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Madencilik Türkiye dergisinde 
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 dergisinden 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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Tüprag Efemçukuru 
Altın Madeni’nden bir 

görünüm.



BİZİM
İŞİMİZ

Biz neredeyiz?

Siz neredeyseniz biz oradayız...

TÜRKİYE

KIBRIS

LİBERYA

Merkez / Operasyonlarımız / İştiraklerimiz

Pozitif Sondaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İvedik O.S.B 1341. Cadde No: 71 06374, Yenimahalle/Ankara Türkiye T: +90 312 472 14 90-91 F: +90 312 472 14 84

pozitif@pozitifsondaj.com.tr - www.pozitifsondaj.com.tr



www.madencilik-turk iye.com
1 Haziran 2017

Derginin Adı
Madencilik Türkiye

İmtiyaz Sahibi
Mayeb Basın Yayın İnsan Kaynakları

Ltd. Şti. adına Onur Aydın
Genel Koordinatör - Editör

Onur Aydın
onur@madencilik-turkiye.com

Yazı İşleri Müdürü
Volkan Okyay

volkan@madencilik-turkiye.com
Yurt Dışı İlişkiler

Eray İmgel
eray@madencilik-turkiye.com

Yardımcı Editör
Özge Ayşe Güler

ayse@madencilik-turkiye.com
Grafik Tasarım - Uygulama 

Gökçe Çınar
gokce@madencilik-turkiye.com

Abonelik İletişim 
abonelik@madencilik-turkiye.com

Reklam İletişim
reklam@madencilik-turkiye.com

Hukuk Danışmanı
Av. Evrim İnal

evrim@madencilik-turkiye.com
Akademik Editörler

Baş Editör
Doç. Dr. Kerim Küçük

(DEÜ, Maden Müh. Böl.) 
Editörler

Prof. Dr. Ali Sarıışık
(Har.Ü., Maden Müh. Böl.)

Prof. Dr. Ayhan Kesimal
(KTÜ, Maden Müh. Böl.)

Prof. Dr. C. Okay Aksoy
(DEÜ, Maden Müh. Böl.)

Prof. Dr. Cahit Helvacı
(DEÜ, Maden Müh. Böl.)

Prof. Dr. Erol Kaya
(DEU, Maden Müh. Böl.)

Prof. Dr. M. Emin Candansayar
(AÜ, Jeofizik Müh. Böl.)

Prof. Dr. Talip Güngör
(DEÜ, Jeoloji Müh. Böl.)
Doç. Dr. G. Gülsev Uyar

(Hac.Ü., Maden Müh. Böl.)
Doç. Dr. Kerim Aydıner

(KTÜ, Maden Müh. Böl.)
Doç. Dr. Melih Geniş

(BEÜ, Maden Müh. Böl.)
Doç. Dr. Niyazi Bilim

(SÜ, Maden Müh. Böl.)
Doç. Dr. Nuray Demirel

(ODTÜ, Maden Müh. Böl.)
Yayın İdare Merkezi

1042. Cd. (Eski 4. Cd.) 1335. Sk. (Eski 19. Sk.) 
Vadi Köşk Apt. No: 6/8 A. Öveçler ANKARA.

Tel : +90 (312) 482 18 60
Fax : +90 (312) 482 18 61

info@madencilik-turkiye.com
Baskı

Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti. 
Macun Mah. Anadolu Bulv.

No: 5/15 Yenimahalle - ANKARA 
Tel: +90 (312) 379 16 17

Yerel Süreli Yayın
Tiraj 3500/ ISSN 1309-1670

Ulusal Hakemli Dergidir

ediTörden

Onur Aydın • onur@madencilik-turkiye.com • twitter.com/OnurMadenTR

Derginin baskısını da bir iki gün geciktirmemize neden olan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin 
Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı” görüşmeleri Mayıs ayının son günlerinde devam ediyordu. Meclis Sanayi 
Komisyonunda görüşülen konuların başında ise zeytinlik alanlar geliyordu. Komisyon tutanakla-
rını incelediğimizde tasarının 4. maddesi madenciliği ‘pozitif’ etkileyecek şekilde gözüken haliyle 
kabul edildi. Yani hâlihazırda zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç kilometre mesa-
fede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak 
tesis yapılamaz ve işletilemezken alternatif alan bulunmaması ve ilgili kurulun uygun görmesi 
şartıyla, bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarda yatırım yapıl-
masına izin verilebilecek. Madencilik de kamu yararı bulunan bir iş kolu olduğundan, gerekli 
şartlar sağlanabilirse zeytin ağacı bulunan alanlarda madencilik yapılması mümkün olabilecek.

Konu TBMM’de de görüşülecek ve orada bir değişiklik olur mu bilinmez. Ancak madencilik fa-
aliyetlerinin ‘maden aramaları’ ile başladığı göz önüne alınırsa, bu haliyle kanun değişikliğinin 
maden aramalarına herhangi bir katkısı olmayacaktır. Belki geçmiş çalışmalarla varlığı bilinen 
bazı rezerv alanlarında madencilik yapılması mümkün olabilir. Bunu da zaman gösterecek.

Bu tasarı kanunlaşırsa ve bazı zeytinlik alanlarda madencilik yapılması kararı alınırsa, madenci-
nin asla unutmaması gereken çok önemli birkaç konu var: 

Yerel halkın ve kamuoyunun tepkisini çekecek şekilde, ilgili alanlarda alelacele zeytin ağaç-
larının kesilmemesi ve olumsuz görüntülere imza atılmaması gerekmektedir. Yöredeki halkla 
ilişkiler en yoğun şekilde yürütülmeli, yerel halk madencilik faaliyetleri için en şeffaf şekilde 
bilgilendirilmeli ve halkın mutlaka projeye rızası alınmalı, faaliyet alanındaki ağaçların kesilmesi 
yerine taşınması düşünülmeli, civardaki uygun alanlarda en kısa sürede yeni zeytinlik alanlar 
oluşturulmalı, yerel paydaşların oluşturulacak yeni zeytinliklerden kazanç elde etmesi sağlan-
malı, aynı zamanda yerel halk madenden de fayda sağlamalı (istihdam), maden kurulum/işlet-
me faaliyetleri çevreye ve halka en duyarlı olacak şekilde yürütülmelidir.

Eğer kanun değişikliği olur da bu yörelerde kara düzen madencilik yapılırsa, madenci bu kanu-
nun değiştiğine ve zeytin ağaçlarına bulaştığına bin pişman olabilir. Ortaya çıkabilecek olum-
suzluklar da, zaten sorunlarla boğuşan tüm madencileri daha da zora sokabilir.

Diğer önemli bir konu da ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair 7020 sayılı Kanun’la Maden Kanunu’nda önemli bir değişiklik yapılma-
sıdır. Başta İstanbul Cebeci bölgesinde bulunan taş ocakları için düşünülen bu tasarı, Mayıs 
ayında çok daha kapsayıcı ve ülke genelinde uygulanabilecek hükümlere dönüşerek kanunlaş-
tı. Yürürlüğe giren Kanun’la maden ruhsatlarının kısıtlanması, birleştirilmesi, taşınması, iptali ve 
ihale edilmesiyle, maden bölgelerinin oluşturulmasıyla ilgili önemli hükümler getirildi.

İncelediğim meclis tutanaklarına dayanarak, yapılan değişikliğin tamamen iyi niyetle ve sektö-
rümüzün gelişmesi hedefiyle yapıldığını söyleyebilirim. Ancak düzenleme ile oluşturulacak ma-
den bölgelerinde ruhsatların birleştirilmesi ve eski ruhsat sahiplerinin birleşerek yeni bir şirket 
kurması, bu şirkette de ruhsat alanındaki rezervleri oranında pay sahibi olmaları gibi konuların, 
hâlihazırda birbirine rakip olan şirketler arasında, kurulum ve kurulan şirketin yönetimi aşamasın-
da ciddi sorunlar doğuracağı aşikar. Düzenleme ile ruhsat güvencesi konusunda da madencilerin 
kafasında önemli soru işaretleri oluşmuş durumda. Çünkü anlaşmaya yanaşılmaması ya da birleş-
me için yeterli talep olmaması gibi hallerde ilgili ruhsatlar düşürülebilecek.

Görünen o ki madencilik sektörü önümüzdeki dönemlerde çeşitli tartışmalara gebe. Madenci-
nin bugününün dünden daha kötü olmaması dileğiyle…

Zeytin ve Maden Bölgeleri…
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• Özellikle yer altında karotlu sondaj yapmak için tasarlanmıştır
• Modüler yapısı sayesinde yer altı galerilerinde dar ve kapalı alanlara uyum sağlar
• Esnek tasarımı kulenin sağ ve sola serbestçe hareket etmesine izin verir
• Kule 360 derece hareket etme kapasitesine sahiptir
• Hidrolik silindir sayesinde dikey, açılı ve yatay sondaj yapılabilir
• CE sertifikası vardır
• İsteğe bağlı olarak değiştirilebilir

• 25 yıldan fazla saha deneyimi
• Yüksek kalite ham madde kullanımı 

• Endüstride girişimci ve lider
• Barkom teknoloji ve ar-ge çalışmalarının 
birleşimi olan gelecek neslin yer altı sondaj
makinesini pazara sunuyor

www.barkomas.com

REFUGE ONE 
Hava Merkezi

THE TOMMYKNOCKER 
Hareketli Maden Sığınma 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…” 
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Türkiye’den haberler

Soma’nın Yıl Dönümü…

İlk 4 Ayda Maden Yatırım Teşvikleri 
%438 Artış Gösterdi

Kızıltepe Madeni’nden Güzel Haberler 

2014 yılının 13 Mayıs’ında, Manisa’nın Soma ilçesinde yer alan 
yer altı kömür madeninde 301 madencimizin isimleri bir fa-
cia ile hafızalara kazındı. Bundan tam üç yıl önce gerçekleşen 
maden yangını dünya madencilik tarihine kara bir leke olarak 
işlenirken, dile kolay, tam 301 madenci hayatını kaybetti.
Yaşanan bu tarihi olay vesilesi ile facianın yıl dönümünde, in-

Ekonomi Bakanlığından alınan verilere göre 2017 yılının ilk 
4 ayında madencilik sektöründe sabit yatırım tutarı 695 mil-
yon TL olan 51 adet yatırım için teşvik belgesi düzenlendi. 
Düzenlenen belgelere göre toplam 1274 kişilik istihdam ön-
görülüyor.
2017 yılının ilk 4 ayında düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde 
2016 yılının aynı ayına dönemine yaşanan büyük artış dikkat 

Red Rabbit Altın projesi başta olmak üzere ülkemizde çalışmala-
rını hızla sürdüren, altın arama ve proje geliştirme odaklı Ariana 
Resources, Balıkesir’deki Kızıltepe madeni hakkında bir güncelle-
me yayınladı. Raporda öne çıkan bilgiler ise şu şekilde oldu; 
•	4 ana ve birçok yan damardan elde edilen veriler ışığında 
kaynak kestiriminde toplam 257.500 ons Au ve 4,87 milyon 
ons Ag’lik artış oldu.
•	Bugüne kadar sondaj çalışması yapılan bütün yan damarlardan 
elde edilen verilerin eklenmesi ile toplam tonaj 3,8 Mt ulaştı.
•	Kaynak miktarındaki artışın şu anki üretim miktarı korun-
duğu takdirde maden ömrünü belirgin bir şekilde arttırdığı, 
aynı zamanda yeni uydu ocaklar açılması ihtimali kazandırdığı 
belirtildi.
•	Kızıltepe’de bulunan ve henüz sondaj yapılmayan damarlar-
da yapılacak keşiflerle birlikte 1,8 g/t Au, 31 g/t Ag içerikli 1,25 
Mt daha kaynak artırım hedefi olduğu ifade edildi.
•	Red Rabbit ve civardaki projelerdeki toplam kaynak 605.000 
ons altın eş değerine ulaştı.
Ariana Resources Genel Müdürü Dr. Kerim Şener konu ile ilgili; 
“Geçen sene tamamlanan sondaj programı bize “Arzu” damarının 
650 metrelik kısmının kayalar ile örtülü olduğunu gösterdi. Bu kı-
sım “Arzu North” ve “Arzu South” bölgelerini birbirinden ayırıyor. 
Sondaj programımızdan aldığımız yeni sonuçlar ışığında Kızılte-
pe’deki kaynak kestirimimizi revize ettik. Bu sonuçlar aynı zaman-
da Kızıltepe’de bulunan 4 ana damar haricinde yan damarlardan 
aldığımız verileri de içeriyor.
Kaynak kestirimimizdeki artıştan son derece mutluyuz. Aynı za-
manda yeni bir arama hedefi belirlemiş bulunuyoruz. Bu artışların 
üretim miktarımız aynı kaldığı takdirde madenin ömrünü 12 yıla 
kadar uzatabileceğini düşünüyoruz. Kızıltepe’de üretime başlayalı 

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Mayıs 2017

sanoğlunun refahı için canlarını hiçe sayarak yerin altında ve 
üstündeki madenlerde canını dişine takan, dünyanın en zor 
mesleklerinden birine mensup olan madencileri selamlıyor, 
dünya üzerindeki madenlerde yaşanan her türlü olayda ya-
şamlarını yitiren madencileri de saygı ile anıyoruz. 

