 2019 
yılına kadar yarım milyar tona yükseleceği tahmin ediliyor. The 
US Energy Information Administration (EIA)‘a göre kömürün 
kullanım oranında öncelik sırası düşse de genel olarak fosil ya-
kıt kullanımı 2040 yılına kadar dünya enerji ihtiyacının %80’ini 
karşılamaya devam edecek.

Paris Anlaşması’nın kömür tüketimi ve ülkelerin enerji ihtiyaç-
ları üzerindeki etkisi bu şekildeyken çarkı asıl döndüren ma-
dencilerin durumu da belirsizliğini koruyor. Önemli madenci-
lerin bulunduğu Avustralya’da birçok büyük madencilik şirketi 
madenlerinde güneş enerjisi kullanmak için çalışmalara başla-
dılar. Rio Tinto’nun Welpa madeninde ve Sandfire Resources’ın 
Degrussa madenlerinde güneş enerjisi üzerine çalışmalara 
şimdiden başlandı.

Küresel enerji sektöründeki belirsizlik devam etse de, bu kar-
maşanın içerisinde değişmeyecek tek bir gerçek var: Dünya-
da elektrik ihtiyacının hiçbir zaman bitmeyecek! Bu sebeple 
sorulması gereken asıl sorunun; hangi kaynağın kullanılacağı 
olması gerekiyor.

Bu noktada şirketlerin izleyebileceği en mantıklı yol bölgesel 
çözümlerle enerji ihtiyacını karşılamak olabilir. Karbon emis-
yon miktarlarında önemli yaptırımlar bulunmasına rağmen 
gelişen teknoloji sayesinde gerekli önlemlerin alınması müm-
kün gözüküyor. Aynı zamanda gelişen teknoloji sayesinde lit-
yum, gümüş ve benzeri metallerin enerji depolamada, güneş 
panelleri ve rüzgâr türbinlerinde etkin bir şekilde kullanılması 
da mümkün olacaktır.

6. Hissedar İlişkilerinin Değişen Doğası
Madenciler saha çalışmalarının yanı sıra hükümetin talepleri, 
yerel dernekler, vakıflar, çalışanlar ve denetleyici kurumlar ara-
sında ki hassas dengeyi de korumak zorundalar. Aynı zamanda 
hissedarların çıkarlarını da kollamak zorunda olan şirketlerin 
işi piyasaların içerisinde bulunduğu durum nedeni ile daha 
da zorlaşıyor. Piyasalar yükselişe geçtiği zaman oluşan yüksek 
gelir beklentisi ise gerçekçi bir yaklaşım değildir ve genellikle 
hayal kırıklığı ile sonuçlanır.

Birçok ülkede bu durum artan hammadde milliyetçiliği nedeni 
ile daha da zorlaşmıştır. Günden güne daha sık karşılaşılan bu 
durumla ilgili Ernst&Young Madencilik ve Metal Departmanı; 
“Hükümetlerin maden ve metallerden daha fazla kazanç elde 
etmek istemesi sektörün karşılaştığı en büyük sorunlardan biri 
olarak görülmektedir.” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çe-
kiyor. Hükümetler sektörden daha fazla pay alabilmek için ya-
bancı ortaklığını sınırlama, ihracat ücretleri gibi kurallar oluş-
turuyorlar. Hükümetlerin milli geliri korumak adına yürüttüğü 
bu çalışmaların ise sadece maden şirketlerinin değil aynı za-
manda ekonominin gidişatına da zarar verdiği görülmektedir. 
Zimbabve gibi ülkelerde standart haline gelen bu uygulamalar 
madencileri de ülke dışına itmektedir. 

Madenlerin bulunduğu yörelerdeki yerel toplulukların taleple-
rinde de zaman içerisinde değişiklik gözleniyor. Eskiden nakit 
ödeme, stadyum gibi istekler görülürken son zamanlarda daha 
çok işletmenin bulunduğu bölgedeki şartların iyileştirilmesine 
yönelik sağlık, eğitim, kültürel miras çalışmalarının tercih edil-
diği görülüyor. Bu yerel gruplar talepleri karşılanmadığı zaman 
işletmeye gerekli izinleri sağlamayacak hatta çeşitli eylemler 
düzenleyerek maden hakkında negatif önyargılar oluşması-
na neden olacak kadar kararlılar ve firmaları köşeye sıkıştıra-
biliyorlar. Örnekleri Almanya’da yaşanan maden istilası veya 
Avustralya’da kömür madenciliğine uygulanan faizlerin arttı-
rılması gibi durumlarda günümüzde sıklıkla karşılaşılan bu tep-
kiler firmalara mali bir yük oluşturuyor. Giderleri 3 ila 5 milyar 
dolar arasında olan maden projeleri yaşanan herhangi bir ge-
cikme sırasında haftada 20 milyon dolar kayıp edebiliyorlar. Bu 
sebeple çoğu maden şirketi bu riski göze almaya yanaşmıyor.

Bu nedenlerle madenciler halkla ve kurumlarla iletişimlerini 
geliştirmek zorunda olmalarına rağmen, şu güne kadar sosyal 
medya gibi ortamlarda madencilerin sürdürdüğü kampanyala-
rın sıklıkla başarısızlığa uğradığı görülebiliyor. Bu başarısızlıkta 
firmaların yeterince insana ulaşmaya gayret etmemesi ve gerekli 
bilgileri şeffaf ve yaygın şekilde sunmaması önemli rol oynuyor. 

Şirketlerin sadece hissedarlara harcanan paranın hesabını ver-
mek için değil birçok farklı kesimi düşünerek planlanan eylem-
leri, nedenlerini ve sonuçlarını halka paylaşmaları gerekmek-
te ve ulusal stratejilere uygun, halkın her kesiminin dertlerini 
dinleyen bir yaklaşım benimsemeliler. Tüm bunların yanında 
Deloitte yaşanan bu sorunlara farklı bir çözüm önerisi sunarak 
madencilere projeden çekilmek gibi bir alternatifleri olduğunu 
da hatırlatıyor. Madenciler sorumluluklarını yerine getirdikleri 
takdirde her zaman kar elde etmedikleri bir projeyi sonlandır-
ma hakkına sahipler ve bu davranışları devlet ve topluluklara 
bu madencilik karşıtı tavırlarından dolayı neler kaybedebile-
cekleri hakkında güçlü bir mesaj verecektir.

7. Madencilerin Yaşam Savaşı
Maden endüstrisinde fiyatların hep yükselmesi veya düşme-
sinin mümkün olmadığı bilinmektedir. Farklı düşüncelere ka-
pılıp yanılgıya düşülmesi mümkün olsa da bu düşünceyi haklı 
çıkaracak değişiklikler de gözlenmektedir. Bu döngüler arası 
süreler zamanla uzamakta ve markette ki değerlerin denge-
lenmesi yıllar alabilmektedir. 
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Yıllık yayınlanan 13. Mine: PwC raporunda en büyük 40 ma-
dencilik firmasının toplam kaybının 427 milyar dolarla tarih-
teki en büyük rakama ulaştığından bahsedilirken 2015 yılının 
şirketler açısından dibe doğru yapılan bir yarış şeklinde geçtiği 
belirtiliyor. Raporda şirketlerin disiplinsiz sermaye kullanımı-
nın bu duruma neden olan önemli faktörlerden biri olduğu da 
vurgulanıyor.

2015 yılında en düşük seviyeleri gören madencilik sektöründe 
talep fazlası ürünlere karşı alınan önlemler, fiyatlarda rekabeti 
önleyecek düşüşler yapılmasının önlenmesi ve verimliliğe önem 
verilmesi ile piyasalarda toparlanma sinyalleri görülmeye başla-
nan bu günlerde, dalgalanmalara rağmen madenciliğin eski gü-
zel günlerinde dönmesine muhtemel gözüyle bakılıyor.

2016 yılında yaşanan hareketlilik ile maden endüstrisi üzerinde-
ki ölü toprağını atmaya başlamasına rağmen birçok şirket henüz 
düzelmeyen fiyatlarla boğuşuyor. Termik kömür üreticileri de 
sorun yaşayan topluluklardan biri olarak biliniyor. Termik kömür 
üretiminde Amerika’nın %80’i, Avustralya’nın %16’sı ve Endo-
nezya’nı %20’sinin ekonomik olmadığı savunuluyor.

2016 yılının ilk çeyreğinde yaşanan 60 milyar dolar sermaye 
artışının, yıllık olarak bakıldığı zaman değişiklik göstermese de 
geçen senenin ilk çeyreğine göre %24 oranında düşüş göster-
miş olduğu görülüyor. 2010 yılından bu yana en büyük 40 ma-
dencilik firması tarafından yapılan sermaye yatırımlarının üçte 
biri çöpe gitmişken asıl sorulması gereken ise bu paranın ne-
reye gittiğidir. 2010 ile 2015 yılları arasında yapılan 624 milyar 
doların 199 milyar dolarının zarar olarak kayıt edilmesi ile ilgili 
Dünya Altın Konseyi ve New Gold Firmasının Başkanı Randall 
Oliphant; “Halka açık bir şirket hissedarlarının yatırımlarını riske 
atmaz, yaptıkları iş bu olmamalı.” diyor.

BIS Shrapnel Baş Ekonomisti Frank Gelber; “Madenciliğin 10 
yıldır süren yükselişi artık sonlandı. Zaman, gerekli yeniden 
yapılanmayı gerçekleştirme zamanı. Madenciliğe yapılan yatı-
rımların düşmesi, ekonomi için büyük bir dezavantaj ve görü-
nüşe göre bu durum bir süre daha devam edecek. Yatırımlarda 
ki düşüşün üretimdeki artışla telafi edilebilmesine şükretmemiz 
gerekiyor.” diyor.

Piyasaların son haline uyum sağlamaya çalışan şirketler bir 
yandan da bu düşüşün ne kadar devam edeceğini ve ekono-
minin bu durumdan nasıl etkileneceğini sorguluyorlar. Bu so-
rularla ilgili önümüzdeki 3 yıl boyunca %70 miktarında düşüş 
görüleceğini söyleyen Polygenis uçurumun henüz yarısında 
olduklarını öngörüyor.

Şirketlerin dengeleri korumak adına alternatif çözümler 
aradığı bilinirken fazla seçme şansları bulunmuyor. Risk is-
temeyen yatırımcıları çekme konusunda sıkıntı yaşayan ma-
dencilere mal varlıklarını ve ekipmanlarını ticari kullanıma 
açmaları aynı zamanda borç azaltma çalışmaları yapmaları-
nı tavsiye ediliyor. 

Madencilik sektörü kitlesel fonlamaya çok uygun bir sektör ol-
masa da, anlatılacak ilgi çekici senaryolarla kitlelerin ilgisinin 
çekilebilmesi ve yeni yatırımcıların dikkatinin çekilmesi muh-
temel gözüküyor.

8. Yeniden Yapılandırılan Vergi Sistemi
Yüksek meblağların dolaşım halinde olduğu madencilik en-
düstrisinde şirketlerin hesaplarında önemli bir yer tutan bir di-
ğer nokta ise vergilerdir. Yüksek gelirleri ile madenciler birçok 
ülkede en yüksek vergiyi ödeyen kurumlar olmalarına rağmen 
ödenen vergilerin yeterli olup olmadığı ile ilgili tartışmaların 
sonu hiç gelmiyor ve bu durumun temel nedenlerinden bir 
tanesinin kurumların şeffaflıktan uzak mali durumları olarak 
gösteriliyor. Arama sonuçları, üretim miktarları, yeni anlaşma 
ve yatırımlar gibi konularda düzenli bildirimler yayınlamaktan 
kaçınmayan madencilik firmaları iş vergi konusunda geldikleri 
zaman oldukça ketum bir yaklaşım sergileyebiliyorlar.

Yapılan araştırmalarda 2005 ve 2013 yılları arasında BHP Billi-
ton’un toplam 54,4 milyar dolardan fazla vergi ödediği belirtili-
yor. Aynı dönemde Rio Tinto’nun 39 milyar dolar, Commonwe-
alth Bank’ın ise 20 milyar dolar vergi ödediği belirtiliyor. 

Şeffaflığa verilen önemin artacağından bahseden Deloitte ; 
“Küresel vergi yaklaşımında denge oluşturulma çabası uğruna 
temel vergilendirme anlayışı da değişecek“ diyerek tahminle-
rini aktarıyor. Firmaların vergi borçlarını azaltmak için giriş-
tiği uygulamaların ilerleyen dönemlerde farklı sorunlara yol 
açabileceğinden bahsedilirken vergi sorunlarının tekrardan 
gündeme geldiği dönemlerde yapılacak yatırımlarda bir-
kaç farklı faktörün önemli olacağı belirtiliyor. Bu faktörlerin 
ülkenin jeolojisi, politik durumu ve vergilendirme uygula-
maları olarak sınıflandırılacağı öngörülüyor. Bu gelişmeler 
karşısında hazırlıklı olmak isteyen şirketlerin ise küresel ver-
gi yapılanmasına dair erkenden çalışmalar yapmaları ve his-
sedarları bilgilendirerek uygun vergi yönetimi yaklaşımlarını 
benimsemeleri gerekiyor.

9. Birleşme ve Satış Hareketliliği
2016 yılı birçok büyük şirketin bölünme ve birleşme çalışmala-
rına sahne oldu. Geçilen süreçte yaşanılan zorluklar orta ölçekli 
firmaların zorlanmasına neden oluyor. Belirli bir işlem hacmine 
sahip olan firmalar ise yatırım yapmak için ekonomik güçlükler-
le boğuşan firmaları hedef alıyorlar. Diğer yandan operasyonla-
rında maksimum verimlilik hedefleyen ve karşılayamayacakları 
maliyetleri kesmek isteyen firmalar da yük olarak gördükleri 
madenleri ellerinden çıkarma planları yapıyorlar. Fiyat bazında 
incelenirse madencilik sektörünün 10 yıl önceki dönemle aynı 
kapasitede olduğu tahmin ediliyor Yatırım gücü yüksek firmalar 
ise yeniden bir projeye başlamak ya da arama çalışmalarını de-
vam ettirmek yerine hali hazırda devam eden projelerin kendile-
ri için ne kadar faydalı olabileceğinin hesabını yapıyorlar.

Ernst&Young’un verilerine göre şirket ve hisse alımlarına yapılan 
yatırımlar 2016’nın ilk çeyreğinden bu yana %45’lik bir düşüş  
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yaşayarak 3 miyar dolara geriledi. Buna göre de China Moybde-
num Co.’nun, Freeport-McMoran’ın Tenke Fungurume Kobalt 
Madenindeki hissesini 2,65 milyar dolara ve Anglo American’ın 
Brezilya’daki niyobyum ve fosfat madenini 1,5 milyar dolara al-
ması gibi yatırımların sık görülemeyeceği tahmin ediliyor.

Deloitte ise durumu ironik olarak değerlendirirken bu düşüşe 
rağmen şirketlerin alım yapması için en uygun dönem içerisin-
de olunduğunu belirtiyor. Deloitte UK Afrika servis lideri Deb-
bie Thomas; ”Yatırım yapmaya çekinen birçok yatırımcı temkinli 
bir tutum sergilemesine rağmen piyasalar yatırım için cazibesini 
korumaya devam ediyor.” diyor. 

10. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hak Ettiği Değere 
Ulaşması
Madencilik endüstrisinde güvenlik her zaman ön planda olma-
lıdır. Maden sektöründe faaliyet gösteren her firma devamlı 
olarak güvenlik sistemlerini geliştirmek için çalışmalar yürüt-
mek zorundalar. Sakatlanmalara bağlı iş gücü kaybını gider-
mek ise ayrıca verimlilik artışı sağlayacaktır. 

Yılın ilk birkaç ayı içerisinde bazı maden firmalarının işçile-
rinin kaçırılma olayı yaşamaları sektördeki riskte artış görül-
düğünü ortaya koymaktadır. Deloitte şirketlerin bakış açısı 
ile ilgili olarak “Sektörün önde gelen firmaları iş sağlığı ve 
güvenliği uygulamalarını sadece verimliliği arttırmak için bir 
yöntem olarak değil aynı zamanda bir güvenlik kültürü oluş-
turmak için kullanmak zorunda olduklarını fark ettiler.” der-
ken bu düşünce yapısı ile ilerleyen şirketlerin çalışanlarının 
mental ve fiziksel sağlığını korumak için yapacakları çalışma-
ların güvenli ve verimli bir ortam oluşturacağının bilincine 
ulaştıklarını vurguluyor. 

Bağımsız noktalardaki maden işletmelerinde uygulanan uçakla 
işçi taşıma yöntemi (FIFO) Avustralya ve Kanada gibi ülkelerde 
sıklıkla kullanılmakta ve bu çalışmalarda görev alan çalışanların 
psikolojilerinde intihara varacak kadar ciddi bozulmalar görül-
mektedir. 12 aylık süreçte 9 kişinin intihar etmesinden sonra du-
rumun ciddiyetini fark eden yetkililer FIFO uygulamaları için bir 
yönetmelik oluşturulması gerektiğine karar verdiler. İş yüküne 

bağlı mental yorgunluk ve mobbingin önüne geçilecek uygula-
maların bu yönetmelik kapsamında incelenmeye başlanmasına, 
iş sağlığı ve güvenliğinin bir parçası olarak görülen FIFO yönet-
meliği kapsamında uzun vadeli incelenmesine ve muhtemel 
risklerin minimize edilmesi gerektiğine karar verdiler.

Kanadalı Vale firması üniversiteler ile anlaşma sağlayarak 3 
yıllık bir süreçte madencilerin akıl sağlığının incelenmesi için 
bir araştırma başlatmasına rağmen hala dikkatlerden kaçan bir 
nokta bulunuyor. Maden işçilerinin akıl sağlığını etkileyen tek 
neden üretim sırasında karşılaşılan teknik olaylar değil. Üretim 
dışında da ne yaşadıklarına bakmak gerekiyor. 2015 yılında 
kaçırılan maden işçileri, 2012’de yerel savaş ortasında kalan 
Avustralyalı madenciler, 2014 yılında Taoudenie Tuz Made-
ni’nin işgal edilmesi ve hatta 2013 yılında Avustralyalı Manas 
Resources’in bir iştirakinin ofisine yapılan saldırı gibi örnekle-
re bakarak olayların ne boyutlara ulaşabileceğini görmek ve 
madencilerin sadece maden üretimi esnasında değil üretim 
dışında da güvenliklerinin sağlanmasının ne kadar önemli ol-
duğunun farkına varmak gerekiyor. Güvenlik, sağlık gibi bütün 
konuların madenlerde verimliliği etkilediğini söyleyen Deloitte 
Avustralya’nın madencilik sorumlusu Nicki Ivory; “Yaşanan bu 
olayları analiz etme şansımız arttıkça, şirketler de kendi malvar-
lıklarının yanında çalışanlarının sağlıklarını da koruma fırsatı bu-
labileceklerdir.” diyor.

Teknolojinin öneminin artması, bu gidişata entegre olan ma-
den firmalarını yeni bir dizi önlem almaya zorluyor. Çeşitli 
grupların madencilere yönelik eylemlerini sıklıkla duyduğu-
muz bu günlerde en son olarak Kanadalı BCGold’un internet 
sayfasına yapılan siber saldırı haberi durumun ciddiye alınması 
gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ernst&Young, iş 
yerlerinin karşılaşabileceği sorunlar üzerine yapılan çalışmada 
siber güvenliğe ilk 10 içerisinde yer verirken; ”Siber saldırılar 
gittikçe karmaşık ve yaygın bir hal alıyor. Boyutuna bakılmaksızın 
maden ve metal sektörleri de bu saldırılardan nasibini almaya de-
vam ediyor. Bütün siber saldırılarda maddi bir gelir amacı güdül-
mese de saldıran gruplar şirketlere zarar verebiliyorlar.” şeklinde 
açıklamalarda bulundu. 
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2016 yılı Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı sonuçları 
Ağustos ayında açıklandı. Eylül 
ayında da ek yerleştirmeler ya-
pıldı. Sonuçlarla ilgili istatistik-

lerede artık yerbilimleri ile alakalı olan jeoloji, maden, jeofizik ve 
petrol mühendisliği bölümlerinin eskisi kadar rağbet görmediği 
ortaya çıktı. Yandaki tablolarda görüleceği üzere belirli birkaç üni-
versite dışında kalan kontenjanlar dolmak bir yana, bazı üniversi-
telerin ilgili bölümleri hiç tercih edilmemiş durumda!

Yerbilimleri eğitimi alanında uzun yıllardır uygulanan tartış-
malı politikalar sonucunda jeoloji ve maden gibi yerbilimle-
rinin ana bölümlerinde ihtiyacın kat be kat fazlası mühendis 
yetiştirilmekte ve bu mühendisler diplomalarını aldıkları gün 
işsizliğe mahkum kalmaktaydı. Özellikle taşrada bulunan çeşit-
li üniversitelerde yeterli akademik kadro bulunmamasına rağ-
men yüksek miktarda öğrenci kabul edilmekteydi.

Örneğin; Grafik 1’de görüleceği üzere 2010-2012 yıllarında Je-
oloji Mühendisliği bölümlerinde ülke genelinde açılan toplam 
kontenjan sayısı 3000’i aşmakta, bu rakamın %95 gibi büyük 
bir bölümü de tercih edilerek dolmaktaydı. 2016 yılına gelin-
diğinde ise kontenjan sayısı %73’e varan oranda azalmış, açı-
lan kontenjanların da ek yerleştirmelerle birlikte sadece %64’ü 
dolmuş durumdadır. Ara yıllara baktığımızda da kontenjanla-
rın ve tercih oranlarının önemli oranda azaldığını görebiliriz.

Üniversitelerin Yerbilimleri 
Bölümleri Artık Tercih Edilmiyor! 
Durum İyi mi Yoksa Kötü mü?

değerlendirme

Onur Aydın
Jeoloji Mühendisi

Madencilik Türkiye Dergisi
onur@madencilik-turkiye.com

Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
2016 Kontenjan ve Yerleştirme 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) 11 4 0 4

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) 41 13 0 13

Ankara Üniversitesi 72 72 2 74

Balıkesir Üniversitesi 16 1 0 1

Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) 11 0 0 0

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 21 4 1 5

Çukurova Üniversitesi (Adana) 21 1 0 1

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) 52 45 3 48

Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) 11 2 0 2

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 41 25 1 26

Fırat Üniversitesi (Elazığ) 11 3 0 3

Hacettepe Üniversitesi (Ankara) ( Hidrojeoloji 
Müh.) 49 48 1 49

Hacettepe Üniversitesi (Ankara) 53 52 1 53

İstanbul Üniversitesi 73 72 1 73

İstanbul Teknik Üniversitesi 62 62 1 63

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) 31 8 1 9

Kocaeli Üniversitesi 41 10 0 10

Mersin Üniversitesi 26 1 0 1

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İngilizce) 21 9 1 10

Niğde Üniversitesi 11 0 0 0

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (İngilizce) 62 62 1 63

Pamukkale Üniversitesi (Denizli) 21 3 0 3

Selçuk Üniversitesi (Konya) 31 3 0 3

Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) 11 1 0 1

2016 Toplam 800 501 14 515
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Kontenjanların tüm bölümlerde 2012 yılında tavan yapması 
ve ardından keskin şekilde düşmesi dikkat çekicidir. Kontenjan 
sayılarındaki azalmanın en büyük nedeni İkinci Öğretim (Gece) 
eğitim veren bölümlerin kapatılması olarak gösterilebilir. 

Soma faciası gibi çeşitli facialarda mühendislerin sorumlu 
tutulması, mühendislerin şantiye, ocak, arazi gibi çalışma 
ortamlarında iş kazalarında hayatlarını kaybetmeleri gibi 
nedenlerle ve asıl olarak iş imkanlarının azlığı, buna karşın 
mühendis sayısının fazlalığından dolayı işsizliğin arttığı yer-
bilimleri alanında maden, jeoloji, jeofizik ve petrol mühendis-
liği bölümlerinin geçmiş yıllara nazaran daha az tercih edilir 
duruma gelmesi pek de şaşırtıcı değildir. 

Uygulanan politikalar nedeniyle bir dönem yerbilimleri bölüm-
lerinden ülkemizin kamu ve özel sektördeki toplam yıllık ihtiya-
cının neredeyse 10 katına varan sayıda mezun verilmekteydi. 
Hal böyle olunca mezunların ilgili sektörlerde iş bulma şansı 
ortalama 10 kişide 1’e düşmekteydi. Bugün bankacılık, ilaç, oto-
motiv gibi yerbilimleri ile alakası olmayan pek çok sektörde çok 
sayıda yerbilimciye rastlanmasının ana nedeni de budur.

Burada bir anekdot eklemek isterim. 2010 yılında mesleki 
bir eğitim semineri için Arizona Üniversitesi’nden ülkemize 
getirdiğimiz bir akademisyene o dönemde ülkemizdeki yıllık 
yeni mezun jeoloji mühendisi istihdamının ortalama 200  

Maden, jeofizik ve petrol mühendisliği bölümlerinde de benzer 
bir tablo karşımızdadır. Kontenjanlar düşürülmüş olmasına rağ-
men 2016 yılında tercih oranları %50-60 seviyelerinde kalmıştır.

Maden Mühendisliği Bölümü 
2016 Kontenjan ve Yerleştirme 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) 11 5 0 5

Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) 11 1 0 1

Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) 11 2 0 2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 16 2 0 2

Çukurova Üniversitesi (Adana) 21 8 1 9

Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) 26 7 0 7

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) 82 75 2 77

Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) 16 4 0 4

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 41 32 2 34

Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (İngilizce) 62 62 1 63

İnönü Üniversitesi (Malatya) 16 0 0 0

İstanbul Teknik Üniversitesi (Cevher Hazırlama 
Mühendisliği) 52 51 0 51

İstanbul Teknik Üniversitesi 63 62 0 62

İstanbul Üniversitesi 63 62 3 65

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) 41 13 2 15

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İngilizce) 31 6 0 6

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (İngilizce) 62 62 1 63

Selçuk Üniversitesi (Konya) 31 4 0 4

Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) 16 3 1 4

2016 Toplam 672 461 13 474
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civarında olduğunu ve yine o dönemde yılda yaklaşık 2000 
jeoloji mühendisi mezun verdiğimiz bilgisini paylaşmıştık. 
Kendisi duyduklarına inanamamış, dünya genelinde o dö-
nemdeki yeni mezun ihtiyacının yıllık en fazla 1000 civarında 
olduğunu hesapladıklarını belirtmişti. Burada altını çizmek 
istediğim konu, bir dönem dünyanın ihtiyacından yaklaşık iki 
katı sayıda jeoloji mühendisi mezun verdiğimizdir. 

Son dönemde ise maden, jeoloji ve jeofizik mühendisleri 
arasında işsizlik ekstra bir şekilde artmış durumdadır. Çünkü 
kontenjanlar ve tercih oranları azalmış olsa da küresel geliş-
meler (maden, petrol gibi emtiaların fiyatlarındaki düşüş) ve 
ülkemize özgü uygulamalar (izin ve bürokrasi problemleri 
vs) nedeniyle her türlü arama ve üretimdeki azalmadan do-
layı yerbilimleri alanında içinde bulunduğumuz dönemde 
işsizlik oldukça yaygındır. Yani mezun sayısı azalsa da gü-
nümüze kadar zaten mühendise doymuş olan yerbilimleri 
alanında oluşan az sayıdaki iş imkanı da çeşitli şekillerde 
ortadan kalkmıştır.

Petrol Mühendisliği 2016
Kontenjan ve Yerleştirme
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Atatürk Üniversitesi (Erzurum) 52 3 0 3

Batman Üniversitesi 52 23 2 25

İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) 52 19 0 19

İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay)  (İÖ) 52 5 0 5

İstanbul Teknik Üniversitesi (İngilizce) 53 52 0 52

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İngilizce) 41 41 0 41

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (İngilizce) 58 57 1 58

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (İngilizce) 
(%50 Burslu) 10 1 1 2

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (İngilizce) 
(%75 Burslu) 10 10 0 10

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (İngilizce) 
(Tam Burslu) 5 5 0 5

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (İngilizce) 
(Ücretli) 5 0 0 0

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (İngilizce) 
(%50 Burslu) 14 0 0 0

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (İngilizce) 
(%75 Burslu) 4 0 0 0

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (İngilizce) 
(Tam Burslu) 2 0 0 0

2016 Toplam 410 216 4 220

Jeofizik Mühendisliği 2016
Kontenjan ve Yerleştirme
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Ankara Üniversitesi 32 15 0 15

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) 42 8 0 8

İstanbul Teknik Üniversitesi 62 62 2 64

İstanbul Üniversitesi 72 45 1 46

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) 11 2 0 2

Kocaeli Üniversitesi 21 3 0 3

Sakarya Üniversitesi 11 1 0 1

Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) 11 1 0 1

2016 Toplam 262 137 3 140

Bu noktada konuyu diğer bir taraftan değerlendirmek iste-
rim. İlk bakışta yerbilimleri alanının tercih edilme oranının 
azalması üzücü bir durum gibi dursa da içinde bulunduğu-
muz mühendis enflasyonu içerisinde olumlu bir durumla 
karşı karşıya olduğumuzu söylemek de pek yanlış olmaz. Zira 
belki gelecek 10 yıl boyunca yerbilimleri bölümlerinin az sa-
yıda ve sadece gerçek istekliler tarafından tercih edilmesi, 
bunun yanında iş imkanlarının zamanla artması ile birlikte, 
gelecek yıllarda sektördeki işsizliğin göreceli olarak azalması 
ya da ortadan kalkması durumu ortaya çıkabilecektir. 

Daha da önemlisi yüksek kontenjanlar mühendislik eğitimi 
kalitesini düşürmüş durumda iken böyle giderse azalan sa-
yıdaki öğrenciye verilecek çok daha kaliteli mühendislik eği-
timi ile gelecek yıllarda mesleki anlamda iyi yetişmiş mühen-
dislerin piyasada görev alması mümkün olabilecektir. Bu da 
yerbilimleri alanında ciddi bir gelişim olarak sektöre ve ülke 
ekonomisine geri dönecektir.

Tüm yerbilimcilerin sadece kendi alanlarında ve en iyi şekilde 
çalışabildikleri güzel bir gelecek diliyorum. 

Grafik 1: Kontenjan Sayıları

Grafik 2: Başvuru Sayıları

92



Jeokimya Analizleri / Geochemical Analyses

Değerli Metal Analizleri / Precious Metal Analyses

Cevher Numunesi Analizleri / Ore Grade Analyses

İthalat - İhracat Numunesi Analizleri / Import - Export Samples Analyses

Metal Alaşım Analizleri / Metal Alloys Analyses

Endüstriyel Hammadde Analizleri / Industrial Raw Materials

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

Nadir Toprak Elementleri / Rare Earth Elements

Bor Analizleri / Boron Analyses

Online Hizmetler / Online Services

Analiz Hizmetleri
Analysis Services Mineral Processing and R&D

Cevher Zenginleştirme ve Ar-Ge

 Analiz süreçlerinin takibi / Follow the analysis process

 Rapor ve fotoğraf arşivine 24 saat ulaşım

   24 Hours access to report and photographic archives

 Analiz talebi / Analysis request

 Teknik destek / Technical support

 Online ödeme / Online payment



www.madencilik-turk iye.com
15 Ekim 2016

Maden Aramaya Temkinli Yaklaşım, 
Üretimi Olumsuz mu Etkileyecek?

değerlendirme

Dünyanın önde gelen altın 
madencileri altın arama ça-
lışmalarına temkinli bir yakla-
şım içerisindeler. Hali hazırda 
üretim yapılan madenlerin 

yakınlarında yapılan maden aramaları firmalara daha cazip ge-
lirken yeni sahalarda arama çalışması yapılmasından genellikle 
kaçınılıyor. Kısa vadede daha az maliyetli olduğu aşikâr olan bu 
yöntem uzun vadede şirketlerin önünü kesen, hem kurumsal 
hem de sektörel büyümeyi riske atan bir tercih olarak öne çı-
kıyor. Aktif bir maden işletmesi civarında yapılacak aramalarda 
olumlu sonuç alma şansı daha fazla olsa da yeni ve büyük bir 
keşif yapma ihtimali belirgin bir biçimde düşüyor.

Arama çalışmalarının %90’ını devam etmekte olan projeleri-
nin yakınlarında sürdüren Kinross Gold’un CEO’su Paul Rol-
linson, yeni sahalarda arama çalışmaları yapmadan önce ken-
di bahçelerine bakmanın daha mantıklı olduğunu söylüyor. 
Rollinson konuyla ilgili olarak; “Hali hazırda bilgimiz olan sa-
halarda arama yapmayı tercih ediyoruz. Kurulu alt yapıya sahip 
olduğumuz arazilerde çalışma yapmak bize kolaylık sağlıyor.” 
şeklinde açıklama yapıyor.

Dünyadaki en büyük 10 altın üreticisi, üretime devam eden 
veya daha önce çalışma yapılmış madenlerdeki arama çalış-
malarına daha fazla bütçe ayırmaya devam ediyor. Bu bütçe-
nin, 2013 yılında %45 iken 2015 yılında %56‘ya yükseldiği aynı 
zaman diliminde yeni arama çalışmalarına ayırılan bütçenin 
ise %25’ten %21’e gerilemiş olduğu görülüyor. “Maden keşfi 
yapılacak en iyi yer sondaj kulesinin gölgesindedir.” diyen Sprott 
Asset Management portföy yöneticisi Maria Smirnova arama 
çalışmalarıyla ilgili; “Arama çalışmalarındaki hata oranı olduk-
ça şaşırtıcı boyutlara ulaşabiliyor. Bu şartlar altında hali hazırda 
sahip olduklarınızı en iyi şekilde değerlendirmek daha iyi bir seçe-
nek olarak gözüküyor.” dedi.

Üretim kapasitesi bakımından dünyanın en büyük altın ma-
dencisi olan Barrick Gold CEO’su Kelvin Dushnisky de maden 
sektöründe benimsenen bu düşünceyi savunanlardan. Dush-
nisky tercihlerini; “Tesislerin ve ekipmanların bulunduğu, maden 
yakınlarında bulunan, aşina olduğumuz sahalarda arama yap-
maya öncelik veriyoruz.” şeklinde ifade etti. 

Emtia piyasalarında belirsizliğin devam ettiği bu süreçte ma-
denciler giderlerini azaltma gayreti içerisindeler ve arama ça-
lışmalarına ayrılan bütçeler kesinti yapılan ilk kalemlerden biri 
olarak görülüyor. Dünyanın en büyük altın madencileri 2013 
ve 2015 yılından arama çalışmalarına harcadığı miktarı %37 
oranında düşürmüş durumda. 

Bu duruma paralel bir şekilde; piyasa değeri olarak dünyanın 
en büyük altın madencisi konumunda bulunan Newmont 
Mining, 2013 yılındaki arama bütçesinde %40’a yakın oranda 
kesintiye giderek yüksek potansiyelli sahalarda yapılacak ara-
malara öncelik verme kararı almıştı. Bu sene ise şirket; arama 
bütçesi olan 200 milyon doların %80’ini devam etmekte olan 
projelerde yapacağı arama çalışmalarına harcayacağını ancak 
uzun vadeli planlarında yeni sahalarda arama yapma projeleri-
nin bulunduğunu da belirtiyor.

Arama çalışmalarında küçük ve orta çaplı arama şirketlerine 
güvenen büyük altın madencileri, arama çalışmalarına ayrı-
lan bütçelerde yapılan kısıntılardan sonra bu alışkanlıkları-
na daha da sıkı sarılmış durumdalar. Sam Crittenden bu yıl 
içerisinde yayınladığı bir raporda; “Küçük şirketlerin yapaca-
ğı büyük keşiflerin peşine düşen sektörün önde gelen firmaları 
bu şirketlerin hisselerini satın alarak, keşiflerine ortak olmak 
istiyorlar.” diyerek arama çalışmalarına bakış açısı hakkında 
bilgi verirken, Barrick Gold Arama ve Geliştirme Departmanı 
Başkan Yardımcısı Rob Krcmarov bu düşünceleri doğrular bir 
şekilde; “Barrick arama çalışmaları sürdüren küçük şirketlerle 
daha aktif ortaklık yürütmek istiyor.” şeklinde açıklamalarda 
bulundu. Kanada’daki Meadowbank Madeni yakınlarında 
yeni bir keşif yaparak 3,71 milyon ons kaynak artırımı yaptı-
ğını duyuran Agnico Eagle Mines CEO’su Sean Boyd arama 
çalışmalarında daha küçük çaplı şirketlerin kullanılması ile il-
gili; “Yeni sahalarda keşif yapmak zorlu bir süreç. Altın üreticileri 
arasındaki ortak kanının yeni sahalarda yapılacak çalışmaların 
küçük şirketlere bırakılması yönünde olduğunu düşünüyorum.” 
şeklinde yaptığı açıklamalarla bir bakıma sektörde hakim 
olan düşünceleri dile getirmiş oldu.

Sektörde arama çalışmaları konusundaki eğilimin daha çok 
genişletme sahaları üzerine olduğu görülürken geçtiğimiz yıl-
larda arama çalışmalarında istenilen sonuçların alınamaması-
nın sektörün bu eğiliminde önemli etkisi olduğu düşünülüyor. 
2015 yılında tavan yapan dünya altın üretiminin 2018 yılına 
kadar %9 düşerek 2.903 tona gerilemesi bekleniyor.  Firmaların 
kısa vadede kendilerini sağlama almak adına arama çalışmala-
rında temkinli davranmalarının, uzun vadede altın üretiminde 
düşüşe neden olacağı öngörülüyor.

Diğer taraftan konu altın madenciliği özelinde değerlendiril-
miş olsa da arama çalışmalarının sınırlandırılmasının, başta 
metalik madenler olmak üzere tüm maden çeşitleri için ge-
çerli olduğu kabul ediliyor. Bir metal madeninin keşfinden 
üretime geçmesine kadar geçen sürecin 10 yıla yaklaştığı 
düşünüldüğünde yeni keşif çalışmalarının önemi de ortaya 
çıkmaktadır. 

Eray İmgel
Jeofizik Mühendisi

Madencilik Türkiye Dergisi
eray@madencilik-turkiye.com
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Dünya Maden Kimyasalları 
Sektörü Olumlu Sinyaller Veriyor

değerlendirme

2015 yılında 21 milyar doların 
üzerinde pazar hacmine sahip 
olan küresel maden kimya-
salları piyasasının 2024 yılına 
kadar 38,01 milyar dolar pazar 

hacmine ulaşması bekleniyor. Grand View Research tarafından 
yayınlanan rapora göre, Hindistan, Çin, Avustralya, Peru ve Şili 
gibi ülkelerin pozitif madencilik yaklaşımlarının, öngörülebilen 
gelecekte piyasayı ileri götürecek önemli kuvvetlerden biri ol-
ması bekleniyor. Çin, Rusya, Tayland, Avustralya ve Amerika’da 
mineral ve nadir toprak elementleri arama çalışmalarına hız ka-
zandırılmasının, maden kimyasallarına artan bir talep oluşması-
na neden olacağı tahmin ediliyor. 

Avustralya’nın dünyanın en büyük nadir toprak elementi kay-
naklarına sahip olması ve Rusya’da yeni uranyum çıkarma tek-
nikleri geliştirmek için artan miktarlarda yatırım yapılmasının 
sektörün büyümesine olumlu etki yapması bekleniyor. Çinko, 
kurşun, bakır ve nikeldeki ürün kalitesinin azalması yeni tek-
niklere ihtiyaç duyulmasına ve dolayısı ile maden kimyasalları 
sektöründe hareketliliğe neden olduğu işaret edilen noktalar 
arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalarda flokülantlar, mine-
ral çıkarılmasında kullanılan çözücü ekstraksiyonu, flotasyon 
aşamasında kullanılan köpürtücüler, öğütmeye yardımcı kim-
yasallar gibi ürünlerin kullanılması, talebin gelecekte de arta-
cağının bir işareti olarak gösteriliyor.

Siyanür kullanımına getirilen düzenlemeler, Avustralya hükü-
metinin belli başlı bazı kimyasalların madencilik ve endüstriyel 

kullanımını kısıtlamak için oluşturduğu Su ve Çevre Koruma 
Tasarısı gibi düzenlemelerin sektörün büyümesini kısıtlaması 
da beklenen gelişmeler arasında. Aynı şekilde nakliye maliyeti-
nin yüksekliği ve kimyasalların yüksek bedeli gibi nedenlerin-
de sekiz yıllık süreçte sektörün gelişimine olumsuz etki yapaca-
ğı öngörüler arasında bulunuyor.

2015 yılında %40’lık pay ile sektörde en büyük kullanım oranına 
sahip olan öğütmeye yardımcı kimyasallar, maden çıkarma sü-
recini geliştirmeye yardımcı olması ve bakım ve onarım maliyet-
lerini düşürmesinden dolayı öne çıkıyor. Ayrıca madende kul-
lanılması, oluşan kirliliği ve çevreye verilen diğer zararlı etkileri 
de azaltıyor. Mineral öğütme sürecinin maliyetindeki artışın öne 
çıkması ile beraber, öğütmeye yardımcı kimyasalların zaman 
içerisinde sektörde kullanımının daha da artması bekleniyor.

Raporda, 2015 yılında sektörde göze çarpan diğer bir alanın 
ise patlatma ve sondaj uygulamaları olduğu göze çarpıyor. 
Yüzeye yakın kaynakların hızla tükenmesi ve yüksek kalitede 
mineral elde edilmesi amacı ile derin maden kaynaklarına ilgi-
nin artması sonucu sektörün, en hızlı gelişen sektörlerden biri-
si olma özelliği kazandığına dikkat çekiliyor. Bunların yanında 
maden kimyasallarının maden çıkarımı sırasında kırma işlemini 
kolaylaştırması, maliyeti azaltması ve zamandan tasarruf yapıl-
masına yardımcı olduğu belirtiliyor. Patlatma ve sondaj uygu-
lamalarının yansıra soğutucu ve aşınma önleyici kimyasalların, 
su ve atık su arıtma yöntemlerinde kullanılan kimyasallar ile 
birlikte kullanımının ilerleyen dönemde artış gösterecek uygu-
lamalar arasında yer alacağı tahmin ediliyor

Eray İmgel
Jeofizik Mühendisi

Madencilik Türkiye Dergisi
eray@madencilik-turkiye.com
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Asya-Pasifik bölgesinin geçtiğimiz sene boyunca piyasalardan 
%40’tan fazla pay alarak en büyük pazar payına sahip bölge ol-
duğu ifade edilirken ayrıca bölgenin hızlı endüstriyel gelişimi 
ve sürdürebilirliğe verdiği önem bakımından da bir adım önde 
olduğuna dikkat çekiliyor. 2022 yılına kadar %7’lik hızlı bir bü-
yüme öngörülen bölgede maden endüstrisine yapılan yatırım-
ların artış içinde olduğu ve artan yatırım miktarının önümüz-
deki süreçte piyasalara hareketlilik getireceği belirtiliyor. 

Dünyanın birçok yerinde büyümesi beklenen sektörlere büyük 
yatırımlar yapılıyor. 2012 yılında madenciliğe 105 milyar dolar ya-
tırım yapan Avustralya Hükümeti’nin yanında Kanada, Şili, Brezil-
ya, Rusya, Peru ve Amerika gibi madenciliğe yüksek miktarda ya-
tırım yapan ülkelerin de önümüzdeki yıllarda maden kimyasalları 
sektörünün gelişmesinde önemli rol oynayacağı tahmin ediliyor.

Sıkı çevre düzenlemeleri ve dalgalı ekonomik şartlar nedeni 
ile Avrupa piyasalarında büyüme yavaş olsa da madencilik 
faaliyetlerinin artması, büyük maden şirketlerinin bölgede ça-
lışmalarını sürdürmesi gibi nedenlerin de maden kimyasalları 
sektörün büyümesine olumlu etki yapması bekleniyor.