çekti. 2016 yılının ilk 4 ayındaki verilere göre sabit yatırım tu-
tarı toplamı 129 milyon TL olan 32 adet yatırım teşvik belgesi 
düzenlenmiş olup toplam istihdam rakamı ise 588 kişi olarak 
öngörülmüştü. 
Bu verilere göre maden yatırım teşviklerinin toplam tutarında 
yüzde 438’lik artış görülürken istihdam sayısında ise yüzde 
116’lık artış yaşandı. 

bir ay oldu ve çalışmalar oldukça iyi ilerliyor. 2017 yılının sonun-
dan itibaren altın ve gümüş üretimimizi 3 aylık periyotlarla bildir-
meye devam edeceğiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Bunun yanında Ariana “Kızıltepe West” bölgesinden yeni keşif 
haberi yayınladı. Yayınlanan raporda öne çıkan gelişmeler şu 
şekilde oldu; 
“Kızıltepe West” bölgesinden elde edilen sonuçları destekle-
mek için portatif XRF (X-Ray Fluorescence) verileri kullanıldığı 
belirtilirken “İpek” damarının pXRF verileri, geçmiş sondaj ve-
rilerinin yeniden değerlendirilmesi ve dalım potansiyelini gös-
teren kaya örnekleri ile yeniden haritalandırıldığı ifade edildi. 
Bölgeden alınan kaya örneklerinden elde edilen sonuçlar şu 
şekilde oldu; 2,36 g/t Au + 27,2 g/t Ag, 1,94 g/t Au + 13,3g/t 
Ag ve 1,07 g/t Au + 20,6 g/t Ag. “Ceylan” ve “Derya” damarları 
arasında kalan bölgenin “İpek” damarına doğru olan kısmında 
yüksek tonaj ve düşük tenörlü stokwork tipi bir mineralizasyon 
potansiyeli tespit edildiği belirtildi.
Yaşanan bu gelişmeler ile ilgili olaraksa Dr. Şener düşünceleri-
ni; “Elde edilen veriler Kızıltepe damar sisteminin işletilmekte olan 
kısımdan sonra 4 km daha devam ettiğine dair tahminlerimizi 
doğruladı. Ariana olarak elde edilen tüm verilerin ışığında kaynak 
kestirimimizi revize edeceğiz. Daha önce çalışmaların devam etti-
ği damarlar haricinde sahanın yeni keşif potansiyeli taşıdığı çok 
açık. Daha önce çalışma yapılmamış alanlarda yeni çalışmalar 
yaparak bu potansiyeli açığa çıkarmamız gerekiyor. Özet olarak, 
yapılan çalışmalar Red Rabbit Projesi’nin uzun vadeli potansiye-
lini destekler nitelikte olduğunu gösterdi. Ariana olarak yapaca-
ğımız çalışmaların kaynaklarımızı daha da arttırabileceğini ve 
madende uygulayacağımız stratejiyi belirlemede bize yol göstere-
ceğini düşünüyoruz.” şeklinde ifade etti. 
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MTA, Kahramanmaraş’ta
Sondaj Çalışması Yapacak

Madencilik Sektörü Son Üç Yılın En İyi İlk 
Çeyrek İhracat Performansını Gerçekleştirdi

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Kahramanma-
raş ili sınırları içerisinde yer alan bölgede 4. grup metalik ma-
denleri belirlemek amacıyla sondaj çalışması gerçekleştirecek.
Elbistan’ın Sesi’nde yer alan habere göre Elbistan, Afşin ve Gök-
sun ilçelerini kapsayacak çalışmalarda 7 lokasyonda derinlikleri 

Madencilik sektörü 2017 yılının ilk çeyreğinde geçen senenin 
aynı dönemine göre yüzde 36,77 artışla 1,02 milyar dolar ihra-
cat gerçekleştirdi. İhracat verisinde yaşanan bu artışla son üç 
yılın en iyi ilk çeyrek ihracat rakamı da gerçekleşmiş oldu.
Maden ihracatında en çok katkı doğal taş ihracatından gelirken 
geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 14,3, satış ra-
kamında ise yüzde 6,8 artış meydana geldi. Ana ürün grupları 
bazında bakıldığında doğal taşlar 385,6 milyon dolar ile ilk sı-
rada yer alıyor. Metalik cevherler 312,7 milyon dolar ile ikinci, 
endüstriyel mineraller de 208,8 milyon dolar ile üçüncü sırada 
bulunuyor. Bunları ferroalyajlar ve diğer madencilik ürünleri 
108,4 milyon dolar ile takip ediyor. Ürün bazında ise blok mer-
mer - traverten 171 milyon dolar, işlenmiş mermer 158,5 mil-
yon dolar, ferrokrom 83 milyon dolar ile ilk 3 sırada yer alıyor.
2017 yılı Ocak - Mart döneminde doğal taş ihracatı yapılan ilk 
5 ülke ise sırasıyla Çin (149,8 milyon dolar), ABD (69,2 milyon 
dolar), Suudi Arabistan (24,9 milyon dolar), Fransa (14,3 milyon 
dolar) ve İsrail (11,6 milyon dolar) oldu.
Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İstanbul Maden 
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500 ila 750 metre arasında değişen sondajlar yapılacak.
MTA yine aynı bölgede geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği arama 
faaliyetlerinde Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Kayışın-
dere bölgesinde 810 milyon ton rezervli bakır varlığı tespit 
etmişti. 

İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahya-
oğlu, 2017 ilk çeyrek rakamının yılsonu hedefini yakalamada 
çok umut verici olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “Yıla 
başlarken ihracat öngörümüzü 5 milyar dolar olarak belirlemiş-
tik. Tüm planlarımızı da bu hedef doğrultusunda yapmıştık. Şu 
ana kadar gerçekleşen 1,02 milyar dolarlık ihracat sektörümüzün 
2014 yılından bu yana elde ettiği en iyi ilk 3 aylık performans oldu. 
İhracat rakamı ve miktardaki artışın yanı sıra yeni pazarlara gir-
memiz de sevindirici. Bu dönemde, Cibuti, Burkina Faso, Liberya, 
Zimbabve ve Benin Afrika’da, Nikaragua, Virjin Adaları, Aruba ise 
Orta ve Güney Amerika’da ilk kez ihracat yaptığımız ülkeler oldu.”
Çin hükümetinin 2014 yılında hammadde politikasında deği-
şikliğe gittiğini ve buna bağlı olarak ülkede inşaat sektörünün 
durma noktasına geldiğini hatırlatan Kahyaoğlu, her ne kadar 
durgunluk yaşansa da politika değişikliğinin ülkenin doğal taş 
stoklarını azaltıcı bir etkisi olduğunu kaydetti. Kahyaoğlu, “Bas-
kılanan ve stokları azalan Çin piyasası bu sene talebini artırdı ve 
yüzde 27’lik artışla Türkiye’den ilk çeyrekte yaklaşık 150 milyon 
dolarlık doğal taş aldı.” dedi. 

2016 Yılında Türkiye’de 24,5 Ton 
Altın Üretimi Gerçekleştirildi
2013’te yıllık 33,5 ton ile zirve yapan Türkiye altın üretimi, girdiği 
düşüş trendi çerçevesinde, 2016 yılında 24,5 ton olarak gerçekleşti.
Elde edilen verilere göre; 2013 yılında zirveye ulaşıldıktan son-
ra, altın ons fiyatlarındaki düşüşün etkisinin yanı sıra ülkemizde 
arama ve işletme izinleri konusunda yaşanan sıkıntılar sebe-
biyle altın üretiminde düşüş yaşanmaya başlandı. Yaşanan bu 
gelişmelerle birlikte üretim 2014 yılında 31 ton, 2015 yılında ise 
27,5 ton, son olarak 2016’da da 24,5 tona geriledi.
Altın potansiyelinin 6.000-7.000 ton civarında olduğu tahmin 
edilen Türkiye’de altın üretimine başlandığı 2001 yılından bu 
yana toplam 252 ton altın üretildi. Halen faaliyetlerine devam 
eden firmalar ise; İzmir/Bergama-Ovacık, Gümüşhane/Mastra, 
Manisa/Salihli-Sart, Erzincan/İliç, Eskişehir/Sivrihisar, Kayseri/
Kocasinan, Uşak/Eşme-Kışladağ, Niğde/Ulukışla, Ordu/Fatsa, 
Sivas/Bakırtepe, Balıkesir/Sındırgı ve Konya/İnlice’de bulunan 
işletmelerde altın üretimini sürdürüyor. Altın üretimi yapan 
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kuruluşların günümüze değin aramalar için 800 milyon dolar, 
üretim tesisleri için 2,2 milyar dolar olmak üzere 3 milyar dola-
rın üzerinde bir yatırımda bulunduğu biliniyor. 
Bununla birlikte; 2012 yılında altın arama çalışmaları için yılda 
120 milyon dolar harcanırken, fiyatlardaki gerileme ve yaşanan 
izin problemleri nedenleri ile 2016 yılında bu miktar 20 milyon 
dolara düştü. 350 maden arama ruhsatından yalnızca birinin 
ekonomik olarak işletilebilecek bir altın madenine dönüştüğü 
bilgisi ise arama çalışmalarının önemini gözler önüne seriyor. 
Ülkemizde bugüne kadar üretilen toplam 252 ton altına karşın 
ithal edilen altın miktarı ise son 22 senenin toplamında 3.280 
tonu buldu. 2016 yılında ithal edilen 106 ton altın için 4,3 milyar 
dolar döviz ödendi. 106 ton ithalat ve 24,5 ton üretimle birlik-
te toplam arz miktarının 131 tona yükseldiği görülürken, 2016 
yılındaki üretimin ekonomiye yaklaşık 1 milyar dolar katkısı ol-
duğu belirtiliyor. 
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REFUGE ONE 
Hava Merkezi

THE TOMMYKNOCKER 
Hareketli Maden Sığınma 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…” 
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Maden Bölgeleri Uygulaması, Tüm Ruhsat 
Gruplarını Kapsayacak Şekilde Yasalaştı

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 29’uncu maddesinin son fıkrası 
ve 47’nci maddesinin dördüncü fıkrasında değişiklik yapılma-
sını öngören kanun 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayın-
lanarak yürürlüğe girdi. Yapılan yeni düzenlemeye göre, ruh-
sat grubuna bakılmaksızın maden bölgeleri belirlenebilecek, 
bu bölgelerdeki ruhsat alanları bir ya da birden fazla ruhsatta 
birleştirilebilecek, ruhsat sahibi şirketlerin ortak yeni bir şirket 
kurması talep edilebilecek, belirlenen kriterlere uymayan ruh-
sat sahiplerinin ruhsatları iptal edilebilecek.
Kanundaki değişiklikler/eklemeler aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
MADDE 10-3213 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin son fıkra-
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir.
“Birbirine bitişik veya yakın maden sahalarında, yapılan üretimin 
çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işle-
tilmesi ve benzeri sebeplerden dolayı yapılacak proje ve planlama 
çerçevesinde Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile maden 
bölgesi ilan edilebilir. Maden bölgesindeki ruhsatların bir veya bir-
den fazla ruhsatta birleştirilmesi Genel Müdürlükçe yapılır.”
“Maden bölgesinde belirlenen alandaki ruhsatların tüzel kişiliği 
haiz bir şirkette birleştirilmesi için ruhsat sahiplerine altı aya kadar 
süre verilir. Ruhsat sahiplerinin kurulacak olan bu şirketteki ortaklık 
payları, maden rezervi de göz önüne alınarak belirlenir. Ruhsatların 
birleştirilmesi, belirlenen alandaki toplam rezervin en az yarısına te-
kabül eden ruhsat sahiplerinin talebi hâlinde gerçekleştirilir. Bu ta-
lep sahipleri ikiden az olamaz. Talep sahibinin iki olması hâlinde ise 
hissedarlardan birinin rezerv oranı en az yüzde on olmalıdır. Yeterli 
talebin sağlanamaması durumunda belirlenen alandaki tüm ruh-
satlar iptal edilir. Bu sahalar, alan sınırlamasına bağlı kalmaksızın 
Genel Müdürlük tarafından belirlenen kriterlere göre ihale edilerek 
ruhsatlandırılır. İptal edilen ruhsatlara ilişkin Genel Müdürlükçe tes-
pit edilen yatırım giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanır. Birleşen 
ruhsatların alan sınırlarını belirleme yetkisi Genel Müdürlüğe aittir. 
Maden bölgesi içerisinde bulunan ihalelik sahalar, ihale taban be-
deli yatırılarak birleşen ruhsata ilave edilebilir.
Belirlenen alandaki toplam rezervin en az yarısına tekabül eden 
ruhsat sahiplerince birleştirmenin talep edilmesi hâlinde, bir-
leştirmeye dâhil olmayan diğer ruhsatlar iptal edilir. İptal edilen 
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ruhsatların Genel Müdürlükçe tespit edilen yatırım giderleri, birleş-
tirme yapılan ruhsat sahibince ödenir ve bu ruhsat alanları birleş-
tirilmiş ruhsata ilave edilir. Tespit edilen yatırım giderinin ruhsat 
sahibince altı ay içinde ödenmemesi hâlinde ise belirlenen alan-
daki ruhsatların tümü iptal edilir.
Şehirleşme, çevresel ve benzeri etkiler dikkate alınarak bazı alan-
lardaki I. Grup ve II. Grup (a) madencilik faaliyetleri valilik görüşü 
ile Bakanlık tarafından kısıtlanabilir. Bakan onayı ile kısıtlanan 
alandaki I. Grup ve II. Grup (a) bendi maden ruhsatları, rezervi 
dikkate alınmak suretiyle maden bölgesine ya da başka bir alana 
taşınarak ruhsatlandırılabilir. Bu tür ruhsatlandırma işlemi ihale-
lik sahalar üzerinde de ihalesiz yapılabilir. Kısıtlama ve taşınma 
alanlarındaki rezerv tespitleri valiliklerce yapılır.
Maden bölgesi olan illerde bu bölgeleri yönetmek üzere maden 
bölgesi komisyonu kurulur. Bu komisyon, büyükşehirlerde Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise il 
özel idaresi bünyesinde faaliyet gösterir. Komisyon; valilik, ilgili 
belediye ve ruhsat sahibi şirket temsilcilerinden oluşur.
Komisyon, ruhsat sahasındaki faaliyetlerin projeye, çevre ve insan 
sağlığına uygun yürütülmesini kontrol ederek madencilik faaliyet-
lerinin geçici olarak durdurulması dâhil gerekli tedbirlerin alınma-
sını sağlar. Komisyon geçici olarak durdurma faaliyetlerini Genel 
Müdürlüğe bildirir. Genel Müdürlük, komisyonun maden bölgeleri 
ile ilgili faaliyetlerini inceler ve denetler.
Ruhsat sahibi tarafından, ocak başı satış tutarının %0,5’i, komis-
yonun maden bölgesi için yapacağı harcamaları karşılamak üze-
re, büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, di-
ğer illerde ise il özel idaresi hesabına yatırılır. Maden bölgesindeki 
her grup maden işletme ruhsatı için bu Kanun kapsamında irtifak 
ve/veya intifa hakkı tesis edilebilir ve kamulaştırma yapılabilir. 
Maden bölgesi alanında rödovans sözleşmesi yapılamaz ve varsa 
mevcut sözleşmeler iptal edilir.
Maden bölgesi ilan edilmesi, ruhsatların birleştirilmesi, taksiri ve 
iptal edilmesi, yatırım giderlerinin belirlenmesi ve ödenmesi, ma-
den sahalarının ihale edilmesi, rezerv tespiti ve ruhsatlandırma, 
bir veya birden fazla il sınırına giren maden bölgeleri komisyonu-
nun oluşturulması, toplanma ve çalışma süresi, görev ve yetkileri, 
faaliyetlerin inceleme ve denetimi ile ruhsatların taşınması, proje 
ve planlaması gibi uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ta-
rafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 11-3213 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin dördüncü fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından buluculuk 
hakkı kazanılan maden ruhsat sahaları, bedeli karşılığında ihti-
saslaşmış Devlet kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına Ba-
kan onayı ile devredilebilir. Devir aşamasında bu Kanunun 17’nci 
maddesinde belirtilen süreler bu kararların uygulanması esnasın-
da aranmaz. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Kanunun 
17’nci maddesinde belirtilen arama dönemi faaliyet raporları yeri-
ne kaynak/rezerv raporu verir.” 
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Akıllı çözüm sürdürülebilir olandır.
Tesisinizi Metso’nun yüksek enerji-verimli teknolojileri ile geleceğe taşıyın.

Yüksek-Verimli konik kırıcıları, her anlamda düşük tüketime göre dizayn edilmiş 
karıştırmalı dik değirmenleri ve devrim niteliğindeki HRCTM teknolojisi ile, Metso 
prosesinizin her kademesi için yüksek enerji-verimli teknolojiler sunuyor. Doğru 
Metso ekipmanı ile performansınızdan ödün vermeden sürdürülebilir ve minimum 
maliyetli operasyona ulaşacaksınız. Metso ekipmanları her zaman yüksek verimliliği, 
minimum bakım ihtiyacını ve standardın ötesinde güvenliği beraberinde getirir.

metso.com – email: sales.turkey@metso.com

Performansınızı 
yeniden 
tanımlayan 
teknolojiler 
sunuyoruz.
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ÇED Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

Antalya’da ve Zonguldak’ta
Beş Madenci Hayatını Kaybetti

İnşaat Sektörünün Talep Ertelemesi ve
Plansızlığı Çelik Sektörünü Zora Soktu

ÇED Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 
26.05.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
girdi. Yönetmelikteki madencilik ile ilgili değişiklikler aşağıda-
ki şekilde gerçekleşti:
Madden 14-Aynı Yönetmeliğin Ek-2 listesinin 49 uncu maddesi-
nin (a) bendinde;

Antalya’nın Kemer ilçesindeki kömür madeninde metan gazı 
sızıntısı sebebiyle mahsur kalan iki madencinin cansız beden-
lerine ulaşıldı. Kemer İlçesi Ovacık Mahallesi’nde özel bir şirkete 
ait kömür madeninde yaşanan metan sızıntısı sonrası ocaktan 
çıkarılan madenciler tedavi altına alınırken saat 03.00 sırala-
rında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri 
tarafından, metrelerce derinlikte mahsur kalan iki madencinin 
cansız bedenlerine ulaşıldı. 
Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki kömür ocağında elektrik akımı-
na kapılan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Atilla Kara 
(33), ilçeye bağlı Taşbaca Mahallesi’nde kaçak olarak işletildiği 
iddia edilen kömür ocağında henüz belirlenemeyen nedenle 

Çelik sektörü, “piyasada inşaat demiri yok, fiyatlar pahalı” 
iddialarını kabul etmiyor. Müteahhitlerin referandum öncesi 
taleplerini erteleyip referandum sonrası inşaat çeliğine hü-
cum etmesinin sıkıntıyı beraberinde getirdiğini belirten Çelik 
İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, “İnşaatçılar projele-
rinin zamanını ve gereken ürün miktarını bilmelerine rağmen 
taleplerini ertelediler. Müteahhitlerin referandum öncesi ve son-
rası taleplerini birleştirip aynı anda hepsini birden istemesi ve 
ayrıca referandum öncesi mecburen ihracata satış yapılmasının 
da birleşmesi ile birlikte üreticiler geçici talep yığılmasıyla karşı 
karşıya kaldılar. Ancak bu sorunu giderebilmek için çelik üreti-
cisi firmalarımız ihracatlarını durdurarak üretimlerini iç piyasa 
yönlendirdiler. Karaborsa iddialarını kesinlikle kabul etmiyoruz. 
İnşaat çeliğinde şu an stokta ürün yok buna rağmen gelen talebi 
karşılayabiliyoruz. Asıl üzerinde düşünülmesi gereken konu üre-
tilen konut ve binaların satışındaki zorlukların ne kadar zaman-
dan beri devam ettiğidir. Çelik sektörü kısır hesaplar için günah 
keçisi yapılmamalıdır.” dedi. 
Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre 2017 yılının Ocak-Ni-
san döneminde inşaat çeliği ihracatı geçen senenin aynı dö-
nemine göre yüzde 10,3 azalış ile 2,7 milyon ton oldu. 2017 
yılı Mayıs ayı inşaat çeliği ihracatı 2016 yılının aynı dönemine 
göre yüzde 26,8 azalarak 403 bin ton olarak gerçekleşti. 
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49-Madencilik Projeleri:
 Eski Madde:
a) Madenlerin Çıkarılması, (Ek-1 listesinde yer almayanlar)
Değiştirilmiş Haliyle:
a) Ruhsat alanı büyüklüğüne bakılmaksızın 25 hektara kadar ça-
lışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletme 
yöntemi ile madenlerin çıkarılması. 

elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Yine Zonguldak’ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi’nde özel maden 
şirketine ait kömür ocağında meydana gelen göçükte mah-
sur kalan iki işçinin de cenazesine ulaşıldı. Ayiçi Mahallesi 
Esenlik mevkisinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan kirala-
nan sahada faaliyet gösteren özel şirkete ait kömür ocağında 
meydana gelen göçükte, ocak girişinden yaklaşık 600 metre 
ileride tavan çökmesi sonucu oluşan göçükte işçiler 34 yaşın-
daki Tayfun Keskin ve 32 yaşındaki Volkan Köroğlu mahsur 
kaldı. Madencilerin cansız bedenleri, TTK tahlisiye ve AFAD 
ekipleri tarafından göçükle oluşan kömür yığının içinden çı-
kartıldı. 