2013 yılında Johannesburg’ta yeni bir laboratuvar kuran BASF 
Ar-Ge çalışmaları yapmayı ve ürün yelpazesini genişletmeyi 
planlıyordu. BASF, Chevron Phillips, SNF Flomin, Cytec ve Ash-
land gibi önemli firmaların olduğu sektörde, dünyaya yayılmış 

çok sayıda firmanın olması nedeni ile firmalar arasındaki reka-
betin en üst seviyede olduğu belirtiliyor. Yüksek rekabetin bir 
sonucu olarak, üretim kapasitesini arttırmak, ürün geliştirme ça-
lışmalarına ağırlık vermek gibi stratejiler belirleyen firmaların, pi-
yasadaki konumlarını kaybetmemek ve daha da güçlendirmek 
için yoğun çaba harcadıkları belirtilirken hammadde ve lojistik 
maliyetlerinin yüksekliği nedeni ile yeni yatırımcıların piyasa 
girmesinin zor olduğu ve yüksek sermaye ihtiyacının üreticilerin 
karşılaşacağı en büyük sorunlardan biri olacağı öngörülüyor. 

Ülkelerin çevre kirliliğini azaltmak ve maden denetimlerini 
sağlamak için katı düzenlemeler getirmelerinin de sektördeki 
üreticilere olumsuz yansıması bekleniyor. 

Köpürtücüler
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Son dönemde hepimizin dili-
ne pelesenk oldu; “Son yıllarda 
ülkemizde yeni maden açılmı-
yor. Projeler durdu!” diyerek 
söylenip duruyoruz. Evet, son 

dönemde biraz daha artmış olsa da ülkemize özgü bürokrasi 
problemlerini her daim yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. 
Ancak ülkemizdeki problemlerin üzerine küresel emtia fiyatların-
da yaşanan düşüşlerin ve ek olarak bölgemizdeki sıcak ve riskli 
politik ortamın da etkisi ile ülkemizdeki maden yatırımları gerçek 
anlamda ya azaldı ya da proje ölçekleri küçüldü. Ama kesinlikle 
her şeyin durduğunu söylemek doğru değil!

Tamamen halka açık kaynaklar (Şirket Web Siteleri, ÇED Rapor-
ları vs) incelenerek hazırlanan bu çalışmada, ülkemizde inşaat 
aşamasında olan ya da inşaata geçmeye hazırlanan, yani hemen 
üretim öncesinde bulunan bazı projeleri sizler için derledik.

Not: Burada yer verilen projelerden irili ufaklı daha fazlasının 
da üretime hazırlandığı unutulmamalıdır.

Hanönü Bakır Projesi-Acacia Maden İşletmeleri 
İlbak Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 2007 yılında 
kurulan ve Kastamonu ilinde faaliyet göstermeye başlayan 
Asya Maden İşletmeleri AŞ, 2016 yılı itibarıyla Akfen Mühen-
dislik AŞ ile girdiği ortaklık neticesinde faaliyetlerini Acacia 
Maden İşletmeleri AŞ olarak sürdürmeye başladı. Yatırımları-
nın tamamı yerli sermayeden oluşan bu ortaklığın Kastamo-
nu’da yer alan Hanönü Bakır Projesi kapsamında tüvenan bakır 
üretimi açık ocak işletmeciliği yöntemiyle gerçekleştirilecek. 

Üretim Öncesindeki Madenler

Projede üretime 2017 yılında başlanıp 2028 yılı sonuna kadar 
çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor. Bu 11 yıllık süreçte yılda 
12 ay, 365 gün ve günde 24 saat, 3 vardiya olarak çalışılacak. 
Şu an inşaat aşamasındaki konsantre tesisinin kapasitesi yıllık 
1.500.000 ton olarak planlanmış durumda. Tesise beslenecek 
cevherin tenörü %1,56 Cu, tesiste işlendikten sonra elde edile-
cek konsantre bakırın oranı ise %20-22 olacak. Geri kazanımın 
%85-87 olmasının beklendiği tesiste 3 aşamalı kırma, 2 aşamalı 
eleme, 2 aşamalı öğütme, tek aşamalı sınıflandırma, tek aşa-
malı ön köpürtücü, temizleyici, 3 aşamalı temizleyici yüzdürme 
sistemleri kullanılacak.

Cumhuriyet tarihinde keşfedilen en büyük bakır rezervi olarak 
gösterilen sahada yapılacak üretim ile Türkiye bakır ihtiyacının 
%10’unun karşılanması hedefleniyor. Bu yatırım projesi, yalnız-
ca Kastamonu değil Türkiye ekonomisi için de büyük hacimli bir 
yatırım olarak öne çıkıyor. Şirketin 2015’in 3. Çeyreğinde medya 
ile paylaştığı bilgilere göre projede JORC standartlarına uyumlu 
59 bin metre sondaj yapılarak 24,5 milyon ton görünür, 12 mil-
yon ton muhtemel bakır rezervi tespit edildi. 

Öksüt Altın Projesi-Öksüt Madencilik
Uluslararası altın madeni şirketi Centerra Gold Inc.’in Türki-
ye’de faaliyet göstermekte olan işletme şirketi Öksüt Maden-
cilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından, Kayseri ili Develi ilçesi 
civarında yürütülmekte olan Öksüt Altın Madeni Projesi’nde, 
açık ocak madencilik metoduyla çıkartılacak cevher, yığın liçi 
yöntemiyle işlenerek altın üretimi gerçekleştirilecek.

Öksüt Projesi’nde ilk keşif 2007 yılında yapıldı. 2008 yılında 
başlatılan sondaj programının sonucunda Şubat 2013’te Proje 
için bir maden kaynak tahmini yayımlandı. Yapılan tahminde; 
Öksüt Projesi’nde iki yatakta (Keltepe ve Güneytepe) görünür 
ve muhtemel maden kaynağı 1,38 milyon ons altın şeklinde 
açıklandı. Öksüt Madencilik, maden kaynağı tahmini ışığında 
Proje için detaylı planlama ve mühendislik çalışmaları yürüte-
rek 3 Eylül 2015 tarihinde bir Teknik Rapor (NI 43-101) da ya-
yımlandı. Proje’nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Rapo-
ru da Kasım 2015’de onaylandı.

değerlendirme

Onur Aydın
Jeoloji Mühendisi

Madencilik Türkiye Dergisi
onur@madencilik-turkiye.com
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Projenin maden ömrü 8 yıl olarak planlanıyor. Proje iş gücü-
nün inşaat aşamasında toplam 405 ve işletme aşamasında 456 
kişi olması bekleniyor. Personelin çoğunluğu Türk olacak ve 
projenin yakın çevresinde yaşayanlar tercih edilecek. Projede 
üretim öncesi planlamalar sürüyor.

30 Haziran 2015 itibariyle rezerv ve kaynak miktarları ise şu şe-
kilde açıklanmıştı: 

Muhtemel (Probable) rezerv miktarı 1.162.000 milyon ons al-
tın içerikli, 1,4 g/t Au tenörlü, 26.137.000 milyon ton cevher. 
Ölçülmüş (measured) kaynak miktarı 46.000 ons, gösterilmiş 
(indicated) kaynak miktarı 111.000 ons, çıkarsanmış (inferred) 
kaynak ise 64.000 ons. 

Kınık Kömür Projesi-Polyak-Eynez Enerji Üretim
Kınık Projesi, 2007 yılında Soma Havzası’nın Kalem köyü ve 
Elmadere köyü bölümünde Polat Madencilik iştiraklerinden 
Polyak Eynez AŞ tarafından başlatılan sondaj çalışmalarına da-
yanıyor. Yapılan çalışmaların ardından 2014 yılı içerisinde FİBA 
Holding’e bağlı FİNA Enerji AŞ ile ortaklık gerçekleştirilmesi ile 
birlikte ise proje hız kazandı. Bölgede açılacak yer altı kömür iş-
letmesi ile 660 MW gücünde bir termik santral kurulmak üzere 
proje yatırımları devam ediyor. 

Proje Kınık’ta, Soma Kömür Havzası’nda bulunuyor. Kaynak 
potansiyeli yaklaşık 250 milyon ton olup kömürün ortala-
ma kalorifik değeri 3750 kcal/kg. Bunun yanı sıra kaynakların 
önemli bir kısmının 4.500-5.500 kcal/kg ısıl değere sahip oldu-
ğu belirtiliyor. Bu değer de evsel ısınma ve endüstriyel kulla-
nım için uygun bulunuyor. Projenin kaynak raporlaması JORC 
standartlarına uygun şekilde yapıldı.

Projede yer altı üretim teknolojileri kullanılacak olup iki adet 
dikey şaft ile 800 metre derinliğe iniliyor. Ayrıca projede 3500 
metre uzunluğunda galeri de açılmış durumda. Yıllık üretim 
kapasitesinin 5 milyon ton olarak planlandığı projede planla-
nan üretim başlangıcı 2018 yılı olarak öngörülüyor. 

Polyak Eynez’in Kınık Projesi, Türkiye’nin en derin yer altı linyit 
kömürü madeni olacak. Proje’de şu an inşa çalışmaları devam 
ederken Türk, Avustralyalı ve Alman uzmanlardan oluşan ekip 
tarafından kendiliğinden yanma ve patlama gibi risklere karşın 
çalışmalar yürütülüyor.

Kızıltepe Altın Projesi-Zenit Madencilik
Kızıltepe Projesi, ülkemizde kısa vadede üretime başlayacak 
bir proje. 2016 sonunda ilk altının dökülmesi hedefleniyor. 
Sahada inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Son durumda 
yönetim ve personel binaları tamamlanmışken proses tesisi, 
atık barajı inşası sürüyor. Eş zamanlı olarak ana ocakta üretim 
hazırlıkları da devam ediyor.

Projeyi yürüten Zenit Madencilik 2010 yılında Proje-A İnşaat 
ve Galata Madencilik ortaklığı ile kuruldu. Galata Madencilik, 
Ariana Resources şirketinin ülkemizdeki iştirakidir. 

Maden ömrünün 8 yıl olarak planlandığı projede JORC stan-
dartlarında 140.000 ons altın eşdeğerinde görünür (proven)+ 
muhtemel (probable) 1,1 milyon ton rezerv bulunuyor. Rezerv-
deki tenör 3,1 g/t Au ve 39,8 g/t Ag şeklinde. Kaynak miktarı ise 
221.000 ons olarak belirtiliyor. 

Şirket proje çevresinde yer alan rezerv geliştirme çalışmaları-
na da ayrıca devam ediyor. Civarda bulunan Kızıltepe, Kepez 
ve Tavşan sahalarında geliştirme, Karakavak ve Kızılçukur sa-
halarında keşif, Yukarıçamlı sahasında ise arama çalışmalarına 
devam ediliyor. Ortaya çıkarılacak yeni rezervler ile maden öm-
rünün de uzaması bekleniyor.

Kurulumu devam eden tesiste 150.000 ton cevher işleme ka-
pasitesi ile yılda 20.000 ons altın dökülmesi hedefleniyor.

Koyunağılı Kömür İşletmesi ve Termik Santrali-
Adularya Enerji 
Naksan Holding iştiraki olan Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve 
Madencilik AŞ tarafından sürdürülen proje Eskişehir ili Miha-
lıççık ilçesi sınırları içerisinde Koyunağılı Köyü mevkiinde yer 
alıyor. Şıh Mehmet Nakıboğlu isimli Linyit kömürü işletmesin-
de, hali hazırda 1.100 kişi, proje tamamlandığında ise 1.500 
kişiden oluşacak ekip ile madencilik faaliyetlerinde bulunuyor. 

Maden sahasının hemen yanı başında kurulumu devam eden 
Yunus Emre Termik Santrali, her biri 145 MW‘tan oluşan iki üni-
teden oluşmakta olup toplamda 290 MW kurulu gücündedir.

2007 yılında sahanın kömür üretilmesi ve termik santral ku-
rulması amacıyla teslim alınmasından sonra ilk olarak tüm sa-
hanın detaylı sondaj çalışmaları yapıldı. Yapılan sondajlardan 
elde edilen veriler ışığında tüm saha kömür üretimine yönelik 
olarak planlandı. 

Kömürün yer altında kazılması ve termik santrale taşınması ta-
mamen makineler ile gerçekleştirilecek. Termik santrale kömür  
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besleyecek ana sektörlerde uzun ayak tam mekanize yürüyen 
tahkimat sistemi ile kömür üretimi yapılacak şekilde hazırlık 
çalışmaları devam ediyor. Yer altı maden ocaklarından çıkar-
tılacak olan kömür, kurulmakta olan 1000 ton/saat kapasiteli 
lavuarda zenginleştirildikten sonra santrale beslenecek.

Yenipazar Polimetal Projesi-Aldridge Mineral 
Madencilik 
Yenipazar Polimetalik VMS (Volkanojenik Masif Sülfit) Projesi 
Yozgat sınırları içerisinde yer alıyor. Açık ocak yöntemi ile üre-
tim yapılması planlanan proje kapsamında tüm yasal izinler 
alınmış durumda. Son durumda proje sınırları içerisinde kalan 
arazilerin yasal edinim süreci devam ediyor. Bu sürecin de ta-
mamlanması ile projenin inşasına başlanması planlanıyor.

Cevher yatağında altın, gümüş, bakır, kurşun, çinko cevherleş-
mesi bulunuyor. Şu ana kadar 70.000 metre sondajın yapıldığı 
sahada 2,42 g/t altın eşdeğerinde tenör ile 30 milyon ton muh-
temel (probable) rezerv tespit edildi. Şirketin Eylül 2016 tarihli 
tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre rezervdeki metal 
içeriği 0,83 milyon ons altın, 27,61 milyon ons gümüş, 191,05 
milyon pound bakır, 610,37 milyon pound kurşun ve 898,46 
milyon pound çinko şeklinde.

12 yıllık maden ömründe yılda 54 bin ons altın, 1,6 milyon ons 
gümüş, 10,2 milyon pound bakır, 32,3 milyon pound kurşun ve 
49,1 milyon pound çinko üretilmesi planlanıyor. 

Amasra Taşkömürü Projesi-Hema Dış Ticaret
Şu anda Türkiye’de ve Avrupa’da devam etmekte olan en bü-
yük kömür madeni projesi olarak belirtilen Amasra Taşkömürü 
Projesi sahası Türkiye’nin kuzeyinde Zonguldak Taşkömürü 
Havzası’nda yer alıyor. 573 milyon ton jeolojik kaynağa sahip 
olan sahanın madencilik haklarını Hattat Holding şirketlerin-

den HEMA, 2005 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan rö-
dovans anlaşmasıyla 20 yıllığına aldı.

Daha önce MTA tarafından 1956 yılında başlatılan ve 2000 
yılına kadar sürdürülen arama çalışmaları HEMA tarafından 
devam ettirilmiş olup sahada günümüze kadar 201 adet derin 
sondaj tamamlandı. Arama çalışmalarına 6 adet derin sondaj 
makinesi ile devam ediliyor. Arama çalışmalarında elde edilen 
verilerden yola çıkarak kaynak ve rezerv hesaplama çalışması 
yapılmış, bu çalışmada JORC koduna uygun olarak 265 milyon 
ton ekonomik rezerv tespit edilmiştir.

Ana hazırlıkların ilk aşaması olan kuyu açma çalışmaları kapsa-
mında 3 adet kuyu açılması işi tamamlandı. Kuyuların derinlik-
leri; 570 m, 700 m ve 730 m’dir. Kuyuların faydalı çapları ise 8 
metre olarak belirtiliyor. 

Ayrıca, ana hazırlıklar kapsamında, yüzeye yakın üretim pano-
larına ulaşmak için 2 adet ve derin kotlardaki üretim panola-
rına ulaşmak için 3 adet galeri açma çalışması devam ediyor. 
Batı sahasında 7 damar, Doğu sahasında 4 damar ve Güneydo-
ğu sahasında 2 damar için hazırlık planları yapıldı.

Projede üretim, tam mekanize dönümlü uzunayak madenciliği 
kullanılarak yapılacak olup hedeflenen yıllık üretim miktarı ise 
5 milyon ton.

Cerattepe Bakır Projesi-Özaltın İnşaat
Cerattepe Madeni’nin işletme hakları Özaltın İnşaat tarafından 
ihale ile alındıktan sonra üretim işi Eti Bakır AŞ’ye rödovansa ve-
rilmiş durumda. Eti Bakır AŞ’nin madenin işletme projesi ile ilgili 
olarak paylaştığı bilgilere göre bakır cevherinin kapalı ocak yer 
altı işletme yöntemi ile üretilmesi, teleferik hattı ile Artvin-Bor-
çka karayolunda bulunan Zelosman Yükleme İstasyonu’na ge-
tirilmesi ve buradan da mevcut karayolu ile Murgul ilçesinde 
bulunan Eti Bakır AŞ’ye ait flotasyon tesisine nakli planlanıyor. 

Artvin’de bulunan projede oksitli ve sülfitli cevher bir arada yer 
alıyor. Şirketin Ağustos 2014 tarihli ÇED raporunda yer alan bil-
gilere göre Toplam Sülfitli Cevher: 7.799.000 ton (% 4 Cu, 1,15 
g/t Au, 25,4 g/t Ag), Toplam Oksitli Cevher: 9.115.000 ton (3,58 
g/t Au, 114,46 g/t Ag) olmak üzere Toplam Rezerv 16.914.000 
ton olarak belirtiliyor. 
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Projeyle ilgili bazı noktalarda devam eden hukuk süreçleri ne-
deniyle şimdilik faaliyet gösterilmiyor. Hukuk süreci sonunda 
alınan karara göre projede planlama yapılacak.

Çaldağ Nikel Projesi-Nata İnşaat
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yer alan ve 29,7 milyon ton ile 
Türkiye’nin en büyük nikel rezervine sahip olan Çaldağ Nikel 
Madeni, Nata Holding şirketlerinden Nata İnşaat Bünyesinde 
yer alıyor. Daha önce European Nickel şirketinin bünyesinde 
bulunan madende son olarak Nata İnşaat faaliyetleri yürütü-
yor. 2004 yılından bu yana sürdürülen Ar-Ge çalışmalarına 
yaklaşık 140 milyon dolar harcandığı belirtilen ve bugün ar-
tık inşaat aşamasına gelinen Çaldağ Nikel Projesi işletmeye 
geçtiğinde 500 kişiye doğrudan iş imkanı sunması bekleniyor. 
Projede liç yöntemiyle metal kazanımı yapılarak yıllık 16 bin 
ton nikel ve 900 ton kobalt üretilmesi hedefleniyor.

Madenin şu aşamada ÇED süreci devam etmektedir. 

Taç-Çorak-Akdeniz Resources Madencilik
Taç-Çorak Projeleri Artvin Yusufeli sınırları içerisinde yer almak-
ta olup, iki ayrı projedir. Taç sahasında 1,24 g/t Au ve %0,12 Cu 
tenörlü yaklaşık 27 Milyon ton görünür + muhtemel + mümkün 
kategoride kaynak bulunmaktadır. Bu kaynağın görünür+muh-
temel kategoride olan 1,84 g/t Au ve %0,15 Cu tenörlü 11,5 mil-
yon tonu mevcut koşullarda ekonomik olarak işletilebilir rezerv 

olarak belirlenmiştir. İşletilebilir rezervin toplam metal içeriği 
yaklaşık 690 bin ons altın ve 16.900 ton bakır şeklindedir. 

Çorak sahasında ise 0,77 g/t Au, 1,45 g/t Ag, %0,57 Zn ve %0,24 
Pb tenörlü 33 milyon ton görünür + muhtemel + mümkün 
kategoride kaynak bulunmaktadır. Bu kaynağın 1,49 g/t Au, 
1,91 g/t Ag, % 0,82 Zn ve % 0,33 Pb tenörlü 8,14 milyon tonu 
görünür + muhtemel kategoride ekonomik şekilde işletilebilir 
rezerv olarak belirlenmiştir. Bu rezerv içerisinde yaklaşık 390 
bin ons Au, 500 bin ons Ag, 67 bin ton Zn ve 26,7 bin ton Pb 
metalinin bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Sadece Taç ve Çorak ruhsatlarında 66.000 metrenin üzerinde 
sondaj yapılmıştır. Proje civarındaki diğer ruhsat sahalarında 
arama çalışmaları devam etmektedir. Yürütülen çalışmalar ışı-
ğında projenin genişleme ihtimali bulunmaktadır.

Planlanan projenin maden ömrü toplamda 11 yıl olarak tasar-
lanmakla birlikte ilk 6 yıl Taç sahasının, sonraki 5 yıl ise Çorak 
sahasının işletilmesi öngörülmektedir. Şirket üretime geçmek 
üzere çalışmalarını sürdürmektedir. 

Kaynaklar (Erişim Tarihleri Eylül 2016)

1-acacia.com.tr

2-adularya.com

3-alamosgold.com

4-Ariana Resources Corporate Presentation July 2016

5-arianaresources.com

6-caldagnikel.com.tr

7-ebrd.com/documents/environment/47880-esia1t.pdf

8-eced.csb.gov.tr/ced/jsp/dosya/dosyaGoster.htm?id=44261

9-eced.csb.gov.tr/ced/jsp/ek1/3950

10-eced.csb.gov.tr/ced/jsp/ek1/8225

11-hemaenerji.com

12-ilbak.com.tr

13-milliyet.com.tr/

hanonu-de-bakir-madeni-fabrikasi-insaati-kastamonu-yerelhaber-1041933/

14-Mining Turkey Magazine No: 9

15-Mining Turkey Magazine, No: 10

16-oksutmadencilik.com.tr

17-polatkomur.com

18-s1.q4cdn.com/788688556/files/20140415_AGM_PR_OptimizationStudy_FINAL_

v001_o103g9.pdf
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Giriş
Lityum (Li), özgül ağırlığı 0,534 
gr/cm3, ergime noktası 180 °C, 
beyaz renkli, sertliği 1’den az, 

metaller içinde en hafif olan alkali bir metaldir.

Li pegmatitlerden, çökeltilerden ve çözeltilerden üretilmekte-
dir. Günümüz koşullarında150’ye yakın mineral içinde yalnızca 
Çizelge 1’deki dört mineral ekonomik değer taşımaktadır. 

Değişik büyüklükte Li yatakları dünyada yayılmış durumdadır. 
Harita 1’de büyük Li rezervlerine sahip ülkeler gösterilmiştir.