Çelik sektörü için önceliğin iç piyasa olduğunu altını çizen 
Namık Ekinci, “Günün 5 saatine tekabül eden süreçte yapılan 
üretimde tüketilen elektrik enerjisi ton başına 25 dolar ilave 
maliyet artışı getirmesine rağmen üreticilerimiz konunun olgun-
luk içinde çözüme kavuşması için puant saatlerde de üretime 
devam etti. Üretilen konut ve binaların satışındaki zorluklar ne 
zamandan beri devam ediyor onu da hatırlamalı. Sektörümüzü 
kısır hesaplar için günah keçisi yapmanın anlamı yok. Şeffaf ve 
diyaloga açık bir sektörüz. Tüm platformlarda konuyu tartışma-
ya ve karşılıklı değerlendirmeye açık olmamıza rağmen görüşme 
taleplerimize halen yanıt alabilmiş değiliz. Konuyu tartışmak her 
iki taraf için faydalı olacağı gibi kamuoyunun da gerçek anlam-
da bilgilenmesi mümkün olabilecektir.” diye konuştu. 
Fiyat artışları ile ilgili iddiaları da eleştiren ÇİB Başkanı Namık 
Ekinci açıklamalarını şu sözlerle bitirdi: “Sektörümüzün ulusla-
rarası piyasa koşullarından farklı hareket etmesi mümkün değil. 
Hammaddesinin yüzde 70’ini ithal eden sektörümüz, uluslarara-
sı fiyat oluşumlarından elbette etkileniyor. Hurdanın tonu yüzde 
75 oranında artarak 570 TL’lerden 1004 TL’ye geldi. İnşaat çeliği 
ise aynı süreçte yüzde 55 artarak oluşan zararı sineye çekti. Bu 
sebeplerden dolayı maliyet artışlarının fiyatlarımıza yansıması 
çok normaldir. Ayrıca dolar kurundaki artış da mamul ürün fi-
yatlarındaki artışın önemli sebeplerinden biridir.” 
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Altın Madencileri Derneğinde Yeni Dönem 

İhlas Madencilik, Ertelenmiş Açıklamasını 
Kamuoyu ile Paylaştı

Altın Madencileri Derneği Genel Kurulu 05 Nisan 2017 tari-
hinde yapıldı. Yeni dönemde Altın Madencileri Derneği Yö-
netim Kurulu Başkanlığına Tümad Madencilik AŞ Genel Mü-
dürü Hasan Yücel seçildi. Diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine 
seçilen sektör yöneticileri ise şu şekilde oldu; 

Eski unvanıyla İhlas Madencilik AŞ, yeni unvanı ile İhlas Gayri-
menkul Proje Geliştirme AŞ, daha önce faaliyetleri durdurduğu 
ve İzmir Bayındır’da yer alan maden işletmesinin bir süre daha 
faaliyet dışı kalmasına karar verildiğini açıkladı. Şirketten yapı-
lan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Yönetim Kurulumuz daha önceki yıllarda Madencilik sektörün-
de yaşanan büyük iş kazaları, uzun süren bürokratik işlemler, 
madencilik konusunda belirlenen politikaların uygulanmasın-
daki aksaklıklar sebebiyle, İzmir İli Bayındır ilçesinde yer alan 
maden işletmesindeki faaliyetlerin bir süre durdurulması yö-
nünde karar almış olup, Şirket ve yatırımcıların zarara uğrama-
ması için bu duruma ilişkin KAP açıklamasının ertelenmesine, 
karar verilmişti. Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında 
Şirketin faaliyet konusunun genişletilmiş olması ve yeni faaliyet 
konusu ile faaliyetlerine başlamış olması sebebi ile ertelenen 
kararların açıklanmasına karar verilmiştir. 
Yönetim Kurulumuzun 30.10.2014 tarihli kararında özetle; 13 
Mayıs 2014 tarihinde Soma’da ve 28 Ekim 2014 tarihinde Kara-
man Ermenek’te gerçekleşen elim maden kazaları neticesinde, 
Galeri Madenciliği üzerine oluşan ciddi endişeler ve iş güven-
liği riskleri, Ayrıca mevsim itibariyle yaşanan olumsuzluklar 
nedeniyle alınması gereken tedbirler ve madencilik faaliyetini 
düzenleyecek Maden Kanunun taslağı nedeniyle geçici süre ile 
İzmir-Bayındır’daki madencilik faaliyetinin durdurulmasına ka-
rar verilmiştir. Daha sonra madencilik sektöründeki gelişmele-
rin ve yasal prosedürlerde ki uygulamalar izlenmesi sonucu alı-
nan 29.07.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda ise özetle; 
2014 yılında gerçekleşen elim maden kazaları neticesinde, Ga-
leri Madenciliği üzerine oluşan ciddi endişeler ve iş güvenliği 
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II. Başkan: Koza Altın AŞ’den Serhat Tuğral,
Genel Sekreter: Öksüt Madencilik AŞ’den Dr. Alper Sezener,
Sayman: Anagold Madencilik Ltd. Şti.’den A. İlker Doğan,
Üye: Lidya Madencilik Ltd Şti’den Firuz Alizade oldu. 

riskleri açısından, madencilik sektöründe yaşanan olumsuz-
luklar ile 04.02.2015 tarihli 6592 sayılı yeni Maden Kanunu’nun 
getirdiği külfetler sonrası, İzmir Bayındır maden işletmesinde 
yapılması planlanan revizyon yatırımlarının maliyetleri artmış-
tır. Bunun yanı sıra 2015 yılı uluslararası metalik maden borsa-
sında çinko ve kurşun USD/ton fiyatlarının aşırı düşmüş olması 
neticesinde, İzmir Bayındır işletmesinin bir süre daha gayrı faal 
tutulmasına karar verilmiştir.
Her iki yönetim kurulu kararımız ile ilgili açıklamaların ertelen-
mesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’n-
de İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi başlıklı 
maddesinde yer alan düzenlemelere tam olarak riayet edilmiştir.
Şirketimizin 23.12.2016 tarihinde yaptığı özel durum açıklama-
sında da belirtildiği üzere mevcut madencilik faaliyetlerimizi, 
maden ruhsatlarımızı piyasa rayiçlerine uygun olarak belirlene-
cek şartlarla rödovans yoluyla %81,71 oranında iştirakimiz olan 
Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 
devrederek, İştirakimiz nezdinde yürütülmesi planlanmakta-
dır. Bu kapsamda maden ruhsatlarımızda yapılacak işlemlerle 
ilgili ve İştirakimiz tarafından yukarıda yapılan açıklamalar kap-
samında faaliyetlerini durdurduğumuz Bayındır Maden İşlet-
memizde faaliyetlerimizin yeniden başlayabilmesi için gerekli 
çalışmaların yapılarak yeniden faaliyete başlanılması süresince 
özel durum açıklaması gerektiren hususlar oldukça kamuoyu 
ile paylaşılacaktır.”
Şirket bu açıklamanın ardından bir açıklama daha yaparak, işti-
rakçisi olduğu “Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya Sanayi 
Ticaret Ltd. Şti.”nin unvanının “İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret 
AŞ” olarak değiştirildiğini duyurdu. 

Krom Fiyatlarında Dalgalanma Devam Ediyor
2016 yılının sonlarında tavan yapan krom fiyatları aradan 
geçen 6 ayda düşüş eğilimine girdi. Türk ihracatçıların 2016 
yılının Kasım ayında yüzde 46-48’lik krom konsantresi için 
440-450 USD/Mt, yüzde 40-42’lik parça krom cevheri için ise 
420-430 USD/Mt fiyat verdikleri öğrenilmiş 40-42’lik parça 
krom cevheri için anlaşma sağlanan en yüksek bedelin ise 410 
USD/Mt olduğu belirtilmişti. 26 Mayıs itibari ile ihracatçıların 
verdiği fiyatlar ise 46-48’lik krom konsantresi için 270-280 
USD/Mt, yüzde 40-42’lik parça krom cevheri için ise 230-240 
USD/Mt olarak kaydedildi.
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Çin’in krom talebinin etkisi ile dalgalanan piyasalarda Türk ih-
racatçıların yeterli satışı yapamadığı görülüyor. Teklif edilen 
fiyatların yanında Çin’den gelen karşı teklif ise beklenenin çok 
daha altında oldu. Yapılan teklif 40-42’lik parça krom cevheri 
için 200-220 USD/Mt olurken anlaşma sağlanan en yüksek 
bedelin ise 2000 tonluk bir anlaşma kapsamında 230 USD/Mt 
olduğu belirtildi. Çin yüksek karbonlu ferrokrom fiyatlarının dü-
şüş eğiliminde olduğu ifade edilirken fiyatların Haziran ayında 
1000 CNY/Mt kadar düşüş gösterebileceği bu nedenle alıcıların 
yüklü miktarlarda alım yapmaktan kaçındıkları belirtildi. 
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Bakan Albayrak: Madencilik Alanındaki 
Eksikliklerin Farkındayız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Milli Enerji ve 
Maden Politikası” tanıtım toplantısındaki sunumunda ülkemizin 
yer altı kaynakları ve bu konuda yaptıkları çalışmalar hakkında 
bilgiler verdi. AA’nın verdiği bilgiye göre Albayrak Türkiye’de 
kurumların kurumsal dönüşümünü ölçülebilir performansa da-
yalı yapısal dönüşüm sürecini başlattıklarına işaret ederek, “Çün-
kü her biri sadece iç piyasa için değil, bölge piyasaları için de çok 
önemli birer oyuncu olan bu kurumlarımızı dönüştürmemiz lazım. 
Böylece, ne kadar güçlü kurumlarımız olursa, o kadar güçlü Türki-
ye’nin altyapısını oluştururuz.” ifadelerini kullandı. Albayrak, özel-
likle madencilik noktasında çok önemli adımlar attıklarının altını 
çizerek, bunlardan ilkinin Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 
(MİGEM) yeniden yapılandırılması olduğunu söyledi.
Maden arama, işletme ve bunun hayata geçirilmesiyle ilgili 
yüzlerce süreci geçmeye çalışan yatırımcı için ‘e-maden’ uy-
gulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Albayrak, bununla 
birlikte birçok kağıt, onay ve izine dayalı haftalar süren işlemleri 
hızlandırdıklarını anlattı.
İkinci önemli noktanın, bu yılın ikinci yarısında devreye alacakları 
Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) 
olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:
“Böylece, bir maden projesi ve sahası güvenilir bir şekilde, banka 
ve finansal kurumların da değerlendirebileceği güvenilir bir rapor-
lama standardı içinde yer alacak. Bugün tüm Türkiye’deki kredi 
portföyünün, madencilik sektörünün aldığı payın yüzde 3’ün bile 
altında olduğu gerçeklikten hareketle, bu oranı çok daha ileri ta-
şımak için, sektörün önemli problemlerinden biri olarak gördük. 
Bu standartları getirerek, uluslararası şekilde yurt dışından da fi-
nansmanın önünü açacak bir altyapıyı, inşallah getireceğiz. Ma-
den piyasalarının geliştirilmesiyle ilgili bu modellere hali hazırda 
başladık ve bu yıl itibariyle inşallah tüm bu çerçeveyi daha somut 
adımlarla geliştireceğiz.”
MİGEM’in sadece izin veren ve denetleyen bir kurum olarak iç 
içe geçen yapısını ikiye ayırdıklarını vurgulayan Albayrak, ma-
dencilik alanındaki eksiklerinin farkında olduklarını aktardı.
Karot Bilgi Bankası’na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan 
Albayrak, “Kafamıza estiği gibi sondaj yapıyoruz. Bunun arşivi, 
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nerede ne bulunmuş, yok mu? Türkiye haritasındaki tüm sondaj 
faaliyetlerinin ‘veri tabanı’ diyebileceğimiz haritayı çıkartarak, 
herkese açık bir merkezde Türkiye’deki bütün altyapıyı arşivliyo-
ruz. İnşallah bu yıl bunu hayata geçiriyoruz. Madencilikteki altya-
pı açısından çok önemli bir yere sahip olacak olan raporlama sis-
temini hayata geçiriyoruz. Çünkü bizim sermaye olarak bir kuruşu 
dahi sokağa atma lüksümüz yok.” diye konuştu.
Arz güvenliğini konusunda maden politikası tarafının, en bakir 
ve gelişmeye açık alan olduğunu belirten Albayrak, bu stratejiyi 
tüm madenler için yeni bir süreç olmak üzere dört ana temel 
unsurda başlattıklarını açıkladı. Türkiye’yi özel sektör başta ol-
mak üzere “kamu-özel” modeliyle daha da büyüteceklerini dile 
getiren Albayrak, “Bunun önemli noktalarından biri, MTA’nın 
yurt dışında arama yapabilme özelliğine kavuşması idi. Böylece, 
MTA-özel işbirliğiyle dünyanın madencilik noktasındaki kritik işbir-
likleriyle bölgesel aramacılık noktasında da bir süreci başlatacağız. 
2002’de yılda 32 bin metre sondaj yapan bir MTA’dan sonra, bu ra-
kamı 300 bin metrelere çıkardık. Bu yıl 1 milyon metreye ulaşıyoruz. 
Takip eden iki yılda 2 ve 3 milyon metreye çıkması için planlama-
larımızı yaptık. Arama faaliyetleriyle ortaya koyduğunuzda bugün 
sahip olduğunuzu düşündüğünüz kaynaklardan çok daha büyük 
rezervlere kavuşacaksınız. Çok büyük bir potansiyel var. Kamu ve 
özel sektörle birlikte madencilikte çok ileri bir noktada olan Kanada 
ve Avusturalya’ya erişmek için 6 milyon hedefini kısa sürede haya-
ta geçireceğiz. Madencilik Türkiye’yi katma değer noktasında çok 
ileri taşıyacak.” değerlendirmesinde bulundu.
Albayrak, Türkiye’nin jeofizik ve jeokimya haritalarının önemi-
ne de değinerek şu bilgileri paylaştı:
“Türkiye haritasındaki tüm sondaj faaliyetlerinin ‘veri tabanı’ di-
yebileceğimiz haritayı çıkartarak, herkese açık bir merkezde Türki-
ye’deki bütün altyapıyı arşivliyoruz. İnşallah bu sene bunu hayata 
geçiriyoruz. Türkiye jeofizik haritasını 2018’de tamamlayacak. Tüm 
Türkiye coğrafyasını, bitki örtüsünden topografik yapısına kadar 
röntgenini çekip madencilikte sahip olunan kaynakları göreceğiz.”
Jeokimya haritası için de 50 binden fazla örnek alındığını ifade 
eden Albayrak, “Numunelerin sonuçları çok iyi geldi. Harika so-
nuçlar var. Türkiye’nin taşı da toprağı da altın inşallah.” dedi. 