Harita Kanada, Rusya, Afganistan gibi bazı ülkelerde Li rezer-
vi olmadığı izlenimi vermektedir. Bu ülkelerde de Li rezervleri 
mevcuttur. Hatta haritada görülen ülkelerin gerçek rezerv de-

Lityum (Li)

makale

Necati Yıldız
Maden Yük. Müh.

yildizn53@gmail.com

Mineral Kimyasal formülü % Li2O Yoğunluğu, g/cm3

Spodumen Al2O3.Li2O.4SiO2 4-7 3.10-3.20

Ambligonit Al2O3.P2O5.2LiF 7-9 2.88-3.09

Lepidolit Al2O3.3SiO2.2K, LiF 3-4 2.80-3.30

Petalit Al2O3.Li2O.8SiO2 2-4 2.39-2.49

Çizelge 1: Ekonomik değer taşıyan lityum mineralleri

Harita 1: Dünyada lityum rezervlerine sahip ülkeler

Kaynak: US Geological Survey, 2015 değerleri

ğerlerinin başka ülkelerle paylaşılmak istememiş olmaları da 
göz ardı edilmemelidir. 

Li uzun yıllardan bu yana kullanılan bir metaldir. 2008’li yıllarda 
pil üretimindeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak dünyadaki 
rezervlerin talebi karşılamayabileceği düşüncesi ile bir çalışma 
yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda elektrikli araçlar için üretile-
cek bataryalar ile bilgisayar ve cep telefonu başta olmak üzere 
elektronik eşyalar için enerji kaynağı olarak kullanılabilecek 
yeterinden fazla rezervin olduğu belirlenmiştir. Bu rezervleri-
nin yanı sıra şu anda literatüre girmemiş Afganistan, Tibet ve 
ABD’de mevcut yatakların yanı sıra dünyada çok sayıda Li ya-
taklarının mevcut olduğu da bilinmektedir.

Çizelge 2’de dünyadaki Li rezervleri üzerinde yapılmış çalışma-
lardan birinin sonuçları gösterilmiştir.

Dünya Li rezervleri toplamı 38x106 tondur. Bolivya’da Salar de 
Uyuni, Şili’de Atamaca ve ABD’de Kings Mountain Belt rezerv-
leri toplamı dünya rezervlerinin yaklaşık %60’ını oluşturmakta-
dır. En büyük 10 Li rezervinin 6’sı çözelti, 2’si pegmatit, 2’si de 

Rezerv Ülke Rezerv tipi Rezerv,
x106 t Li

Ortalama 
%Li

Uyuni Bolivya Çözelti 10.2 0.053

Atamaca Şili Çözelti 6.3 0.14

Kings Mountain 
Belt ABD Pegmatit 5.454 0.68

Qaidam Çin Çözelti 2.02 0.03

Kings Valley, NV ABD Sedimenter 2.0 0.27

Zabuye Çin Çözelti 1.53 0.068

Manono/Kitotolo Kongo Pegmatit 1.145 0.58

Rincon Arjantin Çözelti 1.118 0.033

Diğerleri

TOPLAM 38.33

Çizelge 2: Dünya lityum rezervleri

Kaynak: Paul Gruber & Pablo Medina, University of Michigan

Salar de Atacama lityum yatağı (Şili)
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sedimen tipi yataklardır. Bolivya’da Solar de Uyuni; 10.500 km2 
alanı, deniz seviyesinden 3.656 metre yüksekliğiyle dünyanın 
en önemli çözelti rezervlerinden biridir.

Dünyada Lityum Üretimi 
Dünyadaki en yüksek tenörlü pegmatit yataklarının işletildiği 
Batı Avustralya’da Talison Lityum işletmesi dünya talebinin 
yaklaşık %30’unu, Çin’in de Li gereksiniminin yaklaşık %75’ini 
karşılamaktadır. 

Grafik 1’de 2009 ve 2015 yıllarında ülkelerdeki Li üretimi gös-
terilmiştir

Grafikten Li bakımından zengin rezervlere sahip ülkelerde üre-
timin de yüksek olduğu, bu ülkelerde Li üretiminin 2009’dan 
2015’e, 6 yıl içinde yaklaşık 2 kat arttığı görülmektedir.

Yıllık arz ve talep değerlerine bakıldığında dünya toplam Li 
rezervlerinin, batarya üretimi için çok uzun yıllar gereksinimi 
karşılayacağı görülmektedir. 

Lityumun Kullanım Alanları 
Li; cevher, konsantre, metalik lityum ve lityum bileşikleri şek-
linde üretilip pazarlanmaktadır. Li çoğunlukla Li2CO3 olarak 
tüketilmektedir. Endüstride kullanılan Li %50’sinden fazlası 
Li2CO3, %25’e yakını LiOH, geri kalanı da metal ve diğer kimya-
salları olarak kullanılmaktadır.

Grafik 2’de Li bileşiklerinin kullanım oranları gösterilmiştir.

Lityum metali; 
•	Saf Li metali, yüklenebilir Li-iyon bataryalarda ve uçak par-
çaları yapmak için alüminyum, bakır, manganez, kadmiyum 
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Şili Arjantin Çin Zimbabwe Portekiz Brezilya
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  t
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Grafik 1: 2009 ve 2015 yıllarında rezerv olarak zengin ülkelerde Li üretimi

içeren alaşımların üretiminde,
•	Nükleer reaktörlerin yakıtın soğutulmasında ve nükleer tep-
kimelerde kullanılmaktadır.

Cam üretiminde Li2CO3;
•	Camın akıcılığını azaltarak kolay şekil verilmesini sağlamakta,
•	Camın erime derecesini düşürerek üretim giderlerini azalt-
makta,
•	Cam üretim fırınlarının kapasitesini,
•	Ani ısı değişiklerine karşı camın direncini artırmakta,
•	Cam endüstrisinin diğer pahalı katkı maddeleri yerine Li2CO3 

veya Li mineral konsantresi kullanılarak camın fiziksel özellikleri 
iyileştirilmektedir.

Yüksek saflıkta lityum hidroksit monohidrat;
•	Batarya ve kimyasal maddelerin üretimlerinde, yağ, korozyo-
na dayanıklı çinko pigmentlerinin üretiminde, karbondioksit 
emici olarak kullanılmaktadır.

Lityum karbonat; 
•	Lityum karbonat ilaç endüstrisinde,
•	Batarya üretiminde katot ve elektrolit üretimi için ana ham-
madde durumundadır.

Lityum dihidrojen fosfat;
•	Lityum bataryalar, lityum demir fosfat katot malzemelerinin 
üretiminde kullanılmaktadır.

Susuz lityum klorür;
•	Lityum klorür ve lityum bromür nem alıcı,
•	Özellikle Li metal, alüminyum lehim, klima için kurutucu, özel 
çimento hammaddesi katkı maddesi, lityum piller için elektro-
lit üretmek için tüketilmektedir.

Endüstri uygulamaları için lityum karbonat; 
•	Alüminyum elektroliz, özel cam, seramik, sır, emaye, lityum 
klorür, lityum florür, lityum bromür, lityum hidroksit monohid-
rat, vb. diğer lityum kimyasalları üretilmektedir.

Yüksek saflıkta lityum karbonat; 
•	Yüksek saflıkta Li tuzları ve tek kristal Li malzemelerin üretil-
mesi için, optik özel cam, emaye, tıp, katalizör, fosfor tozu, Li 
batarya malzemeleri üretiminde kullanılmaktadır.

Dünyada üretilen Li en fazla batarya üretiminde kullanılmak-
tadır. Yüklenebilir bataryalar genellikle cep telefonu, dizüstü 
bilgisayarı gibi elektronik cihazlarda, tek kullanımlık klasik 
bataryalar da hesap makinaları ve dijital kameralarda kullanıl-
maktadır. Bu bataryalar hafif, uzun ömürlü ve alkalin batarya-
lara göre daha yoğun enerjiye sahiptir.

Gelişen teknolojiye paralel olarak dünya Li kullanımı da art-
makta, sektörel kullanım oranları da değişmektedir. Grafik 3’te 
2015 yılında dünyadaki tüketimin yüzde olarak sektörel dağı-
lımı gösterilmiştir. 

Diğer
%5

Lityum Karbonat
%54

Butil Lityum
%5

Lityum Klorit
%5

Lityum Metal
%6

Lityum Hidroksit
%25

Grafik 2: Lityum bileşiklerinin kullanım oranları

Kaynak: www.pureenergyminerals.com/why-lithium/
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Lityumlu Bataryalar 
Bataryaların özelliği özgül enerji değeri, sağladığı enerji ve 
kullanılıp yeniden yükleme sayıları ile ifade edilmektedir. 
Bu arada bataryanın boyutu, fiyatı da önem taşımaktadır. 
Bilgisayar ve cep telefon ağırlıkları artık gram olarak ifade edilir 
hale gelmiştir. Bu olumlu gelişmelerin en önemli kaynağı da 
batarya üretimindeki gelişmelerdir.

Elektronik cihazlarda nikel-kadmium (Ni-Cd) bataryalar uzun 
yıllar kullanılmıştır. Bu bataryalar ağır olması yanı sıra ‘me-
mory effect’ olarak isimlendirilen olumsuz bir özelliğe de 
sahiptir. Tamamen enerjisi boşalmamış bataryalar tekrar 
yüklenmeye başlandığında, yüklemenin başladığı seviyenin 
biraz gerisinde boşluk oluşmakta, elektronik cihazın kullanı-
mı sürecinde bataryanın gücü düşerek bu boşluklara denk 
gelindiğinde anlık enerji kesilmesi ya da düşük voltaj nede-
niyle elektronik cihazda hafıza kaybı, bilinç yitimi, normal 
olmayan davranış sergilemesi gibi sorunlarla karşılaşılmak-
tadır. Bu sorun ‘memory effect’ olarak isimlendirilmektedir. 
Bu süreçte cep telefonu ya da bilgisayar kısa süreli kapanıp 
açılmakta, ya da bilgisayar kendiliğinden kapanmaktadır. Artık 
telefonlarda ve dizüstü bilgisayarlarda lityum-iyon, lityum 
polimer bataryalar kullanıldığından böyle bir sorunla karşı-
laşılmamaktadır.

Li metali özgül enerji değerini yüksek olmasına karşın su ile 
ani ve yanıcı bir tepkime veren alkali bir metal olması nede-
niyle bataryanın kullanımı süresinde dışa ısı veren tepkime 
oluşmaktadır. Bunun sonucu olarak bataryada oluşan ani 
ısınma bataryanın güvenirliliğini olumsuz yönde etkilemiştir.

Li-iyon bataryaların özgül enerji değeri yüksek, memory effe-
ct özelliği olmayan, az bakım isteyen, kendiliğinden boşalma 
özelliği düşük olan güç kaynaklarıdır. Bu üstünlüklerine karşın; 
kullanımlarında koruma devreleri gerektirmeleri üretim ma-
liyetini yükseltmekte, bu da satış bedeline yansımaktadır. Bu 

Resim 1: Cep telefonundaki fiziksel gelişim

bataryalar stoklamaya uygun değildir. Kullanılmasa bile stokta 
uzun süre kaldığında kullanım ömürleri kısalmaktadır.

Li-iyon bataryaların üstünlükleri:
•	Li-iyon bataryalar hafif ve enerji yoğunlukları yüksektir. 6 
kg’lık kurşun-asit bataryanın verdiği enerjiyi 1 kg ağırlığın-
daki Li-iyon batarya ile sağlama olanağı vardır.
•	Li-iyon bataryalarda aylık yük kaybı %5 civarında iken 
NIMH bataryalarda bu kayıp %20 civarındadır.
•	Li-iyon bataryaları tekrar yüklemek için tamamının boşal-
tılması gerekmemektedir, ‘memory effect’ etkileri yoktur.
•	Yaklaşık 1.000 defa Li piller kullanılıp tekrar yüklenebil-
mektedir.

Bu üstünlüklerine karşılık:
•	Li-iyon bataryaların ömrü 2-3 yıl gibi kısadır.
•	Li-iyon bataryalar sıcaklığa karşı hassastır, çabuk bozula-
bilir.
•	Li-iyon bataryalar tam boşaltılırsa hasar görebilir.
•	Özel koruma devreleri gerektirir, fiyatları diğerine göre 
yüksektir.
•	Doğru üretilmediyse bu bataryaların, alevli ortamda patla-
ma olasılığı vardır. Bu risk her milyon bataryada 2-3 batarya 
kadar düşüktür.

Dünya Batarya Arz ve Talepleri
21.yüzyılda daha ekonomik olduğu, çevreyi daha az kirlettiği 
için elektrikle çalışan araçların sayısı daha da artacaktır. Binek 
araçlarının bataryalarının yüklemesi ya da değiştirilmesi için 
akaryakıt istasyonlarının benzeri ‘batarya istasyonları’ günlük 
yaşantımızda çok kullanacak mekanlardan biri olacaktır.

Grafik 4’te elektrikli araç satış ve satış tahmini gösterilmiştir.

Li-iyon bataryalar günümüzde elektronik cihazlarda yaygın 
olarak kullanılan batarya çeşididir. Daha iyisi üretilinceye 
kadar Li-iyon bataryalar önümüzdeki yıllarda da elektronik 
cihazlarda ve elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılacak 
batarya olacaktır.

Çin dünyada nüfusu en yüksek olan ülkedir. Elektrikli binek 
araç sayısının en fazla olduğu ülke olması da bu nüfusla ilgi-
lidir.21. yüzyılda, mevcut nüfusa ve nüfus artışına bağlı olarak 
elektrikli araç sayısı satışında en büyük artışın Çin’de olacağı            
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Grafik 4: Elektrikli araç satış ve satış tahminleri

Kaynak: Navigant Research

Grafik 3: 2015 yılında dünyada lityum tüketiminin sektörel dağılımı

Kaynak: Global Lithium
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beklenmektedir. Diğer taraftan Çin nüfusunun önemli bir bö-
lümünü orta ve düşük gelirli insanlar oluşturmaktadır. Alım 
gücünün sınırlı olduğu bu insanların daha ekonomik araçlara 
yönelmesi elektrikli araç sayısının artışında etkin olacaktır.

Elektrikli araçların kullanımı için unutulmaması gereken ger-
çek, kullanılan bataryaların tekrar yüklenmesi için bir enerji 
kaynağına gereksinim olduğudur. Bu kaynakların başında 
da fosil yakıt kullanan enerji santralleri, hidrolik santraller, 
nükleer, rüzgar santralleri ve güneş enerjisidir. Bu gerçek 
içinde fosil yakıt kullanan enerji santralleri yüzyılımızda da 
vazgeçilmezliğini koruyacağıdır.

Dünya Lityum ve Batarya Pazarı
Yıllardan bu yana daha hafif ve daha işlevsel batarya üretmek 
için çalışılmaktadır. Kurşunun ağır metal olduğu, insan sağlığı 
üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle kullanımı azalmaktadır. 
Li bataryaların yaygın olarak kullanımı kurşun batarya kullanı-
mını ikinci plana itmiştir.

Batarya üretiminde kullanılan lityum karbonatın, batarya üre-
ten ülkeler tarafından yapılan ithalat miktarları gösterilmiştir. 
2015 yılında Güney Kore, Çin ve ABD önde gelen lityum itha-
latçısı ülkeler konumundadır. 

2010 yılında 700x106 dolar olarak gerçekleşen dünya lityum pa-
zarının 2020 yılında 1,7x109 dolar olacağı tahmin edilmektedir. 
Bu pazardaki en büyük pay da batarya üretimine yönelecektir. 

Li batarya pazarının 2020 yılında 15,6x109 dolar’a yükseleceği 
öngörülmektedir. Bu artışın nedeni bu yüzyılda batarya ile çalı-
şan araç sayısındaki artıştır. Gelecek yıllardaki Li madenciliğin-
de ve batarya üretimindeki gelişmeler teknolojik gelişmelere 
ve yeni enerji kaynaklarına bağlı olacaktır.

Li fiyatı 2000’li yıllarda 1.500 $/tLCE (Lityum karbonat eşdeğeri) 
iken 2015 yılında 5.700$/tLCE seviyesine ulaşmıştır. Fiyat artışı-
nın, miktar olarak dünya talebindeki %10-11artışa bağlı olarak 
yükseleceği tahmin edilmektedir.

Türkiye’de Lityum Rezervleri
Ülkemizde doğrudan ve genel olarak lityum mineralleri-
ne yönelik sayılı araştırma yapılmıştır. Kaynaklarda ve DPT 
Madencilik Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporlarında 
Türkiye’de ekonomik boyutta kayda değer lityum rezervine 
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Grafik5: Ürün ve ülkelere göre lityum pazarı ve 2020 yılı beklentisi

rastlanmadığı ifade edilmektedir (A. Büyükburç). Konya-E-
reğli-Akhöyük’te su kaynaklarında 58 ppm ve Tuz Gölü’nde 
ortalama 80 ppm kadar lityum bulunmuştur. Etibank tara-
fından Batı Anadolu’da bor sahalarında yapılan çalışmalarda 
hektoritler içinde yine ppm düzeyinde lityuma rastlanmıştır. 
Yozgat-Sorgun’da pegmatitler içinde lepidolitin varlığı bilin-
mekte ise de şu ana kadar üzerinde önemli bir çalışma yapılıp 
sonuç elde edilememiştir.

Bilinen bir gerçek, ülkemizde yalnız lityum madeni için 
değil diğer madenler için de aramaya yönelik yeteri ka-
dar araştırma yapılmadığıdır. 30 yıl önce ülkemizde altın 
rezervinin olmadığı ifade edilirken son 20 yıldan bu yana 
ülkemizde altın üretilmektedir. Ülkemizde devletin yapılmış 
maden arama çalışmalarını değerlendirip, aramaya, üre-
time, madenlerimizin ülke sanayisinde hammadde olarak 
kullanımına ve pazarlanmasına yönelik ciddi bir madencilik 
politikası oluşturması gerekmektedir. Bu kapsamda Li ma-
deni için de öncelikle aranması, olası işletilebilir rezervlerin 
belirlenmesi durumunda da üretimi, hammadde olarak ülke 
sanayisinde kullanılması ve pazarlamasına yönelik politika-
lar belirlenmelidir.

Türkiye’de Lityum Dış Ticareti
Ülkemiz lityum gereksinimini ithalat yolu ile karşılamaktadır. 
2010 yılında 30 milyon dolar olan lityuma dayalı ürün ithalatı 
2015 yılında 75 milyon dolarlar seviyesine çıkmıştır. Bu artışın 
en önemli nedeni başta telefon ve dizüstü bilgisayar kullanıcı 
sayısı artışı ve teknolojik gelişmelerdir.

Lityum Üretimi
Dünyada lityumun %50’sinden daha fazlası göllerden alınan 
çözeltilerden üretilmektedir. Çözeltiden lityum üretim maliye-
ti pegmatit minerallerden üretilene göre çok daha düşüktür. 
Üretim oranının gelecek yıllarda göl sularından alınan çözelti 
yönünde daha da artacağı tahmin edilmektedir. 

Şekil 1‘de mineral ve göl sularından Li temel üretim süreci gös-
terilmiştir.

Pegmatitlerden Li mineralleri açık ya da kapalı ocaklarda kla-
sik madencilik yöntemleri ile üretilmektedir. Bu cevherler zen-
ginleştirilerek mika ve feldispat yan ürün olarak alınmakta, Li 
konsantresi de belirli işlemlerden geçirilerek kullanım amacına 
uygun Li bileşiklerine dönüştürülmektedir. 

Mineral Üretimi

Mineral Ürün Mineral Zenginleştirme

Lityum KloritLiyum KarbonatLityum Hidroksit

Genel Kullanım Amaçlı Batarya Üretim için

Genel Kullanım Amaçlı

Genel Kullanım Amaçlı

Batarya Üretim için

Düşük Sodyum Metal Yüksek Sodyum Metal

Lityum BronitYüksek Sa�ıkta Üretim

Çözelti Üretimi

Çözelti Zenginleştirme

Şekil 1: Lityum ürünleri temel üretim süreci
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Li2CO3 üretim sürecinde gölden alınan su birbirine geçişli ha-
vuzlarda aşamalı olarak buharlaştırılmaktadır. Göl sularının 
içerdiği safsızlıkların bir kısmı havuzlarda buharlaşma sırasında 
çökmektedir. Havuza ilk gönderildiğinde 1.500 ppm Li içerikli 
göl suyu derişimi havuzlarda buharlaştırma sonrası %4-6 Li’a 
çıkmaktadır. Derişimi artırılan çözelti tanklarda soda külü ila-
vesiyle Ca ve Mg bileşikleri çöktürülerek temizlenmektedir. Te-
miz çözeltideki lityum karbonat da kireç ilavesiyle çöktürülüp 
kazanılmaktadır. 

Resim 2’de Salar de Atamaca Gölü’nde buharlaştırma havuzları 
gösterilmiştir. 

Minerallerden Lityum Üretimi
Pegmatit yataklar kuvars, sodyum feldispat, spodumen, le-
pidolit, petalit, lithiofilit, mikrolin, %1-5 arasında muskovit 
içermektedir. Bunların yanı sıra bu yataklarda tantalyum, niyo-
byum, kolombit, tantalit, spessarit, biotit, pollisit, amfibolit, de-
mir ve titanoksitler, turmalin, klorit ve apatitde bulunmaktadır.

Volkanik kayaçlardaki Li oranı oldukça düşüktür. Li mineralleri 
ağırlıkla granitik pegmatitler içinde bulunmaktadır. En önem-
li mineraller spodumen (Li2O, Al2O3.4SiO2) ve petalitdir (Li2O.
Al2O3.8SiO2). Spodumen teorik olarak %8,03 Li2O içermektedir. 
İşletmeden üretilen cevher %1-2 Li2O içerirken lityum karbona 
türetilecek cevherin %6-7, %Li2O (%75-87 spodumen) içermesi  

Göl Sularından Lityum Üretimi
Lityumun kullanılan en önemli bileşiği Li2CO3’dür. Göl sularının 
Li içeriğinin düşük olmasına karşın bu sulardan Li kazanımı ko-
lay ve ekonomiktir. Li kazanımı için en önemli belirleyici göl 
suyunun içerdiği Mg++/Li+ oranı olup bu oranın en çok 6/1 
olması istenmektedir. Oran arttıkça kazanım için yapılacak ça-
lışmaların da maliyeti yükselmektedir.

Çizelge 3’de bazı göllerin Li ve Mg içeriği gösterilmiştir.

Li2CO3 üretiminde Li içeren göl suyu uygun bir alandaki ha-
vuzlara alınıp güneş enerjisi ile buharlaştırılmaktadır. Bu-
harlaştırma ile Li derişimi yükseltilen çözeltiye CaCl2 ilave 
edilerek sülfat iyonunun jips olarak çökmesi sağlanmakta-
dır. Ortamdaki NaCl, KCl, MgCl gibi tuzlar sülfat olarak çök-
türüldükten sonra sıvı-katı ayırımı ve merkezkaç susuzlandı-
rıcı ya da filtrelerden geçirilerek çözeltideki katı ortamdan 
alınmaktadır.

Filtreleme sonrası çözeltinin Li içeriği %4-6 arasında artırılmak-
tadır. Bu çözelti safsızlık olarak bor ve magnezyum içermek-
tedir. Magnezyum ortama kireç ve soda külü ilave edilerek iki 
aşamada çöktürülmektedir. Li2CO3 kristalleştirilmeden önce 
çözelti içindeki bor mineralleri de temizlenmektedir. 

Safsızlıklardan temizlenmiş Li derişimi yüksek çözeltiye soda 
külü ilave edilerek Li2CO3’ün kristalleşerek çökelmesi sağlan-
maktadır. Yıkama, filtreleme, kurutma ve paketleme işlemle-
rinden sonra Li2CO3 konsantresi elde edilmektedir.

Şili’de bulunan ‘Salar de Atamaca’ gölü Lityum metali olarak 
dünya lityum rezervinin %27’sine sahiptir. Bu nedenle Şili için 
‘Lityumun Suudi Arabistanı’ denilmektedir. Yapılan çalışma-
larda gölün oluştuğu arazinin göl tabanından 35 metre de-
rinliğe kadar geçirimli kayaçlardan, bu derinlikten sonra 600-
900 metre kristalleşmiş geçirimsiz tuz tabakasından oluştuğu 
belirlenmiştir.

Bu gölün yüzey alanı 3.500 km2 olup gölün yüzeyinden itiba-
ren 15-30 metre derinlik aralığında Li içerikli çözelti oluşmakta-
dır. Bu çözelti de pompalarla alınıp buharlaştırma havuzlarına 
basılmaktadır.

Şekil 2’de Salar de Atamaca Gölü lityum karbonat konsantre 
üretim süreci gösterilmiştir.

Göl Li+, ppm Mg++,ppm
Salar de Atamaca, Şili 1.500 9.600

Zabuye, Tibet 970 10

Salar del Hombre, Arjantin 600 700

Silver Peak, ABD 200 300

Great Salt Lake, ABD 60 8.000

Scarles Lake, ABD 83 340

Dead Sea, Ürdün 20 40.000

Çizelge 3: Bazı göllerin Lityum ve Mg içeriği

Şekil 2: Salar de Atamaca Gölü lityum karbonat konsantre üretim süreci

Resim 2: Salar de Atamaca Gölünde buharlaştırma havuzları
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istenmektedir.%7,6 Li2O içeren ve düşük demir içerikli cevher 
seramik üretiminde kullanılmaktadır.

Lityum Minerallerinin Zenginleştirilmesi
Li içeren mineraller içinde en değerli olanı spodumen’dir. Dü-
şük kapasiteler söz konusu olduğunda spodumeni diğer safsız-
lıklardan elle ayırma olanağı vardır. Spodumenin yoğunluğu 
beraber bulunduğu safsızlıklardan yüksektir. Bu özelliğinden 
yararlanılarak -4 mm boyuta kırılmış %0,8 Li2O içeren cevher-
den, ağır ortam konilerinde zenginleştirerek yaklaşık %45 ka-
zanımla %5,35 Li2O içeren konsantre alınabilmektedir.

Şekil 3’de spodumen mineralinin genel zenginleştirme akışı 
gösterilmiştir.

Spodumen cevheri genellikle -12 mm boyuta kırılmaktadır. 
-12mm+0,5mm aralığındaki ceher içindeki feldispat ağır or-
tamda yüzdürülmektedir. Bu amaçla, cevher ve safsızlıkların 
yoğunluğuna göre, ağırlıkça ~%70 ferrosilikon, ~%30 da man-
yetit kullanılarak etkin yoğunluğu ~ 2,65 g/cm3 olan bir ağır 
ortam hazırlanmaktadır.

Batan cevher 2mm açıklı elekle kapalı devre çalışan bir değir-
mende öğütülmektedir. -2mm boyutundaki cevher hidrolik 
ayırıcıda ayrılan +150μ boyuttaki cevher iki kademede kaba 
ve temizleme spirallerinden geçirilerek iri boyuttaki tantalyum 
mineralleri kazanılmaktadır. Bu mineraller de uygun devreler-
de falcon ve sallantılı masalarda zenginleştirilmektedir. 

Değirmende öğütülen flotasyona gönderilecek malzemenin 
tamamı manyetik ayırıcıdan geçirilerek ortamdaki manyetik 
mineraller de temizlenmektedir. Bu aşamadan sonra cevherin 
siklonlarda şlamı alınmaktadır.

Flotasyonun ilk aşamasında amblygonit (Li,Na)AlPO4(F,OH) 
flotasyonuyla cevherin içerdiği fosfat temizlenmektedir. 
Bu devrede spodumenin bastırılması için pH 9,2’de nişasta 
kullanılmaktadır. Amblygonit flotasyonundan montebrasit 
LiAl(PO4)(OH) gıda sektöründe kullanılan bir yan ürün olarak 
alınmaktadır. 

Spodumen

Sını�andırma

Ağır Ortam

Öğütme

Yerçekimi Yöntemi

Sını�andırma

Manyetik Ayırma

Şlam Atma

Sını�andırma

Amblygonit Flotasyonu

Mika Flotasyonu

Kimyasal Temizleme

Spodumen Kaba Flotasyonu

Özütleme

Manyetik Ayırma

Yüksek Alanlı Yaş Man. Ay.

Filtreleme

Kurutma

Boyuta Göre Sını�andırma

Spodumen Konsan

Spodumen Temizleme

Montobrasit

Mika

Flotasyon Kimyasalları

Kuvars Na-feldispat

Çözülebilir Fosfat ve Demir

Demir

Zayıf Manyetik Mineraller

Kuvars Na-feldispat

Şekil 3: Spodumen mineralinin genel zenginleştirme akım şeması

Özütleme
Spodumen genellikle kuvars granit pegmatit kayaçlar içinde 
yer almaktadır. Bu kayaçlar aynı zamanda feldispat, muskovit 
yanı sıra bazı tantalit ve niobit de içermektedir.

Spodumen ve petalit gibi Li mineralleri genellikle pegmatit 
kayaçlardan üretilmektedir. Üretilen cevher kullanım amacına 
uygun hazırlanmış bir süreçten geçirilerek karbonata çevril-
mektedir. Karbonata çevrilecek spodumen minerali ya da kon-
santresinin en az %6,0 Li2O içermesi gerekmektedir. Çevirme 
işlemi de yaygın olarak spodumenin yüksek sıcaklıkta fırınlar-
da karbonatlaştırılmasıyla gerçekleştirilmektedir.

%6 Li2O ve %5 nem içeren spodumen konsantresi döner fırın-
larda yaklaşık 1.050 °C-1.100 °C sıcaklık arasında karbonatlaş-
tırılmaktadır. 1.150 °C sıcaklığın üzerinde cevher eriyerek cam 
fazına geçeceğinden ısıl işlem sürecinde sıcaklığa dikkat edil-
mesi gerekmektedir.

1.050 °C-1.100 °C sıcaklık aralığında spodumen, α-spodumen 
formundan β-spodumen formuna dönüşmektedir. Bu dönü-
şüm sonrası spodumen yaklaşık olarak hacminin %30’u kadar 
genleşerek sülfürik asitle tepkimeye girecek duruma gelmek-
tedir. Bu genleşme nedeniyle spodumenin 3,1 g/cm3 olan yo-
ğunluğu da ~2,4 g/cm3’e düşmektedir.

Fırından çıkan β-spodumen akışkan yataklı soğutucularda 100 °C 
sıcaklığa soğutulmaktadır. Soğutulmuş malzemede çoğu zaman 
değirmenlerde 200 μ boyutu altına öğütülmektedir.

Kalsine olmuş β-spodumen Şekil 4’de gösterildiği gibi sülfürik 
asit ya da sodyum karbonat ile özütlenmektedir. 

H SO  İlavesi

β-spodumen

Kavurma

Suyla Özütleme

Li Eriyiği

Sıvı-Katı Ayırımı

Sıvı-Katı Ayrımı

H SO  ile Özütleme

NaOH/Na CO  İlavesi

Na CO  İlavesi

Li CO  Kristalleşmesi

β-spodumen

Basınçla Özütleme

Bikarbonatlaştırma

Li ve Barbonat Eriyiği

Sıvı-Katı Ayrımı

Isıtma

Na CO  İlavesi

Na CO  ile Özütleme

Li CO  Kristalleşmesi

Şekil 4: Spodumenin özütlenmesi
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Sülfürik Asitle Özütleme
Bu yöntem ‘Amerikan Spodumen Süreci’ olarak bilinmekte-
dir. Süreçte kavurma sonrası β-spodumen soğutulup %95-97 
derişimli sülfürik asitle karıştırılmaktadır. Bu karışım 200 °C-
250 °C sıcaklıktaki döner fırınlarda tekrar kavrulmaktadır. Ka-
vurma sürecinde 170 °C sıcaklıkta ısı veren bir tepkime başla-
makta ve kavurma sürecinde β-spodumen tepkimeyle lityum 
sülfata dönüşmektedir.

2LiAlSi2O6+H2SO4 —› H2O+Al2O3+4SiO2+Li2SO4 (1)

Lityum sülfat da suda kolay eriyen bir bileşiktir. Sülfatlandırma 
ve asitle eriyiğe alma sürecinde ortamdaki demir, manganez, 
magnezyum gibi safsızlıklar da sülfat formuna dönüşerek asit-
le özütlenebilecek duruma gelmektedir. İkinci kez kavrulmuş 
konsantre tanka alınarak suda özütlenmektedir. Özütleme 
sonrası katı-sıvı ayırma sürecinde ortama soda külü (Na2CO3) 
ve kostik soda (NaOH) ilave edilerek bu safsızıklar hidroksit ola-
rak çöktürülüp ortamdan alınmaktadır.

Li2CO3 soda ilave edilip sıcaklık yükseltilerek kristalleştirilmek-
tedir. Kristalleştirme sonrası çözelti filtrelenerek %98-99 saflık-
ta Li2CO3 kristalleri elde edilmektedir. Bu bileşiğin içinde safsız-
lık olarak düşük oranda Na, Al ve Ca bulunmaktadır. 

Na2SO4 sistemde buharlaştırmayla kristalleştirilerek ayrılmakta-
dır. Bu kristaller de susuzlandırılma sonrası filtrelenerek kazanıl-
maktadır. Süreçte 1 ton Li2CO3 üretimi için yaklaşık 2 ton Na2SO4 
açığa çıkmaktadır. Na2SO4 deterjan sektörüne pazarlanmaktadır.

Sodyum Karbonatla Özütleme
Sodyum karbonatla özütlemede, kavurma sonrası β-spodu-
men suda karıştırılıp dağıtılarak 215 °C sıcaklıkta yaklaşık 20 
bar basınç altında otoklavlarda Na2CO3 ile özütlenmektedir. 
Daha sonra ortama CO2 verilerek çözülemeyen Li2CO3 çözüle-
bilir LiHCO3’e dönüşmektedir. Bu aşamada ortamdaki sodyum, 
alüminyum ve demir gibi safsızlıklar oluşan tepkimelere bağlı 
olarak değişik bileşikler halinde çökmektedir. 

Özütleme sürecinde ortamdaki sodyumun oluşturduğu bile-
şikler genellikle ekonomik olarak değer taşımaktadır. Ortam-
dan sodyum bileşikleri alındıktan sonra çok az potasyum içe-
ren çözeltiden %99 saflıkta Li2CO3 kristalleri üretilmektedir.

Üretilen Li2CO3’ün rafine edilmesi süreci:
•	HCl asidi ile çözme,
•	Ca(OH)2 ilavesi,
•	Karbonat giderme şeklindedir

Rafine süreci üretilen Li2CO3’ün içerdiği safsızlıklara bağlıdır. 
Ortama HCl ilave edildiğinde normal buharlaşma yöntemiy-
le Li2CO3 rafine edilmektedir. Ortama Ca(OH)2 ilave edilerek 
karbonat giderme işlemiyle de CaCO3 çöktürülüp ortamdan 
alınmaktadır:

Li2CO3 + Ca(OH)2 —› 2LiOH + CaCO3 (2)

Karbonat giderme işlemi sülfürik asitle özütleme sonrası ilave 
temizleme amacıyla da uygulanmaktadır.

Sonuç
Akü üretiminde kullanılan kurşun ağır bir metal olup kullanım 
alanları sürekli daralmaktadır. Bor madeninin enerji kaynağı 
olarak kullanımı için de beklenen teknolojik gelişme yakalana-
mamıştır. Lityum; yüzyılımızın batarya üretiminde en önemli 
metali olacaktır.

Ülkemizde lityum kaynaklarının belirlenmesi gerekmektedir. 
Bu kaynakların üretimi, zenginleştirilmesi ve en önemlisi de 
üretilen konsantrenin kendi sanayimizde hammadde olarak 
kullanılması amaç edinilmelidir. Aksi taktirde lityumun üretilip 
hammadde ya da konsantre olarak ihraç edilmesi ülkemiz adı-
na hiçbir anlam taşımayacaktır. 

Kaynaklar

Bu yazının tamamına, 55 sayfa kitap olarak aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilir ya da 

yazarından mail ile isteyebilirsiniz:

maden.org.tr/resimler/ekler/ee2b04b62519620_ek.pdf
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Yine Bir MineExpo’nun Ardından

inovasyon

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

kahraman@email.arizona.edu

Dünya madenciliğinde tekno-
loji ve operasyonlara çözüm 
iddiasında bulunan bütün bü-
yük firmaların ‘sergici’ ve ma-

den üreten firmalarında ‘müşteri’ olarak katıldığı bir MineExpo 
daha dört yıl sonra Las Vegas’ta yapıldı. 2012 yılında MineExpo 
sonrasında yazdığım yazımı şu paragrafla bitirmiştim:

“Ocaklardaki cevherlerin tenörlerinin günden güne düştüğü orta-
dadır ve birçok maden ekipmanı bugün için ekonomik sınırlarına 
ulaşmıştır. Bu sebeple madencilikteki yeni akım daha sıkı veya fazla 
değil, aynı işi daha akıllıca yapmak olmuştur. İşletmelerin başarısı 
ve karlılığı açısından verimlilik ve üretkenlik gün geçtikçe daha faz-
la gündeme gelecek konular olacaktır.”

Aradan geçen dört sene sonunda aynı paragrafı hatırlatmakta 
pek bir sakınca görmüyorum. Şöyle ki; geri dönüp o dönemlerle 
kıyaslandığı zaman metal ve kömür fiyatları o günden bugüne 
ciddi oranlarda gerilemiştir. Eylül 2012 ile Eylül 2016 kıyaslandığı 
zaman altının onsu 1750 dolardan 1250 dolara inerken, bakırın 
libresi 3,5 dolardan 2,20 dolara; termal kömür fiyatları ton başı-
na 60 dolardan 40 dolara ve demir cevher fiyatları da ton başına 
100 dolardan 52 dolara düşmüştür. Kabaca maden sektörünün 
üretip sattığı cevher fiyatları son dört yılda üçte birden fazla ge-
rilemiştir. Bu fiyat gerilemelerine son dört yılın ortalama enflas-
yon oranını eklersek (dünya ortalaması yıllık % 3); cevher fiyatları 
son dört yılda yaklaşık %50 düştü demek çok yanlış olmaz. 

Fiyatlardaki bu durum döngüsel bir fiyat değişimi olsa da sek-
törde ciddi sonuçlar doğurduğu da ortadadır. Peki bu duruma 
maden firmalarının cevabı ne olmuştur? En kötüsünden başla-
yarak sıralarsak; şirket iflasları, üretim maliyeti yüksek işletmele-
rin faaliyetlerinin durdurulması, çalışanların işten çıkarılmasıyla 
küçülmeler, projelerin ve mülklerin elden çıkarılması, firmaların 
değerinin çok altında fiyatlara satılması ve azda olsa nispeten 
başarılı olan maliyet düşürme ve verimlilik arttırma çalışmaları. 
Dürüst olmak gerekirse sektör olarak çok da başarılı bir cevap 

verebildiğimizi söylemek mümkün değil. Çünkü aslında bunca 
fiyat düşüşüne rağmen çok sıkıntı yaşamayan firmalar-operas-
yonlar; ya jeolojik veya coğrafik olarak şanslı olanlar ya da üretim 
maliyetlerini daha iyi kontrol eden kurumlardır.

Maalesef uzun yıllardır sektör olarak aynı metotları kullanarak 
üretim yapıyoruz. Aynı yöntemlerle cevherleri çıkarıyoruz, aynı 
makineleri kullanıyoruz, aynı şekilde bütçe hazırlıyoruz, aynı 
şekilde madenleri planlıyoruz. Özetle üç aşağı beş yukarı uzun 
yıllardır sektör olarak ciddi bir dönüşüm veya gelişme göster-
mediğimizi söylemek mümkün. Buna bir itiraz olabilecek oto-
masyona, yazının ilerleyen kısmında değineceğim. Üretim ma-
liyetlerini uzun yıllardır düşürmeye yönelik sektördeki en yaygın 
cevap kullanılan ekipmanların boyutunun büyütülmesi olmuş-
tur. Ancak gelinen noktada ekipmanların maksimum büyük-
lüğe ulaştığını, hatta en büyük sayılacak ekipmanların aslında 
belli dezavantajlar da oluşturdukları bilinmektedir. Dolayısıyla 
maliyet düşürmede bu yöntem artık eskisi kadar etkin olmaya-
caktır. Bir diğer maliyet düşürme yöntemi ise üretimin nispeten 
az gelişmiş ülkelere kaymış olmasıdır. Bu durum maliyet anla-
mında belli avantajlar sağlamış olsa da Kırgızistan veya Moğo-
listan örnekleri incelenirse buraların küresel maden firmaları ve 
yatırımcılar için başka riskler içerdikleri anlaşılacaktır. Kaldı ki bu 
yöntem sürdürülebilirlik açısından sorgulanabilir.

Son dört sene boyunca maden firmalarına çözüm sağlayan te-
darikçilerin ve teknoloji firmalarının ekseriyeti; web sayfalarını 
güncellemek, firmaları görsel anlamda cezbetmeyi hedefleyen 
ürünlerinin yeni versiyonlarını tanıtmak ve bütün problemleri çö-
zen sihirli değnek ‘yeni fiyakalı raporlar’ dışında sektör adına dişe 
dokunur bir katkıda bulunamadılar. Büyük teknoloji firmalarının 
kriz döneminde inorganik bir biçimde büyüme yöntemleri olan 
satın almalarla; sektörde teknoloji ve tedarikçilik yapan firmaların 
kısmen tekelleştiğini söylemek mümkündür. Örneğin bu tür satın 
almalarda bulunan birçok büyük firma bütün maden üretimini ve 
organizasyonunu tek elden yönetmeyi mümkün kılacak ürünleri 
olduğu iddiasında bulunmaktadır. Böyle bir iddiada bulunma-
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larının temelinde teknoloji-yönetim-planlama gibi yelpazenin 
farklı yerlerindeki kısımları üstlenen firmaları satın almaları sebep 
olmaktadır. Ancak bu firmaların temelde yanıldıkları nokta; satın 
aldıkları diğer firmaları kendi devasa bünyelerinde merkezileştir-
dikleridir. Çünkü bu satın aldıkları kurumlara ait sistem ve teknolo-
jilerin entegrasyonuna yönelik bütüncül bir yaklaşımda bulunma-
dıklarından işin özünde satın aldıkları firmalar, kendi bünyelerine 
kattıkları bağımsız departmanlar gibi düşünülebilir. Maden ope-
rasyonlarının bütüncül ve tek elden yönetilmesi hep popüler bir 
konu olmuştur. Ancak bu iş tahmin edildiği gibi çok basit bir işlem 
değildir. Özellikle farklı teknoloji sağlayıcıları bünyesine alarak 
çözülecek bir durum hiç değildir. Unutulan kısım bu tür merke-
zileştirmeler sonucunda yapılan iş veya proseste bir değişimin ol-
madığıdır. İşin özü böyle bir girişim için ciddi bir alt yapıya ihtiyaç 
vardır. Maden operasyonlarında çalışanların rollerinin, proseslerin 
ve prosesler arası ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 
Böyle zahmetli bir işi göze alan, birikimi olan firma sayısı ve uzman 
da ne yazık ki yok denilecek kadar azdır. 