BMPC 2017 Antalya’da Gerçekleştirilecek
YMGV ve İTÜ Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü tarafından 
düzenlenen, Balkan Cevher Hazırlama Kongresinin 17.si 31 Ekim-
3 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek. Kongre’de, 
Türkiye ve diğer ülkelerden maden ve cevher zenginleştirme ala-
nında çalışan uzmanları bir araya gelmesi, sektörün gelecekteki 
durumunun ortaya konması bekleniyor. BMPC ayrıca Balkan ülke-
lerindeki madenciliğin,cevher zenginleştirmenin güvenli ve sürdü-
rülebilir geleceğini içeren bir teknik platform olma özelliği taşıyor..
Kongre konuları ise şu şekilde belirlendi: Analiz ve mineral karak-
terizasyonu, toparlama ve sınıflandırma, fiziksel konsantrasyon 

metotları, flotasyon ve yüzeysel kimya prosesleri, hidrometalurji, 
pirometalurji ve bioproses, endüstriyel hammaddelerin prosesi, 
kömür prosesi, aglomerasyon ve briketleme, susuzlaştırma, atık 
su yönetimi, cevher zenginleştirme atıkları yönetimi, toprak ıslahı, 
cevher zenginleştirmede konservasyon, rehabilitasyon ve tekrar 
kazanma, tesis ve proses dizayn ve işletme pratikleri, simülasyon, 
kontrol, modelleme ve otomasyon, eğitim ve cevher zenginleştir-
mede sürdürülebilirlik, cevher zenginleştirmede sağlık ve güven-
lik konuları, cevher zenginleştirmeye bağlı maden işletmeciliği. 
Detaylar için bmpc2017.org  
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Diamcor Güney Afrikada Ender 
Bir Elmas Keşfetti

Maden Ülkelerindeki İstihdam Artışı
Sektör Hakkında Olumlu Sinyaller Veriyor

Madencilik Sektöründe Birçok İsim
Değişikliği Aynı Döneme Denk Geldi

ABD’de Faaliyete Geçecek Kömür Madenleri 
Sektöre Umut Veriyor

Kanadalı Diamcor Mining Güney Afrika’daki Krone-Endora pro-
jesinde oktahedron 5,6 karatlık yeşil bir elmas buldu. Elmasın 
bulunduğu Krone-Endora projesi De Beer’in işletmekte olduğu 
dünyanın 3. Güney Afrika’nın ise en büyük altın madeni olarak 
bilinen Venetia Madenine komşu durumda bulunuyor. 
Firma tarafından yapılan açıklamada elmasın değerinin tam 

Dünyanın en büyük bakır üretici olan Şili’nin ekonomisi küresel 
emtia fiyatlarındaki negatif yönlü hareketten büyük yara almış-
tı. İhracat gelirlerinin yarısından fazlasını bakırdan elde eden 
ülkede yatırımlarda azalma ve büyük çaplı işten çıkarılmalar 
yaşanmıştı.
Madencilik sektörünün eski şaşalı günlerinden uzak olduğu 
aşikâr olmasına rağmen, dünyanın farklı yerlerinden olumlu 
sinyallerde gelmeye devam ediyor. Bu durum ülkenin ekono-
misi için oldukça iyi haber olsa da ülkedeki yer bilimciler içinde 
istihdam imkânı demek oluyor. Ülkede çalışmalarını sürdüren 
Lundin Mining, Codelco, Goldcorp ve Teck Resources gibi bü-

Küresel madencilik endüstrisinde ismi yıllardır bilinen ve takip 
edilen firmaların aynı dönemde isim değişikliğine gitmesi dik-
kat çekti. İsim değişikliklerinin farklı nedenleri olsa genel olarak 
firmalar yeni bir marka çalışması yapmak ve taze bir solukla yola 
devam etmek istediklerini belirtiyorlar. Yakın zamanda isim de-
ğişikliğine giden firmalardan bir kısmı ise şu şekilde oldu; 
Atlas Copco: 1873 yılında kurulan ve Türkiye’de de 60 yıldır fark-
lı alanlarda hizmet veren firma inşaat ve madencilik ekipmanları 
alanında hizmet veren branşlarının ismini Epiroc olarak değiştirdi.
BHP Billiton: Maden devi BHP Billiton 2001’de Güney Afrikalı Billi-
ton ile birleşmesinden sonra adına eklediği Billiton’u çıkararak ku-
rulduğu 1885 yılındaki orijinal adı olan “Broken Hill Proprietary” adı-

Corsa Coal’ın Acosta Deep madeninin önümüzdeki aylarda faa-
liyete geçmesi planlanıyor. Düşük emtia fiyatlarından mustarip 
olan sektöre yeni bir heyecan yaşatan madenin doğrudan 100, 
dolaylı olarak ise 500 kişiye iş imkânı sağlaması bekleniyor.
Maden tam kapasite ile çalışmaya başladığı zaman yılda 400.000 
ton metalürjik kok kömürü üretim kapasitesine ulaşacağı ve elde 

olarak bilinmediği belirtilirken bulunan diğer değerli taşlar-
la birlikte Antwerp’e gönderildiği belirtildi. Son yıllarda renkli 
elmasların fiyatlarındaki artış göze çarpıyor. 2016 yılında 25,4 
milyon dolara satılan mavi elmas ve geçtiğimiz ay 71,2 milyon 
dolara satılan pembe elmas renkli taşların dikkatleri iyice üzeri-
ne çekmesine neden oldu. 

yük madencilik firmalarının projelerinde görevlendirmek üzere 
işe alım yapmaya başladıkları belirtildi. Michael Page Şili Maden 
Bölümünde Danışman olarak görev alan Pilar Cruz bu gelişme-
ler hakkında; “Bu olumlu havanın bir saman alevi olduğunu dü-
şünmüyorum yine de her şeyin bir gecede değişmesini bekleme-
mek gerekir.” şeklinde durum değerlendirmesi yaptı.
Bu duruma paralel olarak Avustralya’da madencilik sektöründe 
istihdam artışı yaşanmaya başladı. Ülkede yeni başlanan ve de-
vam etmekte olan projelere yatırımlar ve devlet teşviklerinin de 
yardımı ile yer bilimcilerin istihdam sorununda büyük iyileşme 
görüldü. 

nı aldı ve bundan sonra BHP olarak yola devam edeceğini belirtti.
Pilot Gold Inc: Ülkemizde de çalışmalarına devam eden Kana-
dalı Pilot Gold, 2010 yılından bu yana kullandığı ismini Liberty 
Gold Corp. olarak değiştirdi. Firma isim değişikliğinin ABD’nin 
batısındaki büyük havzada bulunan Carlin tipi altın kaynakları-
na olan bağlılıklarını göstermek amacı taşıdığını belirtti.
Joy Global: 1884 yılında kurulan önde gelen maden ekipmanla-
rı üreticisi Joy Global, Komatsu ile yaptığı anlaşma neticesinde 
ismini Komatsu Mining olarak değiştirdi. Merkezi veya yönetim 
şeklinde değişiklik olmayacağı belirtildi. Bu güne kadar Komat-
su imza attığı bu anlaşma ile yer altı madencilik ekipmanları 
üretimine de başlamış oldu. 

edilecek malzemenin büyük oranda ABD’li ve Çinli çelik firmaları-
nın taleplerini karşılamak amacı ile kullanılacağı belirtildi
Corsa Coal yetkilileri çelik talebindeki artış karşısında arzın ye-
terli olmaması nedeni ile fiyatların rekor seviyelere yükseldiği-
ne dikkat çekerken madenin açılışı ile birçok insana iş imkânı 
sağlayacaklarını belirtti. 

dünyadan haberler
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Avustralya’da Maden Arama Sondajları 
%128 Artış Gösterdi
Sektörün her kademesinde durgunluğun sona erdiğine dair 
gelen sinyallere bir yenisi de Avustralya’dan geldi. S&P Global 
verilerine göre Avustralya’da ki arama harcamaları ve sondaj 
çalışmalarında hızlı bir artış yaşanıyor. Şimdilik lityum ve altın 
odaklı ilerleyen çalışmalar yorumcular tarafından sektöre yatı-
rım yapma zamanı geldiği şeklinde yorumlandı.
S&P’nin “Avustralya: Sayılarla Madencilik” raporuna göre son-
daj çalışmalarına yapılan yatırım 854 milyon dolara ulaşarak ge-
çen sene aynı döneme göre %128 artış gösterdi. Arama yapılan 
sondaj kuyuları ise önceki çeyreğe göre iki katına çıkarak yakla-
şık 920’ye ulaştı. Bu rakamın 2014 yılından bu yana ulaşılan en 
büyük rakam olduğuna dikkat çekildi.
Altının en çok tercih edilen emtialardan biri olduğunu vur-
gulayan S&P daha geniş bir pencereden bakıldığı takdirde 

ise metal aramalarının en büyük paya sahip olduğunu bu-
nun nedeninin ise lityum aramalarında ki gözle görülen artış 
olduğunun altını çizdi.
ALS, Boart Longyear, Caterpillar gibi firmaların yaptığı anlaş-
malar ve faaliyetlerinin yaşanan hareketliliğe dikkat çektiğini 
belirten Perennial Value Management Yatırım Müdürü And-
rew Smith madencilik faaliyetlerini yakından takip ettiklerini 
belirtirken; “Perth’deki kaynak analistlerimiz 2016 yılının Ağustos 
ayından itibaren madencilik sektöründeki faaliyetlerde bir artış ol-
duğunu rapor ediyorlar.” şeklinde açıklamalarda bulundu. 
Rapordaki verileri yorumlayan analistler 5 yıllık durağan gidi-
şattan sonra 6 aydır pozitif hareketler gösteren madencilik sek-
töründe arama çalışmalarının 3-4 yıl daha yükselişte kalacağına 
dair fikir belirtti. 