Bu fuarda en çok dikkat çeken noktalardan biri de piyasaya yeni 
sürülen, komple otomasyonu sağlanmış insansız maden kamyon-
larıdır. Aslında bu ekipmanlar bir önceki fuarda henüz satışa çık-
mamış olmalarına rağmen Avustralya’da faaliyet gösteren iki bü-
yük ekipman üreticisi, kendi insansız ekipmanlarını geliştirme ve 
deneme amacıyla kullanmaktaydı. Aslında maden ekipmanlarının 
otomasyonu son birkaç yılın konusu değildir. Bundan yaklaşık 20 
sene kadar önce de özellikle yer altında kullanılan kamyon, LHD 
gibi ekipmanların uzaktan kontrolü sağlanmaktaydı. Hatta bazı 
firmalar bu ekipmanların otomasyonunu da sağlamıştı. Ancak bu 
girişimler sektörde pek tutulmadı. Emniyet riskleri, üretkenlik ve 
istihdam gibi çeşitli sebepleri olsa da en önemli sebeplerden biri 
psikolojik olarak sektörün böyle bir şeye kendisini hazırlamamış 
olmasıydı. Otomasyonun bir gün tekrar gündeme geleceğini bi-
len büyük tedarikçi firmalardan en büyük ikisi bu sebeple bun-
dan 15-20 sene kadar önce piyasadaki en büyük iki filo yönetim 
sistemini satın aldılar. Bir diğer Japon menşeli büyük ekipman 
tedarikçisi firma da bundan bir kaç yıl önce aynı sebeple benzer 
bir satın almada bulundu. Bugün komple otomasyonu sağlanmış 
ekipmanların olduğu madenler, özellikle belli yerleşim yerlerine 
uzak bölgelerde çalışacak eleman sıkıntısından ötürü ortaya çık-
mıştır. Bu tür operasyonların insan ihtiyacını teknoloji yardımıyla 
kapatma isteği anlaşılabilir. Bütün maden işletme tasarımını hibrit 
(insanlı ve insansız) ya da komple insansız çalışan bir üretim sis-
temine göre tasarlayacak olan işletmelerin gösterecekleri perfor-
mans ilerleyen yıllarda değerlendirme konusu olacaktır. Ancak bu 
tür bir girişimde var olan bir işletme sistemine entegrasyon ciddi 
riskler içerecektir. Bu sebeple yeni maden işletmelerinde kabul 
görmesi daha uzaktır. Bununla birlikte böyle bir teknolojinin var 
olduğu bir ocakta bulunan 10 kamyonun varlığı, ek olarak 3-5 
tane komple otomatik kamyon alımını elbette ki pek mümkün kıl-
mayacaktır. Var olan ekipmanların uyumu bir tarafa bırakıldığın-
da; kullanılan filo yönetim sisteminin versiyonunun otomasyona 
uygun olması, ocak içi iletişim alt yapısının kusursuz-mükemmel 
hale getirilmesi, robotik ve otomasyon alanlarına hâkim yeni ba-
kım-onarım personellerinin istihdam edilmesi ve bir yığın sensör 

ve bilimum diğer robotiğe yönelik kullanılan parçalarında tedari-
ği gerekecektir. Kurumsal üretim standartlarının elden geçirilmesi 
ihtiyaç haline gelecek ve buna ek olarak mevcut personellerin bu 
hibrit ortamda çalışmayı kabul etmeleri gerekecektir.

İnsan faktörü kalktığı zaman ekipmanların daha verimli/üretken 
çalışabilecekleri beklenen bir durumdur. Henüz dünyada maden-
cilik için tam bir örnek bulunmadığı için böyle bir üretkenlik artı-
şının ne kadar olacağını şimdiden kestirmek biraz güçtür. Geçmiş 
tecrübelerimizden yola çıkarak, ekipman kullanan bir personelin 
günlük vardiyasının kabaca %15’i kişisel (yemek, lavabo, dinlen-
me vs.) ihtiyaçlara gitmektedir. Buna ek olarak robot ekipmanların 
dolum için geri park etme süresinin (spottime) ortadan kalkma-
sı, maksimum hız gibi diğer fiziksel avantajları da olacaktır. Tam 
otomasyona geçmek birçok sektör için mantıklı olabilir. Ancak söz 
konusu madencilik olduğunda işin içine başka faktörler girmek-
tedir. Unutulmaması gereken noktalardan birisi de madenlerde 
istihdam edilenlerin çoğunluğunun o bölgenin halkı olduğudur. 
Dolayısıyla madenlerin bulundukları bölge halkına ekonomik an-
lamda sağladıkları avantajın ortadan kalması, üzerine düşünülme-
si gereken bir başka konudur. Söz konusu tam otomasyon oldu-
ğunda unutulmamalıdır ki bugün günde on binlerce sefer yapan 
uçakların hepsinde pilotlar bulunmaktadır. Bu aletlerin hepsinin 
otomatik pilotu bulunmaktadır. Drone örneğinde olduğu gibi in-
sansız olarak kullanılmaları da pek tabii mümkündür. Bu sebeple 
otomasyonun insan hayatını ve sağlığını koruma amacıyla; riskli 
bölgeler ve işlerde kullanılması veya uçak örneğinde olduğu ope-
ratör-otomatik birlikte kullanım (operatöre yardım) şahsi kanımca 
daha kabul edilebilir bir durumdur. 

Madencilikte ciddi bir zihinsel dönüşüme ve inovasyona ihtiyaç 
vardır. Bu dönüşümün içerisinde otomasyonunda yeri muhakkak 
olmalıdır. Özellikle emniyeti ve üretkenliği arttırmaya otomasyo-
nun önemli katkıları olacaktır. Ancak dönüşümün temelinde ön-
celikle üretim metotlarının ve proseslerinin yeniden ele alınması 
olmalıdır. Bunun için sektörde başarılı ve kalifiye eleman ihtiyacı 
hiç olmadığı kadar çoktur. Böyle bir jenerasyonu yetiştirecek tec-
rübe sahibi yöneticilerin ve akademisyenlerin bu noktada üzerine 
düşenler bulunmaktadır. Bugün halen madenlerde onlarca yıl ön-
ceden miras kalan yaklaşımlara sadece o zamanki kullanılan araç 
olan kağıt yerine bilgisayar kullanılmaktadır. Sektörün sürdürüle-
bilirliği için gençlere cazip hale getirilmesi, vizyonunu genişletme-
si ve kendini yenilemesi ihtiyacı hiç olmadığı kadar gereklidir.  
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İptal Edilmesi Gerekirken
İptal Edilmeyen Ruhsatlar

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

3213 sayılı Maden Yasası’nın 
24’üncü maddesi 11. fıkrası 
5995 sayılı Yasa ile değiştiri-
lerek, İşletme ruhsatı yürür-

lük tarihinden itibaren üç yıl içinde zorunlu izinleri almayan/
alamayan ruhsatların iptali öngörülmüş, bu değişiklik sonucu 
binleri bulan işletme ruhsatı iptal durumuna düşmüştür. 2013 
yılı Mayıs ayına kadar bu ruhsatların iptali Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü (MİGEM) tarafından yapılmış, bu tarihten sonra ise 
sadece ruhsatının iptalini yazılı olarak isteyenlerin ruhsatları-
nın iptal edildiği yetkililerce ifade edilmiş ve bu konuda yasal 
bir düzenlemeye gidileceği belirtilmiştir.

Yasanın 24’üncü maddesi 11. fıkrasında 6592 sayılı Yasa ile ya-
pılan değişiklik sonrası, işletme ruhsatını aldıktan sonra zorun-
lu izinleri üç yıl içinde almayan/alamayan işletme ruhsatlarına 
idari para cezası getirilerek ruhsat iptalleri kaldırılmıştır.

2013 yılından beri Yasa gereği iptal edilmesi gerekirken ida-
ri bir tasarrufla iptal edilmeyen işletme ruhsatlarını kapsa-
yan ve 3213 sayılı Yasa’ya 6592 sayılı Yasa ile eklenen Geçici 
22’nci maddede; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 
24’üncü maddenin on birinci fıkrasına gereğince 7’nci mad-
deye göre alınması gerekli olan izinler ile Genel Müdürlüğün 
kayıtlarına işlenmiş alanlarla ilgili diğer izinler için müracaat 
edilmiş olmasına rağmen süresi içinde izinleri alınamamış ruh-
satlar ile anılan izinlerin süresi içinde alınarak Genel Müdürlü-
ğe verilemeyen ruhsatlar hakkında 30.000 TL idari para cezası 
uygulanır. İdari para cezası yatırılan ruhsatlar iptal edilmez, bu 
ruhsatlar hakkında 24’üncü maddenin on birinci fıkrası hü-
kümleri uygulanır.” kuralı getirilmiştir.

İlk bakışta atıfet (bağışlayıcı, affedici) işlemi gibi gözüken kural, 
oldukça hatalı olarak kaleme alınmıştır. Kuralı incelemek için 
7’nci madde ve 24’üncü maddenin 11. fıkrasını beraber değer-
lendirmek gerekmektedir.

7’nci madde ile kast edilen zorunlu izinlerdir. Bunlar; Mülkiyet, 
ÇED ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatıdır. Bu belgeler alınma-
dan faaliyette bulunulması durumunda; Belgelerin alınmadığı 
alanda faaliyet durdurulacak, teminat irad kaydedilecek, aykırı 
faaliyetin üç yıl içinde üç kez yapılması halinde ruhsat iptal edi-
lecektir. 6592 sayılı Yasa ile teminat iradı yerine 30.000 TL idari 
para cezası getirilmiştir.

24’üncü maddenin 11. fıkrasını incelemek için, 3213 sayılı Ya-
sanın; 5177, 5995 ve 6592 sayılı Yasa ile üç değişik şeklinin in-
celenmesi zorunludur.

5177 sayılı Yasa döneminde;
Kanunun 7’nci maddesine göre alınması gerekli zorunlu izinler 
için işletme ruhsatı alınması tarihinden itibaren üç ay içinde 
müracaat edilecektir. Aksi takdirde teminat irad kaydedilir.

5995 sayılı Yasa döneminde; 
Ruhsat sahibince, işletme ruhsatı yürürlük tarihinden itibaren 
üç yıl içinde bu Kanunun 7’nci maddesine göre alınması ge-
rekli olan çevresel etki değerlendirmesi kararı, mülkiyet izni, 
işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile Genel Müdürlüğün kayıtları-
na işlenmiş alanlar ile ilgili izinlerin alınarak Genel Müdürlüğe 
verilmesini müteakip işletme izni düzenlenir. Yükümlülükleri 
yerine getirilmeyen ruhsatların teminatı irad kaydedilerek ruh-
sat iptal edilir. 
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Konuyu açarsak;
1- 3213 sayılı Maden 
Yasası’nın 5995 sayılı 
Yasa ile değişik 24’üncü 
maddesi 11. fıkrası çok 
açıktır. İşletme ruhsatı 
alınmasından itibaren 
üç yıl içinde zorunlu 
izinlerin alınmaması/alı-
namaması hali ruhsat ip-
talini gerektirmektedir. 
Bu ruhsatlara 5995 sayılı 
Yasa ile 1 yıllık ek süre ta-
nınmıştır. Böylece 5995 
sayılı Yasa döneminde 
(24.06.2011-18.02.2015 tarihleri arasında), zorunlu izinleri 
tamamlamayan ruhsatların iptal edileceği Yasa’nın emredici 
hükmü olduğuna göre, söz konusu ruhsatların iptal edilme-
mesinde idarenin açık bir ihmali olduğu tartışmasızdır. 

2- Ruhsatını yürütmek istemeyen ruhsat sahiplerine 30.000 TL 
idari para cezası vererek ruhsat iptalinin ortadan kaldırılması, 
ayrı bir hatadır. Zira burada ruhsat sahibinin ruhsatının yürü-
tülmesi konusunda bir iradesi yoktur.

3- Ruhsat sahibi istemediği halde 30.000 TL idari para ce-
zası verilerek, ruhsat hukukuna yürürlük kazandırılmakta, 
ruhsatın idarece iptal edilmesi gereken tarihinden itibaren 
de anılan ruhsatın mali mükellefiyetleri ruhsat sahibine 
yüklenmektedir.

4- Zorunlu izinleri tamamlaması mümkün olmayan ruhsatlar 
ile ruhsatının yürürlük kazanması istemeyen ruhsat sahipleri-
nin ruhsatları yürürlük kazanacak, Yasanın 24’üncü maddesi 
11. fıkrasına tabi tutularak da ve her yıl 50.000 TL idari para ce-
zasına muhatap olacaktır. Böyle bir uygulamanın hukuk man-
tığına aykırı olduğu kuşkusuzdur.

5- 6592 sayılı Yasanın yürürlüğünden sonra ruhsatının yü-
rürlüğünü istemeyen ruhsat sahiplerinin terk taleplerine 
karşı MİGEM ruhsat terkini ve iptalini terk dilekçesinden 
sonraki tarihi alarak işlem yapmaktadır. Ruhsat sahibi bu-
rada terk dilekçesini, kendisine Geçici 22’nci maddenin 
uygulanmaması istemek için yapmaktadır. İşletme İznini 
alamamış, faaliyete geçememiş ruhsat sahibi hakkında ya-
sal gereğini zamanında yapmayan idarenin, sonradan ruh-
sat sahibi terk talebinde bulunduğunda yeni yapılan yasal 
düzenlemeyi gerekçe gösterip idari yaptırıma hükmetmesi 
genel hukuk ilkeleri ile bağdaşmaz.

6- İdari para cezası Kabahatler Yasası hükümlerine tabi tutul-
maktadır. İşletme ruhsatını 5995 sayılı Yasa uyarınca iptal et-
mesi gereken idaredir. Burada bir kabahat varsa bu kabahatin 
de idarede olduğu tartışmasızdır. Geçici 22’nci madde ile ida-
renin kabahati ruhsat sahibine yüklenmektedir. 

Kuralın uygulanması ile ilgili Geçici 16’ncı maddede; Bu Kanu-
nun yayım tarihinden önce işletme ruhsatı yürürlüğe girdiği 
halde işletme izni düzenlenmeyen ruhsatlar için ruhsat yürürlük 
tarihinden itibaren 3 yıl içinde Kanunun 7’nci maddesine göre 
gerekli izinlerin alınarak Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. 
Ancak bu Kanunun yayımı tarihinde 3 yıllık süresi dolmuş veya 
3 yıllık sürenin dolmasına 1 yıldan az süresi kalmış ruhsatlar için 
söz konusu izinlerin 1 yıl içinde alınarak Genel Müdürlüğe veril-
mesi zorunludur. Aksi takdirde bu ruhsatlar iptal edilir.

6592 sayılı Yasa döneminde;
Zorunlu izinleri işletme ruhsatı alınmasından sonra üç yıl için-
de almayan/alamayan işletme ruhsat sahipleri bu üç yıldan 
sonra her yıl için 50.000 idari para cezası ödeyecek, işletme 
ruhsat süresinin sonunda da ruhsat süresi uzatılmayacaktır. 
Yani iptal edilecektir.

Daha önce iptal edilmesi gereken işletme ruhsatları hakkında 
da yukarıda aktardığımız üzere 6592 sayılı Yasa ile Geçici 22’nci 
madde getirilmiştir.

Esasen getirilen Geçici 22’nci madde hatalıdır. Bu maddenin 
aşağıdaki şekilde olması gerekirdi.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 24’üncü madde-
nin on birinci fıkrası gereğince 7’nci maddeye göre alınması 
gerekli olan izinler ile Genel Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş 
alanlarla ilgili izinler için müracaat edilmiş olmasına rağmen 
süresi içinde alınamamış ruhsatlar ile anılan izinlerin süresi 
içinde alınarak Genel Müdürlüğe verilemeyen ruhsatlar hak-
kında, ruhsat sahibine 3 ay/6 ay süre tanınır bu süre içinde 
30.000 TL ödeme ile başvurulması halinde söz konusu ruh-
satların hukuku yürütülerek, bu ruhsatlara Yasanın 24’üncü 
maddesi on birinci fıkrası hükümleri uygulanır. Konulan sü-
rede yükümlülüklerini yerine getirilmeyen ruhsatlar münfe-
sih (hiçbir işleme gerek olmaksızın iptal edilir) olur.

Yukarıda aktardığımız şekilde düzenlenmeyen Geçici 22’nci 
madde birçok mağduriyete yol açmaktadır. 
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Alagrup Mühendislik; faaliye-
te başladığı 2011 yılından iti-
baren, özellikle yeraltı kömür 
madenciliği ekipmanlarının 
tedariki konusunda aranan fir-
malardan biri haline gelmiştir.
Kendi alanında uzun yıllar 
Türkiye’nin en köklü firma-

larında tecrübe edinmiş mühendislerden oluşan kadrosu ile 
çalışmalarına devam etmektedir.
Uluslararası boyutta ekipman tedariki yapan üreticilerin Türkiye 
temsilciliğini üstlenmenin yanı sıra, proje bazlı çalışmalara  da imza 

atmaktadır. Aynı zamanda yer 
altı madenleri için elektrik pro-
jeleri hazırlamakta ve danış-
manlık hizmeti de vermektedir. 
Aynı zamanda bünyemizde, 
ürünlerin bakım, onarım gibi 
ihtiyaçlarını karşılamak adına, 
müşterilerimize en hızlı şekilde 
hizmet verecek bir teknik servis 
hizmeti de vermektedir. 
Tüm bunların yanında güçlü 
üretim ekibiyle de işletme-
lerin her türlü ihtiyacına cevap verme potansiyeli bulunduran 
Alagrup, %100 yerli üretim, ATEX sertifikalı desandre vinç, hava-
landırma fantüpleri, zincirli konveyor parçaları ve anahtar teslim 
konveyor bant sistemi üretimi gerçekleştirmektedir. Üretimini 
yaptığı ürünlerin yanı sıra, elektrik ekipmanların şase üretimi 
gibi faaliyetlerine hız kazandıran Alagrup, işletmelerin mekanik, 
elektrik, hidrolik ve pnömatik ekipmanlarına tamirat servisiyle de 
potansiyelini gün geçtikçe arttırmaktadır. 

Alagrup Mühendislik: “Enerjiniz Enerjimiz”
Salon 2, Stant 211
www.alagrup.com

Esas prensibi kalite olan 
ARGETEST Kasım 2012 de 
kurulmuş olup; kurulduğu 
yıldan itibaren TS EN ISO/
IEC 17025 Deney ve Kalib-

rasyon Laboratuvarı Akreditasyon Belgesinin beraberinde; ISO 
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 14001:2004 
Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Sistemi Belgelerine sahiptir.
Cevher Zenginleştirme ve Ar-Ge
ARGETEST Cevher Zenginleştirme ve Ar-Ge birimi bünyesinde 
verilen hizmetler; laboratuvar ölçekli cevher zenginleştirme 
test çalışmaları, mineral karakterizasyonu ve proses mineralo-
jisi, pilot ölçekli cevher zenginleştirme test çalışmaları, cevher 
zenginleştirme tesis akım şeması dizaynı, tesis optimizasyonu 
ve revizyonu, yerinde uygulama ile tesis sorunlarının belirlen-
mesi ve giderilmesine yönelik çalışmalar, tesis içi uygulamalı 
eğitimler verilen hizmetlerdendir.

Yapılan çalışmalar sonrasında elde edilen veriler uluslararası 
raporlama standartlarında Türkçe, İngilizce, Çince, Farsça ve 
Azerice dil seçenekleri ile raporlandırılarak basılı ve elektronik 
kopyalar halinde sunulmaktadır.
ARGETEST Cevher Zenginleştirme ve Hidrometalurji Birimi Çalış-
maları; Mineral karakterizasyonu ve proses mineralojisi, boyut kü-
çültme testleri, sınıflandırma, zenginleştirme (Gravimetrik Ayırma, 
Yaş & Kuru manyetik Ayırma, Flotasyon, Hidrometalurji), Susuzlan-
dırma ve katı-sıvı ayrımı Ana başlıklarında sınıflandırılabilir.
Maden Analiz Laboratuvarı
Maden analiz laboratuvarımızda yetmişin üzerinde elementin 
analizi kantitatif olarak yapılabilmekte olup; XRF, XRD, ICP, AAS, 
UV, volumetrik-gravimetrik analiz metotlarının beraberinde fire 
assay (kupelasyon) ile altın, gümüş ve platin grubu elementlerinin 
analizleri de uluslararası standartlar uygulanarak yapılmaktadır. 
Uluslararası cevher normları göz önüne alınarak oluşturulan analiz 
paketleri ile jeokimya analizleri, değerli metal analizleri, cevher nu-
munesi analizleri, ithalat-ihracat analizleri, metal-alaşım analizleri, 
endüstriyel hammadde analizleri, kömür külünde majör ve minör 
element analizleri,  nadir toprak elementleri analizleri ve bor ana-
lizleri beraberinde müşterilerin talepleri doğrultusunda oluştu-
rulacak analiz paketleri ile ekonomik ve hızlı bir şekilde sektörün 
ihtiyaçlarına cevap vermektedir. 

Argetest
Salon 6, Stant 626

www.argetest.com

Fuar özel
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Fuar özel

Firmamız, sanayi alanlarının 
tamamında yıĞın malzeme-
lerin transferi için kullanılan 
taşıyıcı bant çesitlerinin ve 

tamamlayıcı gereksinimlerin üretim, pazarlama ve teknik servis 
faaliyetlerine, çalışma ekibimizin ‘’süratli ve sorunsuz hizmet 
anlayışı’’ ile devam etmektedir. Devlet işletmeleri ve Kurumsal 
şirketler tarafından özellikle hizmet alımlarında tercihli firma 
olmanın sorumluluğu ile üretim ve satış sonrası servis hizmet-
lerimiz sürmektedir. Güzel ülkemizin ve milletimizin tüm olum-
suzluklardan uzak olması temennisi ile... 

Batıbant, 7/24 Vulkanize Ek Hizmeti 
Salon 3, Stand 303

www.batibant.com

Tekstil ve çelik kordlu bantları 
7/24 ekleme hizmeti

1967 yılında İstanbul’da kurul-
muş olan Termo Isı Sistemleri 
Ticaret ve Sanayi AŞ bugün 
ısıtma sektörünün öncü firma-
ları arasında, Ecostar markası 
ile yer almaktadır.
Merkez ofisi İstanbul/Kartal’da bulunan Ecostar, üretimini Tekirdağ/
Çorlu’da 50.000 m² açık ve 15.000 m² kapalı alanı olan fabrikasında 
gerçekleştirmektedir. Yurtiçi ve yurtdışı satış ofisleriyle müşterilerinin 
taleplerini Ecostar markası ile dünya standartlarında karşılamaktadır.
Ecostar, monoblok ve duoblok olmak üzere iki ana grupta ihti-
saslaşmıştır. 40 kW’tan 11.500 kW’a kadar domestik-monoblok 
yakıcı üreten Ecostar, 67 mW’a kadar da değişik endüstriyel uy-
gulamalar için, müşteri talepleri doğrultusunda sanayi-duoblok 
yakıcı üretimi yapmaktadır.
Ecostar’ın yaptığı yakıcı sistemler arasında sıvı, gaz ve çift yakıtlı 
ürünler ile biogaz, ethanol, kömür tozu, talaş, atık yağ ve atık gaz-
lar için özel yakıcılar da bulunmaktadır.

Ecostar kendi AR-GE yatırımlarıyla sürekli yeni ürün çalışmaları 
da yapmaktadır. Uzun yıllar içinde edinilmiş olan deneyimlerle 
müşterilerinin farklı taleplerine karşılık verebilen Ecostar, yurti-
çinde ve yurtdışında anahtar teslimi devlet ve özel sektör taah-
hüt projeleri de gerçekleştirmektedir.
Domestik ve sanayi yakıcılarının yanı sıra; domestik ve endüst-
riyel sıcak hava jeneratörleri, endüstriyel fırınlara ve akışkan ya-
taklı kazanlara özel yüksek ısıya dayanımlı proses bek yakıcıları, 
yoğuşmalı kazanlarda kullanılmak üzere premix yakıcıları ve di-
ğer çeşitli ürünlerle, Ecostar uzun yıllardır çözüm odaklı olarak 
müşterilerine hizmet vermektedir.
Türkiye’de ve yurtdışında çözüm odaklı ve güven esaslı olarak 
faaliyetlerine devam eden Ecostar, müşterilerine en az maliyette 
en yüksek verimi ve kaliteyi sunmak için çalışmalarına daha da 
gelişerek devam etmektedir. 

Ecostar:1967’den Geleceğe
Salon 3, Stant 310

wwww.ecostar.com.tr
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2006 yılından günümüze ge-
len tecrübeli kadrosu ile An-
kara merkezli firmamız FORA-
MEC, madencilik, ağır altyapı 
ve enerji projelerine makine 

ile ekipman tedariği yapmaktadır.
Firmamız tedarik hizmetlerinin yanı sıra servis, mühendislik ve 
danışmanlık alanlarında da başarılı çözümler sunmaktadır. 

İş ortaklarımız arasında Normet (Maden ve Tünel Makineleri), DSI 
(Tahkimat Sistemleri), MineARC (Sığınma İstasyonları), Schöma 
(Tünel ve Maden Lokomotifleri), Zitron (Havalandırma Sistem-
leri), TMachinery (Mekanize Uzun Ayak Sistemleri), Schopf (Yer 
altı Yükleyicileri), Solinst (Yer altı Suyu Ölcüm ve İzleme Aletleri), 
Glötz (Jeoteknik Ölçüm ve İzleme Aletleri) gibi ciddi, güvenilir ve 
her biri kendi iş alnında lider firmalar bulunmaktadır. 
Firmamız ayrıca tesis ve enerji projelerine çeşitli tip ve markada 
vanalar, borular, bağlantı elemanları, pompalar ve benzer teknik 
ekipmanlar, iş makinelerineyse lamba, koltuk, kamera, egzoz sis-
temleri gibi diğer teknik ekipmanlar da tedarik etmektedir. 

Foramec
Salon 2, Stant 204 C
www.foramec.com

Endüstri, enerji ve maden 
işletmelerinin, belediyelerin 
üretimden ve/veya tüketim-
den kaynaklı atıklarının çev-
reye zarar vermeden, düzenli 
depolanmasının sağlanabil-

mesi için inşa edilecek atık düzenli depolama tesislerinin yer 

seçimi, planlama çalışmaları, uygulama projelerinin tasarlan-
ması, teknik şartnamelerinin hazırlanması,  yasal mevzuatlar 
kapsamında danışmanlık verilmesi ve  inşaat işlerinin şantiye 
denetimlerinin yapılmasında;
Hidrojeoloji, Hidroloji, Deprem Tehlike Analizleri, Jeolojik, Je-
oteknik, Doğal Yapı Gereçleri etüt ve raporunun hazırlanması 
ve değerlendirilmesi, kaplama Sentetik malzemelerin (HDPE, 
EPDM jeomembranlar, GCL, jeogirit, jeotekstil, drenaj kompo-
zitler, gritler) ve doğal malzemelerin (kil, silt, kum, çakıl, kaya, 
agrega  vb) değerlendirilmesinde;
Çevre su kaynaklarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, ihti-
yaç suyunun iletimi ve depolanması,  çevre suyunun drenajları, 
proje alanından uzaklaştırılmasndaı, taşkın koruma yapıların 
emniyet ve ekonomi temel alınarak çevre ile uyumlu yapıların 
planlanması inşa edilmesinde;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluş-
ların mevzuatlar çerçevesinde projelerin, inşaatlarının  yapıl-
masında danışmanlık ve/veya denetim hizmetlerinin verilme-
sinde yetkili denetim ve mühendislik firması olarak emniyetli 
ve ekonomik çalışmalarımızla  çözüm ortağınız olarak birlikte 
çalışmak isteğimiz  temel hedefimizdir.

Hidrogrup Su Yapıları Denetim ve
Mühendislik Hizmetleri 

www.hidrogrup.com.tr

Fuar özel
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GEN Serisi ekskavatörleri ara-
sında maden ocaklarında kul-
lanım için özelleşmiş iki tonaj-

da makine bulunmaktadır. Bunlar HMK 370 LC HD ve HMK 490 
LC HD modelleridir. Bom, arm, kepçe, yürüyüş takımları, alt ve üst 
şase olmak üzere tüm konstrüksiyonlar ağır hizmet tipi olarak ta-
sarlanıp üretilmiştir. Bu sayede en zorlu iş koşullarında dahi sorun-
suz ve sürekli çalışma imkânı sağlayarak kullanıcılarına maksimum 
verimlilik sunar.
Hidrolik Sistem
2 adet değişken deplasmanlı, yüksek kapasiteli eksenel pis-
tonlu hidrolik pompa ile makine performansı ve pompa ömrü 
maksimize edilmiştir.

Negatif kontrol özelliği sayesinde pompa, istenildiği an istenildiği 
miktarda debi üretebilme kabiliyetine sahiptir. Artan yüke bağlı 
olarak pompanın ihtiyacı olan güçle, dizel motorun ürettiği güç en 
doğru şekilde eşlenerek motorun bayılmasının önüne geçilir. 
Alt Şase ve Yürüyüş Takımları
Alt şase üzerinde yürüyüş makaralarının bağlandığı beşgen 
bağlantılar, şasenin mukavemetini, dolayısıyla ömrünü uzatır. 
Her bir tarafta 9’ar adet yürüyüş makarasına sahip uzun pa-
letler, makineye çalışabileceği dayanıklı ve geniş bir platform 
sağlayarak dengesini maksimize eder. Tam korumalı palet mu-
hafazası, palet zincirlerini doğru istikamette tutarak zincirlerin 
ve yürüyüş makaralarının aşınmasının önüne geçer.
Kabin
GEN Serisi operatör kabinleri en zor koşullarda operatöre kon-
forlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar. 
Çalışma konforunu arttıran özelliklerden biri ergonomik opera-
tör koltuğu ve ön konsoldur. Operatörün uzun saatler boyunca 
yüksek performansta, yorulmadan ve konforlu bir şekilde çalı-
şabilmesi için tasarlanan, 9 değişik pozisyonda ayarlanabilen 
koltuk, standart donanım olarak sunulmaktadır. 
Kabin içerisindeki yüksek kapasiteli klima sayesinde en sert 
hava koşullarında bile operatöre istediği sıcaklıkta çalışma or-
tamı sağlanmaktadır. 

Hidromek
www.hidromek.com.tr

Jeoges firması 2012 yılında 
Ankara’da yurtiçi ve dışında-
ki maden sektörüne hizmet 
verebilmek için kurulmuştur. 

Kurulduğu tarihten bugüne yaptığı ar-ge projeleri ile müş-
terilerine çözüm ortağı olmuştur. Wireline ve konvensiyonel 
sondaj ekipmanları, sondaj makina yedek parçası üretimi ve 
danışmanlık hizmetleri verdiği sektöre son zamanlarda yaptı-

ğı atılımlar ile kendi alt mar-
kaları olan deeper elmaslı 
ürünleri ve geomag kuyu içi 
ölçüm cihazları ile hizmet 
etmeye devam etmektedir. 
Jeoges firması her zaman 
için müşterisinin çözüm or-
tağı olmayı ve bu amaç doğ-
rultusunda kendini sektörde 
sürekli geliştirmeye ve müş-
terilerine yenilikçi çözümler 
sunmayı hedeflemektedir. 

Jeoges
Salon 3, Stand 340 B
www.jeoges.com.tr
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Labris, yaklaşık 20 yıldır 
dünyanın birçok ülkesinden 
sektöründe lider makine ve 
ekipman tedarikçilerinin Tür-
kiye’de ve çevre ülkelerdeki 
temsilciliğini ve distribütör-
lüğünü yürütmektedir. Gü-
nümüzde geniş ürün gamı 

ile Türkiye’de ilk ve tek firma olan Labris; tecrübeli, yenilikçi yö-
netimi ve kaliteli uzman kadrosuyla madencilik ve ağır sanayi 
makine ve ekipman pazarında öncü ve saygın bir yere sahiptir.
Labris; konveyör bant sistemleri ve aksesuarları, cevher hazırlama 
ve zenginleştirme tesisleri, yer altı madenciliği ve tünelcilik ile ilgili 

A’dan Z’ye bütün ihtiyaçlar için akla ilk gelen adreslerden biridir.
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını yerinde tespit ede-
rek bunlara yönelik en kısa sürede, kaliteli, güvenilir ve ekono-
mik çözümler sunmak ve satış sonrası desteğini en iyi şekilde 
sağlayarak sorunların çözülmesinde, müşteri memnuniyeti 
prensibi ile hizmet vermek, temel felsefemizidr. 
Hedefimiz; genç ve dinamik ekibimizle, yakın geçimişte gös-
termiş olduğumuz hızlı büyümenin ve baştan beri sahip ol-
duğmuz değerlerin üzerine yenilerini katarak; kalite, güve-
nilirlik ve dürüstlük çerçevesinde verilen hizmetin daima en 
iyisini mümkün kılmaktır.
20 yıldır akıllara kazındığı gibi;
BİZ SÖZ VERMEYİZ, İSPATLARIZ...

Salon 3, Stand 351
www.labris.com

Labris; Biz Söz Vermeyiz, İspatlarız

Fuar özel

Martin Engineering 1944’te 
kurulmuş olup, dökme malze-
melerin işletimini daha temiz, 
daha güvenli ve daha verimli 
hale getiren yeniliklerin ulus-
lararası alandaki lider gelişti-
ricisi, üreticisi ve tedarikçisidir. 
Şirket merkezi ABD, Neponset 

Illinois’tedir. Martin, altı kıtaya yayılan kendine ait ve lisanslı iş-
letmeleri ile toplam 20 ülkede faaliyet göstermektedir; Amerika 
Birleşik Devletleri, Brezilya, Meksika, Peru, Kanada, Şili, Kolom-
biya, Hindistan, Endonezya, Japonya, Avustralya, Güney Afrika, 
Çin, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Rusya, İspanya ve Türkiye.

Martin Engineering, 70 yılı aşkın bir süredir tekniker ve mühen-
disleri ile dünya çapında dökme malzeme problemlerini çözen, 
akışı hızlandıran, toz ve döküntüyü azaltan, ekipman ömrünü 
uzatan, dolayısıyla iyileştirilmiş çalışma ortamları ve daha fazla 
kârlılık sağlayan teknolojileri sunar.
NE YAPIYORUZ?
•	Bant Temizleme Çözümleri
•	Transfer Noktası Çözümleri
•	Toz Yönetim Çözümleri
•	Vibrasyon Çözümleri
•	Hava Şoku Çözümleri
•	Emniyet Çözümleri
•	Eğitim, Bakım ve Montaj Hizmetleri 

Martin Engineering
Salon 3 Stand 323

www.martin-eng.com.tr
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3B Cevher Modelleme, Açık 
Ocak ve Yeraltı Tasarımı, Pit 
Optimizasyonu için; Türki-
ye’nin En Yaygın Madencilik 
Yazılımı: Netcad NETPRO/Mine 

Netcad, 1989 yılında Coğrafi Bilgi Sistemleri, mühendislik ve 
uygulama dallarında yazılımlar geliştirme amacıyla %100 yerli 
sermaye ile kurulmuş ve 27 yıldır geliştirdiği uygulamalarla ül-
kemizin öncü yazılım firmalarından biri olmuştur. Uluslararası 
standartlarda GIS ve CAD tabanlı 30’a yakın masaüstü, web, 
mobil ve bulut ortamı uygulaması bulunan Netcad, Türkçe, İn-
gilizce ve Rusça dillerinde uygulamalar geliştirmektedir. 
Ülkemizdeki maden kaynaklarını, çağdaş madencilik bilim ve 
teknolojisine uygun standartlarda üretilmesi ve yönetilmesi için 
bilişim çözümleri üreten Netcad, uzun yıllardır maden, jeoloji 
ve jeofizik mühendisliği kapsamında uluslararası standartlarda 

çözümler sunmakta; ruhsat ve imalat haritalarının hazırlanması, 
üç boyutlu cevher modelleme,  açık ocak ve yeraltı tasarımları 
Netcad çözümleri ile gerçekleştirilmektedir.  
Yer bilimleri kapsamında kullanılan diğer ticari yazılımlar; dil sorunu, 
yetersiz eğitim/teknik destek ve yerel sorunlara çözüm üretememe 
gibi sebeplerle yaygınlık kazanamamışlardır. NETPRO/Mine, ülke-
mizde kullanıcıları için bu kapsamdaki tüm gereksinimleri yerine 
getirebilmeyi başarabilen tek yerbilimleri yazılımı konumundadır. 
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Hacettepe Üniversitesi ve Net-
cad Yazılım AŞ işbirliği ile Tübitak projesi olarak ortaya çıkan 
NETPRO/Mine projesi, kamu-üniversite-özel sektör ilişkisinin en 
güzel örneklerinden birisidir.  
Cevher yatağı modelleme ve maden işletmeciliğinin tüm aşa-
malarını bir arada gerçekleyen NETPRO/Mine, yenilenen ma-
den kanunu ile tam uyumlu yapısı ile Türkiye madencilik sektö-
rüne yeni bir anlayış getirmiştir. 

Türkiye’nin Madencilik Yazılımı: Netcad NETPRO/Mine
Salon 2, Stant 201 C

www.netcad.com

Otkonsaş, 30 yıldır temsilcisi 
olduğu tüm dünyada tanın-
mış üreticiler ve tecrübeli 
mühendis kadrosu ile ağır 
endüstriye hizmet vermeyi 
sürdürmektedir. Ağır endüst-

rinin talep ettiği endüstriyel vanaların seçimi, tedariki ve devre-
ye alımı Otkonsaş’ın birincil hedefi olup firmamız özellikle zorlu 
proseslerde kendini var etmektedir.
Aşındırıcı ve korosif akışkanların ve proseslerin var olduğu Ma-
dencilik Endüstrisinde kendine son yıllarda iyi bir yer edinen 
Otkonsaş, özellikle anahtar teslim projelerde ihtiyaç olunan ve 
çalışma konusu olan tüm ekipmanların seçimi ve tedariki ile 
adından söz ettirmektedir.

Geniş ürün yelpazemiz sayesinde bir maden prosesinde ihtiyaç 
duyulabilecek tüm manuel ve aktuatörlü vanalar her tür malze-
me gereksinimleri ile tedarik edilebilmektedir. Yeni kurulacak 
bir tesisin tüm vanalarını tedarik edebiliyor olmak firmamızı ra-
kipsiz kılmakta ve yatırımcıları hem teknik, hem tedarik, en çok 
da finansal açıdan rahatlatmaktadır.
Vana konusunda sahip olduğumuz tecrübeyi geniş mühendis 
ve teknisyen kadromuz ile destekleyerek müşterilerimize doğ-
ru enstrümanın seçimi, teknik özelliklerin hazırlanması, tedarik, 
stok, montaj ve devreye alım konularında çözümler sunmaktayız.
Rakiplerimizden farklı olarak ilk kurulduğumuz günden bu 
yana hem vana hem de aktuatör tedariki gerçekleştirdiğimiz 
için doğru vanaya doğru Pnömatik, Elektrik veya Elektrohid-
rolik aktuatörün seçimi, montajı ve devreye alımı konularında 
çözümler sunabilmekteyiz.
Otkonsaş bugüne kadar Bakır, Nikel, Altın, Demir, Bor, Gümüş 
vb. maden proseslerine endüstriyel ekipman tedarik etmiş ve 
mühendislik çözümleri sunmuştur. Akışkanın aşındırıcı veya 
korosif olması, basınç veya sıcaklığın çok yüksek/alçak olması 
firmamızın çözüm üretmesini engellememekte aksine bizi bir 
adım öne geçirmektedir. Otkonsaş çözülemeyeni teknik ve ti-
cari olarak çözmeyi amaç edinmiştir ve bunu 30 yıldır prensip-
lerinden ödün vermeden sürdürmektedir. 

Otkonsaş
Salon 3, Stand 301 B
www.otkonsas.com
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teknolojiler ve ekipmanlar sayesinde sektörde rekabet avan-
tajı sağlamaktadır. Detaylı proses ve tesis bilgisi, Outotec’i 
müşterilerimiz için eşsiz bir stratejik ortak haline getirmiştir.
Son teknoloji laboratuvarlar ve pilot tesislerle donatılmış iki Ar-
Ge merkezimizin uzmanlığı, proses çözümlerimizin tasarlanması 
için kullanılmaktadır. Outotec’in HSC Chemistry® yazılımı, test ça-
lışmalarından alınan verileri kullanarak prosesi simüle etmek için 
modern bir yol sunmaktadır.

Outotec, madencilik ve me-
talurji endüstrisinde, çeşitli 
altın cevher türleri için ge-
lişmiş proses çözümleri sağ-
lamaktadır. Proses çözüm-
lerimiz arasında analizörler 
ve otomasyon sistemleri ile 
birlikte, tane boyu küçült-
me, flotasyon, basınçlı oksi-
dasyon, kavurma, liç ve geri 
kazanım uygulamaları bu-
lunmaktadır. Atıklar ve atık 
arıtma da sunduğumuz pro-
ses çözümlerimizin ayrılmaz 
bir parçasıdır.

OUTOTEC, Dünya doğal kay-
naklarının sürdürülebilir kulla-
nımı için liderlik eden teknolo-
jiler ve servisler sağlamaktadır. 

Mineraller ve metal işleme teknolojilerinde dünya lideri olarak Ou-
totec yıllardır çığır açan birçok teknoloji geliştirmiştir.
Outotec’in cevher hazırlama, hidrometalurji ve pirometalurji 
alanındaki kapsamlı bilgi birikimiyle oluşturduğu kanıtlanmış 

Outotec
www.outotec.com

Madencilikte hızlı ve hassas te-
nör tespiti, gerek maliyetlerin 
düşürülmesi gerekse de cevher 
zenginleştirmeyi kolaylaştırma-
sı açısından büyük önem taşı-

maktadır. Thermo SCIENTIFIC taşınabilir NITON XRF analiz cihazları 
yıllardır bu amaçla yaygın olarak kullanılmaktadır. Sondaj sonucu 
elde edilen karotun veya  araziden toplanan örneklerin doğrudan 
saniyeler  içinde analizi bu cihazlarımızla mümkün olmaktadır.
SDD detektöre sahip GOLDD modelleri ile Mg dan Uranyuma 
düşük dedeksiyon limitlerinden %100 e dek ppm veya % olarak  
analiz edilebilmektedir.
Açısı ayarlanabilir renkli dokunmatik ekran, şarj edilebilir li-Ion 
pilleri ile en az 8 saate kadar ara vermeden analiz yapılabilir.

Dahili kamerası ile analiz ya-
pılan noktanın görüntüsünü, 
yine dahili GPS bölgenin ko-
numunu kaydeder, GIS gibi 
uygulamalarında kolayca te-
nör haritası çıkarılabilmesini 
sağlar.
Cihazlarımız zengin aksesuar 
seçenekleri ile sunulmaktadır. 

Ülkemizde 400 e varan taşına-
bilir NITON XRF analiz cihazları 
XL2, XL3, XL5 ve FXL gibi farklı 
modelleri ile farklı madencilik 
uygulamalarında yıllardır kul-
lanılmaktadır.1988 den beri 
analiz cihazları satış ve teknik 
servis hizmeti veren firmamız 
7 gün 24 saat servis desteği 
için hazırdır. 

Repamet
Salon 3, Stand 340 D
www.repamet.com
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Yılmaz Proses Teknolojileri 
(YPT), cevher hazırlama ve 
hidrometalurji konularında  
mühendislik, ekipman tasarı-
mı, üretimi ve servis hizmetleri 

ile beraber sistem çözümleri sunar. YPT’nin üretim programında-
ki tüm ekipmanlar, ağır hizmet maden şartlarında çalışacak şe-
kilde tasarlanmaktadır. Bu anlamda, cevherin kil ve nem ihtivası 
ile çevresel şartların oluşturabileceği performans düşüklükleri ve 
mekanik olumsuzluklar öngörülür ve en aza indirilir. Ekipmanlar 
kolay bakım ve servis verilebilir şekilde tasarlanır, üretilir.
Üretim programımızda bulunan ekipmanlar:
•	Paletli Besleyiciler, Stok Altı Çıkarıcılar
•	Kil ve Ürün Elekleri, Izgaralı Ön Elekler
•	Çamur, Köpük, Logar ve Karbon Pompaları
•	Flotasyon Selülleri, Kondüsyonerler
•	Tikiner ve Lamelli Damatıcılar
•	Teker Üstü Tahrikli, Çubuklu- Bilyalı Değirmenler ve Yıkama 
Tamburları
•	Topaklama Tamburu
•	Spiral Klasifikatörler ve Susuzlandırıcılar
•	Komple ADR Tesisleri
•	Civa Gazı Filtreleme ve Damıtma Sistemleri

YPT, tüm ekipman taleplerini  titizlikle ele alarak prosese en uy-
gun ekipman tasarımlarını yapar. Ekipmanlarında çağın gereği 
olan en gelişmiş kontrol sistemleri ve özel yazılımlar kullanılır. 
Ürettiğimiz ekipmanlar için uzman personel ile kurulum, devreye 
alma, eğitim, servis ve yedek parça temin hizmetleri verilir. İste-
nen durumlarda ekipmanın kullanım süresi boyunca koruyucu 
bakım anlaşmaları yapılır. 