Akıllı Maden Ekipmanları Piyasasında 
2020 Yılına Kadar Büyüme Bekleniyor

Çin Sıfırdan Devasa Bir Şehir İnşa Edecek

Akıllı maden ekipmanları piyasası 2016 yılında dikkat çeken 
bir performans gösterdi. Maden işletme giderlerinde sağladığı 
düşüş nedeni ile talep görmeye devam eden akıllı maden ekip-
manları aynı zamanda işletme verimliğini ve üretim performan-
sını arttırırken aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konularında 
da büyük avantaj sağlıyor.
Çevresel faktörler nedeni ile işletmelerde karbon salınımı konu-
sunda hassasiyet gösterilirken akıllı maden ekipmanlarının işlet-
melerde bu konuda sundukları çevresel şartları karşılamak üzere 
kirlilik takibi imkânı ve bunun gibi birçok veriyi takip etme olana-
ğı bu ekipmanların zamanla daha da ön planda olmasını sağlıyor.

Çin’in Avrasya ticaret hattı ve “Tek Kuşak, Tek Yol” girişimi bü-
tün dünyada ses getiren projeler olarak dikkat çekse de maden-
cilik açısından aynı derecede önemli olan devasa bir şehir inşa 
etme projeside bulunuyor. Ölçek olarak diğer projelerle yarışa-
masa da 2.000 kilometre karelik alana inşa edilmesi planlanan 
proje ihtiyaç duyulacak hammaddeler bakımından dünyanın 
birçok kesimi tarafından dikkatle takip ediliyor.
New York’un 3 katı büyüklüğe sahip olması planlanan yeni şehir-
de kişi başına düşen yaşama ve ticaret alanlarının Beijing’in 3 katı 
büyüklükte olması bekleniyor. Popülasyon artışı, kirlilik ve trafik 
sıkışıklığı gibi sorunlarla boğuşmak zorunda kalan Beijing’i rahat-
latması amacı ile tasarlanan projenin maliyetini hesaplamak için 
yapılan çalışmalara göre 20 yıl sürecek çalışmalar sonucunda 580 
milyar dolarlık bir yatırım yapılması öngörülüyor.
Proje Çin’in şehirlerinden Binhai ile yarışacak bir büyüklükte tasar-
landığı takdirde alt yapı ve inşaat çalışmaları gibi birçok kalem için 
20 milyon ton çelik 400.000 ton alüminyum 250.000 ton bakıra ihti-

Ekskavatörler akıllı ekipman kategorisinde en büyük paya sahip 
olurken sondaj ekipmanları ve uzaktan kumanda edilen maden 
kamyonları pazarda büyük paya sahip diğer kategoriler olarak 
öne çıkıyor. Aynı zamanda maden işletmelerinde otomasyon 
sistemlerinde kullanılan rfid etiketleri ve sensör kategorilerin-
deki gösterdikleri hızlı büyüme ile dikkat çekiyor.
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte daha yüksek verimlilik elde 
etmek isteyen şirketlerin madenlerinde akıllı sistemler tercih 
edecekleri öngörülüyor ve akıllı maden ekipmanları piyasasının 
2020 yılına kadar %14,5 büyüme göstererek 13 milyar dolar se-
viyelerine ulaşması bekleniyor. 

yaç duyulacağı tahmin ediliyor. Tahmin edilen büyüklük olan 2000 
kilometre kare büyüklüğündeki Shenzen şehri ile benzerlik göster-
mesi halinde ise ilave olarak 30 milyon ton çelik, 66.000 ton alümin-
yum, 400.000 ton bakıra ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor. 
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Avustralya Makine Ekipman Piyasası 
Hareketlenmeye Başladı

AB Bazı Madenlerin Kaynağını Sorgulayacak 
Yasayı Yayımladı

Bluejay Dünyanın En Saf İlmenit 
Kaynağını Buldu

Hindistan Zinc, Gençleri Yetiştirmek için 
Maden Okulu Kuruyor

Ernst&Young’un yayımladığı çalışmaya göre Avustralya’da 
maden ekipman fiyatlarında artış görülürken bu artış ma-
dencilik sektöründe görülen toparlanmanın bir etkisi olarak 
değerlendirildi.
Rapora göre Avustralya’nın maden ekipmanları filosunun de-
ğerinde %41’lik bir artış görülürken günümüz teknolojisi ile 
daha yüksek verimlilik sağlayan ve dijital avantajlar sunarak 
maden otomasyonunu ileriye taşıyan maden ekipmanlarına 
talebin arttığı belirtildi. 
Ernst&Young Okyanusya ve Ticari Metal Faaliyetleri Sorum-
lusu Paul Murphy; “Emtia fiyatlarındaki kısmı toparlanma ve 
demir cevherine olan talep artışı piyasalarda toparlanmayı 

AB, çatışmalı bölgelerden gelen minerallerin kaynağını sor-
gulayacak Tüzüğü Topluluk Resmi Gazetesinde yayımladı. 19 
Mayıs tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tüzük, Ocak 2021’den 
itibaren AB pazarına giren tungsten, kalay, tantal ve altın (3TG) 
ürünleri için ithalatçılar, öğütücüler ve rafinerileri, yıllık ithalat 
hacimleri belirlenmiş eşikleri aştığı takdirde zorunlu durum ra-
porlamaları yapmak zorunda kalacak. 
Uzun zamandır Avrupa gündeminde olan yasal düzenleme için 
Avrupa Parlamentosu üyeleri, Mart ayında kabul oyu vermiş ve 

Eskiden FinnAust adıyla bilinen Bluejay Mining Grönland’da dün-
yanın en saf ilmenit kaynağını bulduğunu açıkladı. Firma tarafın-
dan yapılan açıklamalarda kaynağın aynı zamanda dünyanın en 
büyük ilmenit kaynağı da olabileceği, bu durumu netleştirmek 
için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Bluejay Müdürü Rod McIllree; “İlmenit piyasalarında tükenen 
rezervler, yatırımların azlığı yükselen fiyatlar nedeni ile projenin 
bu döneme denk gelmesi çok isabetli oldu. Kuzey Amerika ve Çin 

Hindustan Zinc firması gençleri yetiştirmek için madencilik 
okulu kuracağını açıkladı. Kurulacak madencilik okulunda önü-
müzdeki 5 yıl içerisinde 500 personel yetiştirmeyi planlayan 
firma ülkede madencilik sektöründe ihtiyaç duyulan kalifiye iş 
gücünü bu şekilde karşılamayı hedefliyor.
Hindustan Zinc CEO’su Sunil Duggal: “İlk hedefimiz ülkedeki 

Mayıs 2017
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sağlarken aynı zamanda madenlerde otomasyon çalışmalarına 
olan eğilimin daha da büyümesine neden oldu. Otomasyonun 
verimliği arttırması ve bakım maliyetlerini azaltması nedeniyle 
daha da fazla tercih edilecek. Zamanla büyük filoların otomas-
yon sürecine uyum sağlamaları standart olacak fakat bu sistem-
lerin ilk kurulum maliyetleri küçük ölçekli maden işletmeleri için 
bir engel olarak kalmaya devam edecek.” şeklinde açıklamalar-
da bulundu. Makine ekipman üreticilerinin yaşadıkları talep 
artışına dikkat çeken Murphy bu durumun yaşanan sancılı 
sürecin ardından piyasalarda ki toparlanmanın en zor kısmın 
atlatıldığına dair temkinli bir iyimserliğin ürünü olduğu yö-
nünde görüş belirtti. 

AB Bakanlar Konseyi Nisan ayında onaylamıştı.
‘Conflict minerals’ olarak adlandırılan konu, madenin kaynağı-
nın açıklanması ve böylece tedarik zincirinde suç unsuru sayı-
lacak olaylara karışılmadığının gösterilmesi ilkesine dayanıyor. 
Avrupa Birliği kurumları, çatışmalı bölgelerden gelen değerli 
madenlerin çıkarılması ve işlenmesinde insan hakkı ihlalleri-
nin yapılmadığına ilişkin olarak sanayicilere, tedarik zincirinde 
deklarasyon ve raporlama gibi yükümlülükler getirecek yeni bir 
yasa çıkarmaya hazırlanıyor. 

gibi piyasalarda talep artıyor. Bizim projemizde üretilen minera-
lin saflığı nedeni ile var olan stokların yerine geçme potansiyeline 
sahip olduğunu düşünüyoruz.” şeklinde açıklamalar yaparken il-
menit fiyatlarının geçtiğimiz 12 ay içerisinde ikiye katlandığına 
da dikkat çekti.
Titanyum ve titanyum dioksit olarak kullanılan ilmenit Hindistan, 
Mozambik, Norveç gibi ülkelerde üretilirken Çin dünyanın en bü-
yük ilmenit üreticisi konumunda bulunuyor. 

gençlere istihdam sağlamak. Biz Başbakan Narendra Modi’nin 
söylemlerine katılıyor ve doğal kaynaklar sektöründe insanlara is-
tihdam sağlamak istiyoruz. Eğitim merkezlerimiz Bhilwara, Rajsa-
mand ve Zawar olacak. Bu proje ile 30 yaşın altında ve akademik 
olarak kalifiye olan gençlere yeni bir fırsat sağlayacağız.” şeklinde 
açıklamalarda bulundu. 
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eTkinlik değerlendirme

IMCET 2017 Antalya’da Geniş Katılımla 
Gerçekleştirildi

Komatek 2017 Başarıyla Gerçekleştirildi

TMMOB Maden Mühen-
disleri Odası tarafından iki 
yılda bir düzenlenen Ulus-
lararası Madencilik Kong-
resi ve Sergisinin 25.’si 
11-14 Nisan 2017 tarihleri 
arasında Antalya’da ger-
çekleştirildi. Yarım asırlık 
geçmişi ile madenciliğin 
her alanının konu edildiği 

ve başkanlığının Prof. Dr. İrfan Bayraktar tarafından üstlenildiği 
kongre İngilizce ve Türkçe dillerinde dört salonda tamamlandı. 
1969 yılında zamanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Refet 
Zengin’in açılışını yaptığı ilk kongreden bu yana yarım asır 
geçerken 17 yerli bildiri ve 350 katılımcı ile başlayan kongre, 
17.’sinde 162 yerli, 125 yabancı bildiriye ulaşmıştır. 2015 yılın-
da düzenlenen 24. Kongre rekoru elinde bulundurmakta olup, 
328 bildiri yanında, 1206 katılımcı kongreye katılmıştır. Bu yıl ki 
kongrede katılımcı sayısı 24 ülkeden 830 olarak gerçekleşirken 
bildiri sayısı ise toplam olarak 209 adettir. Yurtiçi ve dışından 
201 kurum ve 49 üniversite etkinliğe katkı koymuştur. 
Dünyanın 24 ülkesinden gelen akademisyenlerin, uzmanların, 
sanayici ve ilgililerin oluşturduğu geniş bir platformda maden-
cilik konuşulmuş, madencilik endüstrisinin ürün ve hizmetleri-
nin yer aldığı bir sergi düzenlenmiş ve salonun kapasitesi ne-
deni ile Madencilik Türkiye dergisinin de yer aldığı 53 firmaya 
yer verilebilmiştir. 

KOMATEK 2017, 15. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve 
Ekipmanları İhtisas Fuarı, Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve 
İmalatçıları Birliği (İMDER) ana desteğiyle 3-7 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Fuarın açılış töreninde; Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Mü-
dür Yardımcısı Laçin Akçay, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür 
Yardımcısı İsmet Keskin, Sada Fuarcılık Genel Müdürü Levent 
Baykal, Ostim Başkanı Orhan Aydın, Gaziantep Sanayi Odası 
Başkanı Sani Konukoğlu ve İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Halil 
Tamer Öztoygar yer aldı.
İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Öztoygar, açılış töreninde yap-
tığı konuşmada, Komatek Fuarı’nın iş makinaları sektörünün 
etkin yapısına büyük ölçüde katkı sağladığını ve uluslararası 
katılımcı profiliyle de sektöre üstün bir nitelik kazandırdığını 
belirtti. Bununla birlikte, önceki senelerde de gündeme gelmiş 
olan, yeni bir fuar alanının gerekliliği konusuna da yeniden de-
ğinerek Türkiye’de yapılacak yeni bir fuar alanının yurt dışında-
ki fuarlar ile rekabeti artırmasının yanı sıra, daha fazla yatırımcı-
yı ülkemize çekme hususunda da sektöre büyük oranda katkısı 
olacağını sözlerine ekledi. 

Madencilikte farklı konularda uzmanların çağrılı olarak katkı 
koymaları kongreye ayrı bir değer katarken Kongrede çağrı-
lı konuşmacı olarak yer alan uzmanlar şu şekilde olmuştur: 
Enerji Uzmanı Necdet Pamir (Kömür ve Geleceği), Doç. Dr. 
Mehmet Kızıl (Madencilikte Sanal Gerçeklik), Prof. Dr. Nuh 
Bilgin (Maden ve Tünel Mühendisliği), Ian Runge (Maden 
Ekonomisi), Ömer Yılmaz Erkoç (Patlatma Sonuçları), Ian 
Thomson (İşletme İçin Sosyal Lisans), Yusuf Aydın (Kalın Kö-
mür Damarlarında Güvenli Üretim), Dr. Caner Zambak (En İyi 
Teknik Kavramı), Prof. Dr. Toyohisa Fujita (Japonya’da İkincil 
Hammadde İşleme).
Bu yıl yeni bir uygulama ile kendini ve ürününün tanıtmak ve 
mesaj vermek isteyen firmalara “kurumsal sunum” adı altında 
15’er dakikalık sunum imkanı sağlanmış bu uygulama sponsor 
firmalar tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. 

88.000 m²si açık, 10.000 m²si ise kapalı alan olmak üzere top-
lam 98.000 m²lik fuar alanının yanında, 55.000 m²lik otopark 
alanı da etkinliğe yoğun şekilde katılım gösteren ziyaretçilerin 
hizmetine sunuldu. Farklı sektörlerden oluşan 350’ye yakın fir-
manın katıldığı etkinlik, iş makinaları sektörü için önemli bir 
vitrin olduğunu bu sene de gösterdi. 
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Türkiye’deki yerli kömür teknolojilerinin kullanımına yönelik 
yapılan teşvik çalışmaları kapsamında, Türkiye’nin en büyük 
enerji şirketlerinin üye olduğu Kömür Üreticileri Derneği (KÖ-
MÜRDER – Ülkemizdeki kömür üretiminin yüzde 95’ini sağla-
yan 44 firmadan oluşmaktadır) katkılarıyla düzenlenen Ulus-
lararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi, 18 - 19 Mayıs 2017 
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ana desteğinde 
gerçekleştirilen zirve; yerli kömür teknolojileri üzerine yapılan 
teşvik kararları kapsamında elektrik enerjisi üretiminde yerli 
kaynağımız olan kömür rezervlerimizi sürdürülebilir kalkın-
ma-enerji-iklim değişikliği ilişkisini de dikkate alarak, linyit ve 
taşkömürü rezervlerimizin yüksek verim ve düşük emisyonla 
çalışan yeni termik santrallere sahip olmanın bizlere ne kadar 
yakın olduğunu göstermek amacıyla organize edildi.

eTkinlik değerlendirme

AMD ve MJD’nin Organize Ettiği Maden Teknolojisi 
Semineri Ankara’da Gerçekleştirildi

Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi 
İstanbul’da Gerçekleştirildi 

Altın Madencileri Derneği 
(AMD) ve Maden Jeologla-
rı Derneği (MJD) tarafından 
organize edilen Maden Tek-
nolojisi Semineri 23-24 Mayıs 
2017 tarihlerinde Ankara’da 
gerçekleştirildi.
MJD Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Şentürk ve Altın Ma-
dencileri Derneği Genel Koor-
dinatörü Muhterem Köse’nin açılışını gerçekleştirdikleri semi-
ner Geovia firması yetkilileri Ross Pemberton ve Mehmet Burak 
Emci’nin sunumları ile devam etti. Seminerde şirketin jeolojik 
modelleme ve maden dizaynı, maden optimizasyonu ve üretim 
yönetimi yazılımlarının kaynak kestirimi, maden planlaması, 
kârlılığın arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesi konularında 
nasıl kullanıldığı katılımcılara anlatılırken yakın gelecekte ma-

den yazılımlarının ne yönde gelişeceği ve kullanıcılara ne gibi 
yeni özellikler sunulacağı seminer süresince detaylı bir şekilde 
işlendi. İki gün süren seminerin sonunda katılımcılara katılım 
belgesi verildi.
Verimli bilgi akışı sağlamak amacı ile katılımcı sayısının 50 kişi 
ile kısıtlandığı etkinlikten elde edilen gelirin Ankara İşitme En-
gelliler Derneğine bağışlanacağı belirtildi. 

Etkinliğe Almaya, Çin, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hindistan, 
İran ülkeleri başta olmak üzere uluslararası katılım olurken top-
lamda 183 kamu ve özel sektör kuruluşu, İstanbul Teknik Üni-
versitesi, Hacettepe Üniversitesi ve birçok sivil toplum kuruluşu 
da yer aldı. Zirvede 4 ana başlıkta yerli kömür ve teknolojileri 
tartışıldı.
Zirve sırasında gerçekleşen konferanslarda “Temiz Kömür Tek-
nolojileri, Finans Modelleri, İş Sağlığı Güvenliği, Türkiye’de Kö-
mür Madenciliği, Çevre ve Emisyon” başlıkları altında sunumlar 
gerçekleştirildi.
Açılışını Kömür Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mu-
zaffer Polat’ın yaptığı zirvede Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kay-
naklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız 
da konuşmacı olarak yer aldı. 
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Esan’a “Yılın En İyi İnovasyon Projesi” Ödülü…

YMGV Üretim ve Teşvik Ödülü’nün Sahibi 
Organik Madencilik Oldu

Esan, madencilik sektöründeki öncü uygulamaları ile dikkat 
çekmeye devam ediyor. 2016 yılında “En İyi Nesnelerin İnter-
neti Projesi” ödülünü alan Esan, 2017’de de IDC’nin “Yılın En İyi 
İnovasyon Projesi” ödülünü aldı. Akıllı madencilik uygulama-

Vermikülit üreticisi Organik Madencilik, her sene Yurt Maden-
ciliğini Geliştirme Vakfı (YMGV) tarafından verilen Madencilik 
Ödülleri kapsamında dereceye kaldı. YMGV Jüri ve Yönetim 
Kurulu, endüstriyel mineraller alanında yeni bir ürün olan 
vermikülitin üretimi ve ekonomiye kazandırılması konusunda 
başarılı çalışmaları nedeniyle Organik Madencilik AŞ’yi 2016 
yılı “Üretim ve Teşvik Ödülü”ne layık gördü.
1990’lı yılların başında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür-
lüğü (MTA) tarafından tespit edilen Karakoç vermikülit yatağı-
nı bünyesine katan Organik Madencilik, 2004 yılından bu yana 
Türkiye’deki vermikülit madenciliğinin öncüsü olmak için ça-
lışıyor. 2015 yılında üretime başlanan sahadan elde edilen 
ve mikanın doğal aşınmasıyla oluşmuş magnezyum alümino 
slikat kil minerali olan vermikülit; bahçecilik ve tarım, yapı ve 
otomotiv endüstrisi, hayvan yemi, izolasyon ve paketleme 
malzemesi üretimi gibi alanlarda kullanılıyor. 

ları ile iş süreçlerini daha güvenli, daha verimli ve bütünleşik 
hale getiren Esan, “Esan Yeraltı Sinyalizasyon Projesi” ile finans, 
otomotiv gibi sektörlerle beraber değerlendirildiği yarışmada 
takdir topladı.
Çok geniş bir organizasyon ağına sahip olan Esan Türkiye’de 
toplam 10 lokasyonda yerleşik faaliyet göstermesinin yanı sıra 
yurtdışında da varlığını sürdürüyor. Organizasyonun bu geniş 
yapısının getirdiği zorluk ve yarattığı ihtiyaçları, dijital dönü-
şüm stratejileriyle avantaja çevirmek üzere teknoloji yatırımları 
yapan kuruluşta, tüm süreçler uçtan uça ortak bir altyapı ve ERP 
sistemi üzerinden standart uygulamalarla yönetiliyor. Bu yapı-
ların üzerine devam eden dijitalleşme yolculuğunda Esan; yeni 
nesil iş uygulamaları ve otomasyon sistemlerini akıllı madenci-
lik uygulamaları ve teknolojileriyle uyumlandırarak madenciliği 
teknoloji ile bütünleştiriyor.
Esan’ın akıllı madencilik stratejisi ile geliştirdiği yapı yalnızca 
madencilik sektörü için değil, bilişim teknolojilerinin uygulama 
alanlarının geliştirilmesi açısından da fayda sağlıyor.  Bu doğrul-
tuda bilişim alanına yönelik küresel araştırmalar gerçekleştiren 
International Data Corporation (IDC) tarafından ödüle layık gö-
rülen proje, sektöründe akıllı kablosuz kontrol ve hassas konum 
belirleme cihazları kullanılarak yapılmış ilk yeraltı sinyalizasyon 
projesi olma özelliğine sahip. Yeraltı ve tesis koşullarına özel 
oluşturulan bir algoritmaya sahip proje, radar sistemi ve yeraltı 
rota optimizasyonuna imkan tanıyan yapısı ile yatırım geri dö-
nüşü bakımından en hızlı başarıya ulaşan nesnelerin interneti 
(IoT)projesi. Aynı zamanda Türkiye’de İş güvenliğine ve üreti-
me doğrudan katkısı gerçekleşmiş ve ispatlanmış en büyük Ye-
raltı Maden IoT projesi olan Yeraltı Sinyalizasyon Sistemi saye-
sinde yüksek iş güvenliği ve operasyonel verimlilik gibi önemli 
kazanımlar sağlanıyor. 
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HİDROMEK’e En Prestijli Tasarım Ödülü!
Dünyadaki en prestijli tasarım ödüllerinden olan Red Dot Ta-
sarım Ödülleri’nde HİDROMEK iki ödül birden kazandı. HİDRO-
MEK’ in yeni ürünleri “HMK 640 WL” lastik tekerlekli yükleyici 
ve “HMK 600 MG” motor greyderi ödüllerine bir yenisini ekledi. 
Ferrari, Audi, Apple gibi tasarımlarıyla ön plana çıkan dünya 
markalarının ödül aldığı Red Dot Tasarım Ödülleri’nde HMK 600 
MG Motor Greyder “Red Dot Winner” ödülünü alırken, HMK 640 
WL Lastik Tekerlekli Yükleyici “Best of The Best” ödülünü alarak, 
dünyanın en iyi tasarımları arasında yerini aldı. 
Uluslararası platformda tasarımda gücün simgesi olan “Red Dot 
Award” ödülleri, dünya çapında en saygın değerlendirme plat-
formlarından biri olarak kabul edilmektedir.
Otomotiv kategorisinde bu sene sadece 7 ürün “Best of the 
Best ödülünü kazandı. Böylece HİDROMEK dünyanın en saygın 
7 tasarım ödüllü firmasından biri olurken, Türkiye’ nin “Best of 
the Best” ödüllü ilk taşıtı HMK 640 WL ile bu kategoride ödül 