Yılmaz Proses Teknolojileri
Salon 6, Stant 620 A

www.ypt.com.tr

CIC Tankları

Bilkent Holding bünyesinde 
faaliyet gösteren TEPE Prefab-
rik kurulduğu 1977 yılından 
bugüne prefabrik sektöründe 
35 yılı aşan tecrübesi, bilgi bi-
rikimi ve güçlü grup sinerjisi 
ile faaliyet alanını sadece ülke-

miz sınırlarında değil, dünyanın bütün bölgelerindeki projelerin 
ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişletmiştir. 
Ürün gamımızı oluşturan ‘Modüler Panelize Hafif Çelik Prefabrik 
Yapılar’, ‘Betopan Panel Sistem Binalar’, ‘Yaşam Konteynerleri’, ‘Ön 
Tasarımlı (pre-engineered) Çelik Yapılar’ ve ‘Kalıcı Prefabrik Binalar’ 
ile ‘Özel Amaçlı Kabinler-Üniteler’ çoğunlukla maden, inşaat, enerji, 

petrogaz ve altyapı projelerinde faaliyet gösteren firmaların ihti-
yaçları doğrultusunda yatakhanelerden mutfak ve yemekhanelere, 
çamaşırhanelerden ofis ve kliniklere, depolardan, hangarlara ve 
atölyelere kadar çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.
Dünyanın en büyük maden firmalarından olan Amec Foster 
Wheeler ile Alacer Gold firmalarının tescilli tedarikçisi seçilerek, 
Erzincan’ın İliç ilçesinde ortak olarak gerçekleştirdikleri maden çı-
kartma projesi kapsamında ihtiyaç duyulan 28.500 metrekarelik 
kamp binalarının tedarik işlerini yüklenmiş bulunmaktayız.
Tepe prefabrik, müşterilerine sunduğu yüksek kalite ve TEPE 
güvencesiyle uzun yıllar boyunca kullanılabilecek sağlıklı ve 
konforlu yaşam alanları sağlamaktadır. 

Tepe Prefabrik
www.tepeprefabrik.com.tr
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Eki.16 Keles krible +40 mm 162 KLİ 2.766

Eki.16 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

326 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 5.195

Eki.16 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

326 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.690

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

Eki.16 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

249 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Eki.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

07.Eki.16 Altın 1253,10 18,21 1060,10 USD / tr. oz

07.Eki.16 Gümüş 17,57 27,09 13,83 USD / tr. oz

07.Eki.16 Platinyum 962,40 7,77 893,00 USD / tr. oz

07.Eki.16 Rodyum 685,00 2,24 1195,00 USD / tr. oz

07.Eki.16 Palladyum 665,10 20,09 553,85 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2015)
Birim London M

etal Exchange

07.Eki.16 Aluminyum 1673,00 10,94 1508,00 USD / ton

07.Eki.16 Bakır 4740,00 0,83 4701,00 USD / ton

07.Eki.16 Çinko 2325,00 45,40 1599,00 USD / ton

07.Eki.16 Kalay 20150,00 38,30 14570,00 USD / ton

07.Eki.16 Kurşun 2078,00 15,12 1805,00 USD / ton

07.Eki.16 Nikel 10250,00 18,43 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

)

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

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

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

05.Eki.16 İridyum 650,00 25,00 520,00 USD / tr. oz

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

05.Eki.16 Kobalt 12,38 18,70 10,43 USD / lb.

05.Eki.16 Magnezyum 2,04 2,51 1,99 USD / ton

05.Eki.16 Manganez 1,68 3,07 1,63 USD / ton

05.Eki.16 Molibden 15500,00 29,17 12200,00 USD / ton

LM
E

05.Eki.16 Rutenyum 42,00 0,00 42,00 USD / tr. oz

N
M

03.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 0,00 4,99 USD / ton

03.Eki.16 Uranyum 22,50 -34,78 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)

Eyl.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 400 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6800

Eyl.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 400 KOZLU MÜ. LAVUARI 6800

Eyl.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 400 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6800

Eyl.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 400 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7000

Eyl.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 AMASRA MÜ. LAVUARI 6100

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ
(RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%

Yıl Sonu
Fiyatı

 (31.Aralık.15)

Birim

H
EFA

 Rare earth

30.Eyl.16 Lantanyum Metal ≥ 99% 7,00 -30,00 10,00 USD / kg

30.Eyl.16 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 2,00 -58,33 4,80 USD / kg

30.Eyl.16 Seryum Metal ≥ 99% 7,00 -30,00 10,00 USD / kg

30.Eyl.16 Seryum Oksit ≥ 99.5% 2,00 -54,55 4,40 USD / kg

30.Eyl.16 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 85,00 -51,43 175,00 USD / kg

30.Eyl.16
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
52,00 -50,48 105,00 USD / kg

30.Eyl.16 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 60,00 -31,03 87,00 USD / kg

30.Eyl.16 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 42,00 -28,81 59,00 USD / kg

30.Eyl.16 Samaryum Metal ≥ 99.9% 7,00 -65,00 20,00 USD / kg

30.Eyl.16 Europyum Oksit ≥ 99.5% 150,00 -77,94 680,00 USD / kg

30.Eyl.16 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 55,00 -42,11 95,00 USD / kg

30.Eyl.16 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 32,00 -17,95 39,00 USD / kg

30.Eyl.16 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 550,00 -32,10 810,00 USD / kg

30.Eyl.16 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 400,00 -33,33 600,00 USD / kg

30.Eyl.16 Disporsiyum Metal ≥ 99% 350,00 -25,53 470,00 USD / kg

30.Eyl.16 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 230,00 -32,35 340,00 USD / kg

30.Eyl.16 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 95,00 -42,42 165,00 USD / kg

30.Eyl.16 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 34,00 -55,84 77,00 USD / kg

30.Eyl.16 İtriyum Metal ≥ 99.9% 35,00 -54,55 77,00 USD / kg

30.Eyl.16 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 6,00 -60,00 15,00 USD / kg

30.Eyl.16 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 15000,00 -16,67 18000,00 USD / kg

30.Eyl.16 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 4200,00 -41,67 7200,00 USD / kg

30.Eyl.16 Mixed Metal ≥ 99% 6,00 -25,00 8,00 USD / kg

TÜRKİYE KROM CEVHER FİYATLARI
Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih Metal Fiyat Birim FerroA
lloyN

et

13.Eki.16 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 275-280 USD / kg

13.Eki.16 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 270-275 USD / kg

13.Eki.16 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 245-255 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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Zitron Havalandırma Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
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Anadolu Hisarı Beykoz İstanbul

Tel  : 0090 216 460 1515   tosun@zitron.com

Atex Sertifikalı Yeraltı Alevsızdırmaz 
Elektriksel Ekipmanlar

Alev Yürümez ve Anti-statik Sertifikalı FantüpAtex Sertifikalı Trafolar, Yol Vericiler ve
Devre Kesiciler



Cevherden Değere...
Şirketinize Değer Katar

eTkinlik Takvimi

19 - 21 Ekim  IMPS 2016, 15. International Mineral Processing
Symposium, İstanbul, imps2016.com
2 - 4 Kasım  Uluslararası Karadeniz Madencilik ve Tünelcilik
Sempozyumu, Trabzon, blacksea2016.com
2 - 5 Kasım  2. Bursa Blok Mermer Fuarı, Bursa, tuyap.com.tr 
3 - 4 Kasım  EIF, Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, Ankara, 
enerjikongresi.com
11 - 14 Kasım  İstanbul Mermer 2016, İstanbul, cnristanbulmermer.com 
24 - 27 Kasım  Tüyap Maden Türkiye Fuarı, İstanbul, 
madenturkiyefuari.com
3 - 4 Aralık  Küresel Madencilik Sektöründe Operasyonel Risk
Yönetimi, İstanbul, tmder.org.tr 
5 - 6 Aralık  2. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği
Konferansı ve Sergisi, İstanbul, tmder.org.tr
7 - 9 Aralık  3. Sondaj Sempozyumu, Ankara, jmo.org.tr

18 - 20 Ekim  Heap Leach Solutions 2016, Peru, heapleachsolutions.com
18 - 21 Ekim  24. World Mining Congress, Brezilya, wmc2016.org.br
26 - 28 Ekim  12. International Mineral Processing Conference 2016, Şili, 
gecamin.com/procemin 
31 Ekim- 2 Kasım  Monitoring and Modelling Mining Solutions 2016, 
Kanada, mining.solutions/monitoringandmodelling
6 - 8 Kasım  Exploration, Mining and Petroleum New Brunswick
Conference 2016,Kanada, goo.gl/qTGoq8
7 - 10 Kasım  International Mining and Resources Conferance, Avustralya, 
imarcmelbourne.com
20 - 22 Kasım  Planning for Closure 2016, Şili, gecamin.com 
22 - 25 Kasım  Bauma China 2016, Çin, messe-muenchen.de/en/meta/
home/home.html 
4 - 9 Aralık  AEMA 2016 Conference, Amerika, www.miningamerica.org
7 - 8 Aralık  11. China Gold & Precious Metals Summit, China, 
chinagoldsummit.com
7 - 8 Aralık  Coal Trading Conference 2016, New York, A.B.D,
www.americancoalcouncil.org
12 - 15 Aralık  Bauma Conexpo India, Delhi, Hindistan, bcindia.com

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

12 - 14 Ocak  Expo Geothermal - 4. Jeotermal Enerji Teknolojileri ve 
Ekipmanları Fuarı, İstanbul, demosfuar.com.tr
4 - 5 Mart  Uluslararası Taş Kongresi, İzmir, uluslararasitaskongresi.com
22 - 23 Mart  Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi, İstanbul, 
cleancoalsummit.org
22 - 24 Mart  2nd IWA Regional Symposium on water, wastewater 
and environment, İzmir, iwa-ppfw2017.org
22 - 25 Mart  Marble 2017, İzmir, marble.izfas.com.tr
10 - 14 Nisan  70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, jmo.org.tr
11 - 14 Nisan  IMCET 2017 - Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kon-
gresi, Antalya, imcet.org.tr,
3 - 7 Mayıs  KOMATEK 2017 15. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, 
Teknoloji ve Ekipmanları İhtisas Fuarı, Ankara, komatek2017.com
1 - 4 Kasım  3. Bursa Blok Mermer Fuarı, Bursa, tuyap.com.tr

22 - 23 Ocak  Vancouver Resource Investment Conference 2017, 
cambridgehouse.com
23 - 26 Ocak  Mineral Exploration Roundup 2017, Vancouver, Kanada, 
amebc.ca
29 Ocak - 1 Şubat  43. Annual Conference for Explosives and Blasting 
Technique 2017, Cleveland, A.B.D, www.isee.org
6 - 9 Şubat  Investing in Africa Mining Indaba 2017,Cape Town, South 
Africa, www.e-mj.com
19 - 22 Şubat  119. SME Annual Conference & Expo 2017, Denver, 
A.B.D, www.smeannualconference.com
21 - 23 Şubat  Gold 2017 @ Rotorua, Yeni Zellanda,www.aig.org.au
6 - 9 Mart  PDAC 2017, Kanada, www.pdac.ca
7 - 11 Mart  CONEXPO-CON/AGG 2017, Las Vegas, A.B.D,
www.conexpoconagg.com
20 - 22 Mart  4. International Symposium on Process Mineralogy 
2017, Cape Towni Güney Afrika, www.min-eng.com
25 - 29 Haziran  International Conference on Sustainable Develop-
ment in the Minerals Industry SDIMI 2017, Çin,www.ustb.edu.cn 
29 Eylül - 1 Ekim  Asia-Pacific’s International Mining Exhibition AIMEX 
2017, Avustralya, reedexhibitions.com.au
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Sayfa Firma
109 ABB

79 Ala Group

17 Anadolu Flygt

33 Ant Group

121 Ardef

93 Argetest

53 Atlas Copco

5, 9,68, 69 Barkom

23 Başarsoft

43 Bey1 Grup

85, A. Kapak İçi Bilgi Mühendislik

117 Borataş

27 Çayeli Bakır

73 Çukurdere Sondaj

Sayfa Firma
29 DBC

91 DMT

89 Ebro Armaturen

105 Endress Hauser

25 Erkom

Ön Kapak Ersencer Mühendislik

19 Esan

81 Esit

30, 31 Ferrit 

113 FKK

135 Foramec

38, 39 Gayret Makine

15 Global Magnet Sondaj

49 GREEN Chemicals

Sayfa Firma
35 Hidromek

97 IMCET 2017

13 Kayen Sondaj

67 Kensan Makina

95 Ketpol

111 Labris Madencilik

Arka Kapak Mapek

11 Metso

77 Norma Mühendislik

115 Otkonsaş

103 Özfen Makina

21 Pena Maden

3 Pozitif Sondaj

87 Sandvik

Sayfa Firma
47 Seterm

Ön Kapak İçi Shell

1 Spektra Jeotek

71 SRK Danışmanlık

99 SSAB

37 Teknima

83 Tünelmak

96 TMD

123 Tüyap

61 Ugol&Mining

45 Voith

75 Vulcan Sanat

7 Weir Minerals

65 Yünel

51, 133 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

SWEMP 2016
16. ULUSLARARASI ENERJİ VE MİNERAL ÜRETİMİNDE
ÇEVRE HUSUSLARI VE ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 

CAMI 2016
6. ULUSLARARASI MİNERAL ENDÜSTRİSİNDE
BİLGİSAYAR UYGULAMALARI KONFERANSI

ÖZET GÖNDERİMİ

Özet şablonu için: 
www.swemp-cami2016.org

  Resmi 
swemp2016@istanbul.edu.tr
cami2016@istanbul.edu.tr

Daha fazla bilgi için iletişim bilgisi: 
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü 
34320 Avcılar, İstanbul, TÜRKİYE

     Kişisel 
atac@istanbul.edu.tr

www.swemp-cami2016.org

Aktivite Tarihler

Konferans tarihleri 5-7 Ekim, 2016

Özet yollama

Kabullerin bildirilmesi 

Devam ediyor

Mart, 2016

Tam metinlerin gönderimi Nisan 30, 2016

Hakem yorumlarının 
yazarlara gönderimi Mayıs 30, 2016

Düzeltilmiş metinlerin 
gönderimi Haziran 30, 2016

Kayıt tarihi Temmuz 1-Eylül 1, 2016

Ekim 5-7, İstanbul, Türkiye 
Radisson Blu Conference & Airport Hotel, İstanbul

Dr. Raj Singhal, Canada, E-mail: singhal@shaw.ca

Prof. Ataç Başçetin, Istanbul University

Prof. Güven Önal, Turkish Mining Development Foundation

Prof. Zhenqi Hu, China
Prof. Jan Johansson, Sweden
Prof. George N. Panagiotou, Greece
Prof. Richard Poulin, Canada
Dr. Petr Sklenicka, Czech Republic

Prof. Ataç Başçetin, Istanbul University
Prof. Şafak Gökhan Özkan, Istanbul University
Prof. Alaettin Kılıç, Istanbul University
Dr. İlgin Kurşun, Istanbul University
Dr. Orhan Özdemir, Istanbul University
Prof. Neşet Acarkan, Istanbul Technical University
Mr. Recep Akgündüz, ETIMINE
Mr. Mustafa Aktaş, Turkish Coal Enterprises (TKI)
Mr. Firuz Alizade, Polymetal Mining
Prof. Fatma Arslan, Istanbul Technical University
Mr. Yusuf Ziya Coşar, Mineral Research & Exploration General 
Directorate (MTA)
Prof. Mehmet Sabri Çelik, Istanbul Technical University
Prof. Adem Ersoy, Adana Science and Technology University
Mr. Burhan İnan, Turkish Hard Coal Enterprise  (TTK) 
Prof. Sair Kahraman, Hacettepe University
Dr. Nevzat Kavaklı, Republic of Turkey Ministry of Energy and 
Natural Resources
Mr. Yakup Kaygusuz, CINER
Prof. Ahmet Erdal Osmanlıoğlu, Istanbul University
Prof. Mustafa Öztürk, The Ministry of Environment and Urban 
Planning
Prof. Hüseyin Selçuk, Istanbul University
Mr. Ahmet Tezcan, ETIBAKIR
Mr. Murat Topaloğlu, General Directorate of Mining Affairs (MIGEM)
Dr. Ali Türkistanlı, ECZACIBASI
Dr. Ali Türkoğlu, ETIBAKIR
Dr. Nejat Utkucu, TUPRAG
Prof. Mahmut Yavuz, Eskişehir Osmangazi University
Dr. Mete Yeşil, META NICKEL
Prof. Ali Osman Yılmaz, Karadeniz Technical University
Dr. Abdulkerim Yörükoğlu, The National Boron Research Institute 
(BOREN)

ULUSLARARASI BAŞKANI

BAŞKAN 

ONUR BAŞKANI

BAŞKAN YARDIMCILARI

ULUSAL ORGANİZE KOMİTE

Prof. Sukumar Bandopadhyay, 
U.S.A
Prof. Ataç Başçetin, Turkey
Dr. Z. Bzowski, Poland
Dr. Young Wook Cheong, South 
Korea
Dr. Valentina Dentoni, Italy
Prof. Carsten Drebenstedt, 
Germany
Prof. Josee Duchesne, Canada
Prof. Sevket Durucan, England
Dr. Kamran Esmaeili, Canada
Prof. Kostas Fytas, Canada
Dr. Lidia Gawlik, Poland
Dr. Behzad Ghodrati, Sweden
Prof. Ge Hao, China
Prof. Ferri Hassani, Canada
Prof. Mikael Hildén, Finland
Dr. Michael Hitch, Canada
Prof. Vladimir Kebo,Czech Republic
Prof. Anders Lagerkvist, Sweden
Dr. Ian S. Lowndes, England

ULUSLARARASI ORGANİZE KOMİTE

Prof. Per Nicolai Martens, Germany
Prof. Giorgio Massacci, Italy
Dr. Noune Melkoumian, Australia
Dr. Maria Menegaki, Greece
Prof. Hani Mitri, Canada
Dr. Gento Mogi, Japan
Prof. Toyoharu Nawa, Japan
Dr. Carmen Mihaela Neculita, Canada
Dr. Antonio Nieto, U.S.A.
Dr. Bernadette O’Regan, Ireland
Prof. Morteza Osanloo, Iran
Prof. Takashi Sasaoka, Japan
Dr. Sanjay Kumar Shukla, Australia
Prof. Gurdeep Singh, India
Ms. M. Singhal, Canada
Prof. A. B. Szwilski, U.S.A.
Prof. Mauricio L Torem, Brazil
Prof. Svetlana V. Yefremova, Kazakhstan
Prof. Tuncel M. Yegulalp, U.S.A.
Dr. Mohan Yellishetty, Australia

SWEMP 2016

Dr. Raj Singhal, Canada, E-mail: singhal@shaw.ca

Prof. Ataç Başçetin, Istanbul University

Prof. Halil Köse, Dokuz Eylul University

Prof. Zhenqi Hu, China
Prof. Sukumar Bandopadhaya, USA
Prof. Monika Hardygóra, Poland
Prof. Uday Kumar, Sweden
Prof. Cuthbert Musingwini, South Africa

Prof. Ataç Başçetin, Istanbul University
Dr. İlgin Kurşun, Istanbul University
Dr. Orhan Özdemir, Istanbul University
Mr. Recep Akgündüz, ETIMINE
Mr. Mustafa Aktaş, Turkish Coal Enterprises (TKI)
Mr. Firuz Alizade, Polymetal Mining
Mr. Yusuf Ziya Coşar, Mineral Research & Exploration 
General Directorate (MTA)
Prof. Şebnem Düzgün, METU
Prof. Birol Elevli, Samsun 19 Mayıs University
Prof. Kaan Eraslan, Dumlupinar University
Prof. Selamet Erçelebi, Istanbul Technical University
Prof. Adem Ersoy, Adana Science and Technology University
Prof. Lütfullah Gündüz, Izmir Katip Celebi University
Mr. Burhan İnan, Turkish Hard Coal Enterprise  (TTK) 
Dr. Bayram Kahraman, Dokuz Eylul University 
Dr. Nevzat Kavaklı, Republic of Turkey Ministry of Energy 
and Natural Resources
Mr. Yakup Kaygusuz, CINER
Prof. Ayhan Kesimal, Karadeniz Technical University
Mr. Soner Koldaş, Pacific Resources of Canada, Country 
Director, Turkey
Dr. Ali Sarıışık, Afyon Kocatepe University
Prof. Erhan Tercan, Hacettepe University
Mr. Ahmet Tezcan, ETIBAKIR 
Mr. Murat Topaloğlu, General Directorate of Mining Affairs 
(MIGEM)
Dr. Ali Türkistanlı, ECZACIBASI
Dr. Ali Türkoğlu, ETIBAKIR
Dr. Nejat Utkucu, TUPRAG
Dr. Erhan Yaşıtlı, Aksaray University
Prof. Mahmut Yavuz, Eskişehir Osmangazi University
Dr. Mete Yeşil, META NICKEL

ULUSLARARASI BAŞKANI

BAŞKAN

ONUR BAŞKANI

BAŞKAN YARDIMCILARI

ULUSAL ORGANİZE KOMİTE

Dr. Susana Arad, Romania
Dr. Marilena Cardu, Italy
Prof. Samuel Frimpong, USA
Ms. Yanhua Fu, China
Prof. Pivnyak Gennadiy, Ukraine
Prof. Robert Hall, USA
Prof. Ge Hao, China
Prof. Ferri Hassani, Canada
Prof. Celal Karpuz, Turkey
Prof. Vladimir Kebo, 
Czech Republic
Prof. Giorgio Massacci, Italy
Dr Noune.Melkoumian, 
Australia
Prof. Liu Mingju, China
Dr. Gento Mogi, Japan
Dr. Vera Muzgina, Kazakhstan
Dr. Morteza Osanloo, Iran

ULUSLARARASI ORGANİZE KOMİTE

Dr. Orhan Ozdemir, Turkey
Dr. Juri- Rivaldo Pastarus, Estonia
Prof. Khanindra Pathak, India
Prof. G.K. Pradhan, India
Prof. Hakan Schunnesson, Sweden
Prof. Hideki Shimada, Japan
Ms. M. Singhal, Canada
Mr. Walid Sabbagh, Lebanon
Prof. Erkan Topal, Australia
Dr. Nick Vayenas, Greece
Dr Marie Vrbova, Czech Republic
Dr. Eleonora Widzyk - Capehart, 
England
Prof. Svetlana V. Yeffremova, Ukraine
Dr. Mohan Yellishetty, Australia
Prof. Michael A. Zhuravkov, Belarus

CAMI 2016 ÖNEMLİ GÜNLER

www.swemp-cami2016.org
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