alan ilk Türk firması oldu. Aynı şekilde, HMK 600 MG yine Türki-
ye’deki ilk Red Dot Product Design ödüllü taşıt oldu. 
HİDROMEK, bu ödüller ile birlikte, 7’si uluslararası düzeyde 
prestije sahip, toplam 9 adet tasarım ödülünün sahibi oldu. 
Ayrıca Japonya’da yüzde yüz HİDROMEK sermayesi ile HİDROMEK 
JAPAN Ltd. kuruldu. Dünyada 5 kıtada 70’in üzerinde ülkeye satış 
yapan HİDROMEK, Japonya Sagamihara’da kurduğu satış ve satış 
sonrası hizmet merkezinde, Türkiye dâhil tüm dünyaya yedek par-
ça tedariki sağlayacak. Merkezde yer alacak yedek parça deposu-
nun ise en geç Ağustos 2017 tarihinde açılması hedefleniyor.
İlk yurt dışı satış ve satış sonrası hizmet merkezi HİDROMEK 
WEST’i 2007 yılında İspanya, Barselona’da kuran HİDROMEK; 
2013 yılında ise Rusya, Krasnodar’da ikinci yurt dışı satış ve sa-
tış sonrası hizmet merkezi HİDROMEK RUS‘u kurdu. HİDROMEK 
JAPON ile birlikte HİDROMEK’in üçüncü yurt dışı satış ve satış 
sonrası hizmet merkezi ise Japonya’da kurulmuş oldu. 

GREEN Chemicals AŞ Türkiye’nin
411. AR-GE Merkezi Olmaya Hak Kazandı

AR-GE ve inovasyon günümüzde reka-
betin vazgeçilmez unsurları haline gel-
miştir. Etkin AR-GE teşvikleri ile sanayisi 
desteklenen ülkeler dünya rekabet 
sıralamasında en üst seviyelerde yer 
almaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; özel sek-
törde, AR-GE ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası 
düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için tek-
nolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yeni-
lik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, 
verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülme-
sini, teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbir-
liklerinin gelişmesini desteklemektedir. Bu şekilde teknoloji 

yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar 
ile AR-GE’ye ve yeniliğe yönelik AR-GE personeli ve nitelikli iş 
gücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek 
amacıyla bir program oluşturmuştur.

Oluşturulan bu programın tüm aşamalarını başarıyla uygula-
yan GREEN Chemicals AŞ yapılan bir tören ile 20.03.2017 tarih 
onaylı belgesini bakanlık yetkililerinden alarak Türkiye’deki 
411. AR-GE merkezi olmuş, özellikle kimya sektöründe faaliyet 
gösteren 21 AR-GE merkezi içindeki yerini almıştır.

GREEN Chemicals ailesi olarak hedefimiz ve beklentimiz; yapı-
lan AR-GE çalışmalarının ülke ekonomimizde katma değer ya-
ratacak, uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artıracak ileri 
teknoloji içeren ürünler olarak dönmesidir. 

19.95

R&D CENTER
GREEN Chemicals

411.21
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Tüprag Olarak Zincirin Bütün 
Halkalarını Kuvvetli Tutuyoruz

kapak konusu

Tüprag’ın tarihi ve geçmişi 
konusunda çok geriye git-
meye gerek yok. Yaklaşık 

olarak söylersek; 1986 yılında başlayan macera, yatırım hazır-
lıkları gibi çalışmaların sonucunda 2006 yılında “Kışladağ Altın 
Madeni”nde üretime başlanmasıyla devam ediyor. Sendikal 
örgütlenmesi, uluslararası iş güvenliği ve iş emniyeti standart-
larının oluşturulması, üretim kapasitesi ve çevresel hassasiyet-
leriyle Türkiye’de madencilik sektörünün parlayan yıldızı olan 
bir şirket ve bununla birlikte bir de üretim standardı ortaya 
çıkmış oldu. 

“Tüm bunların yanında en önemlisi de; açık ocak işletmeciliğinde 
“Kışladağ”ın; yer altı işletmeciliğinde de “Efemçukuru” altın ma-
denlerinin, sektörde gerçekten önder ve örnek faaliyetler olarak 
gösterilmesidir” diyen Tüprag Metal Madencilik AŞ Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Yılmaz, şirketlerinin her iki işletmelerinde 
de OHSAS 18001 belgesinin ve hiçbir yasal gereklilik olmamasına 
rağmen ICMI sertifikasının alınmış olması çok önemlidir diyor ve 
ekliyor: “Teknolojik anlamda büyük maden kazalarının önlenme-
sine yönelik; Uşak’ta bulunan işletmemizde açık ocak radarları-
nın kullanılıyor olması, uydu takip sistemi ile yüzeydeki çökme ve 

“İşletmelerimiz Örnek Olarak Gösteriliyor”

hareketlenmelerin takip edilmesi, çevresel anlamda sıfır deşarj 
prensibiyle çalışılması, toz-gürültü-titreşim ve toprak kalitesine 
yönelik çalışmaların titizlikle yürütülmesi ve daha fazlası, açık 
ocak işletmeciliği için iş güvenliği ve çevre emniyeti anlamında 
oluşturulmuş oldukça önemli standartlardır.”

Yılmaz’dan edindiğimiz bilgilere göre yer altında da şirketin ör-
nek uygulamaları bulunuyor. Efemçukuru’ndaki yer altı takip 
sistemi, yani çalışanların dijital ortamda takip edilmesi, sabit ve 
taşınabilir yer altı sığınma odalarının, daha ilgili mevzuat çık-
madan en az 2-3 yıl öncesinden tesiste yer alması, diğer yan-
dan çevresel anlamda teknolojik bir uygulama olan kırıcıların 
yer altında olması, kuru atık depolama sistemiyle atığın sadece 
%50’sinin yer üstünde, kuru atık olarak depolanması ve geri-
ye kalanın yer altında depolanması gibi yüksek maliyetli fakat 
çevreyi koruyan, çevresel etkileri son derece minimize eden 
uygulamalar mevcut.
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“Artık kamuda bile iş emniyetine ve çevresel uygulamalara yöne-
lik bir uygulama gerçekleştirildiğinde ‘...gidip Efemçukuru’nda da 
görelim veya gidip Uşak’ta görelim.’ gibi bir refleks oluşmuş du-
rumda. Bu elbette, çok önemli bir aşama oldu.” şeklinde konuşan 
Mehmet Yılmaz, bunlarla birlikte kamuoyu ve halkla ilişkilerde, 
özellikle Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri anlamında hep 
yenilikçi ve önder olduklarını belirtiyor. Yılmaz şöyle devam 
ediyor:

“Örneğin; Kanada Büyükelçiliği tarafından organize edilen top-
lantılarda, Türkiye’de faaliyet gösteren Kanadalı şirketlerin bir-
çoğuna, “Halkla İlişkiler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri” 
anlamında, örnek teşkil edecek şekilde, yapılan projelerin detay-
larının anlatılması talep edildi. Biz de bunu üst üste birkaç yıl 
zevkle ve gururla gerçekleştirdik. Orada da bir standart belirledik. 
Bu standart; çevre, eğitim, kırsal kesimdeki altyapı ve toplum sağ-
lığı üzerine kuruldu. Bu temel başlıkların altında ise; gezici sağlık 
tarama araçları, hemodiyaliz merkezi, köy ilkokullarının tadilat-
ları, okullara yapılan destek, üniversite ve şehir merkezine okul 
ve fakülte binası yapımı, köylere içme suyu temini, köy yollarının 
asfaltlanması, hatıra ormanı vb. gibi destekleyici faaliyetler bulu-
nuyor. Bunları çeşitlendirmek mümkün. Çok fazla sayıda kurum-
sal sosyal sorumluluk projesine imza attık. Aynı şekilde İzmir’de 
de orman, sağlık ve eğitim konularında, ilgili üniversitelerin de 
desteğini alarak, çok ciddi projelere imza attık.“

“Arıcılık Faaliyetine de Adım Attık”

Tüprag Metal Madencilik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz

Var olan zirai faaliyetlere katkı koymak amacıyla kendi projele-
rini de oluşturan Tüprag Metal Madencilik, Uşak Kışladağ Ma-
deni’nin hemen yanında seracılık faaliyetini yürütüyor. Bunun 
dışında, madenle zirai faaliyetlerin bir arada yapılabileceğine 
dair önemli projelerinden bahseden şirketin Yönetim Kuru-
lu Başkanı Yılmaz “Genel anlamda bakacak olursak, Tüprag’ın 
hâlihazırda bulunan yaklaşık 2200 adet zeytin ağacı var ve biz 
oradan her sene zeytinyağı üretiyoruz. Ürettiğimiz bu zeytinyağı, 
geçen sene çok önemli bir altın madalya kazandı. Efemçukuru’n-
da da üzüm bağlarımız var. Mevzuat gereği satın almak zorunda 
olduğumuz fakat faaliyet olarak hiç kullanmadığımız arazileri, 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden bir hocamızın koordi-
natörlüğünde modern üzüm bağları haline getirdik. Sonrasında; 
modern üzüm bağları, hatta şarapçılık gibi uygulamaların içine 
girdik. Ve son olarak da arıcılık faaliyetine bir adım atmış bulun-
maktayız. Ufak çapta olsa da Efemçukuru’nda başlayan faaliye-
timizi Kışladağ Altın Madeni’mizde de hayata geçirmek üzereyiz.” 
şeklinde açıklamada bulunuyor.

Netice itibarıyla zincirin halkalarından hiçbirini eksik bırakma-
dıklarının önemle altını çizen Yılmaz zincirin kuvvetinin, en 
zayıf halkanın kuvvetiyle doğru orantılı olduğunu hatırlatarak 
ekliyor; “Zayıf halka bıraktığınız zaman, zinciriniz kuvvetli olmaz. 
Türkiye’deki varlığımızı, oyunu kurallarına göre oynayarak devam 
ettirmek istiyoruz. Çevreyle ve iş güvenliğiyle ilgili bütün kuralları 
eksiksiz uygulayarak…” 

www.tuprag.com.tr
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FLSmidth’in Türkiye ve Orta Doğu 
Üssü Ankara!

TanITIm

Kurulduğu 1882 senesinden 
bu yana, 135 senelik bilgi bi-
rikimi ve tecrübesi ile küresel 
olarak madencilik ve çimento 

endüstrileri için lider ekipman ve servis sağlayıcısı olan FLSmi-
dth, tek ekipman tedarikinden anahtar teslim cevher hazır-
lama tesisleri ve çimento fabrikalarına kadar; dizayn, inşaat, 
devreye alma ve operasyon aşamalarındaki servisler de dâhil 
olmak üzere faaliyet gösteren uluslararası bir şirket.

Danimarka menşeli FLSmidth, bugün 50’den fazla ülkede bu-
lunan ofisleri ve yaklaşık 13.000 kişiden oluşan uzman kadrosu 
ile stratejik planlamadan başlayarak operasyonel işlemlerin tüm 
safhalarında müşterilerinin yanı başında bulunmayı kendine ilke 
edindi. Türkiye’de madencilik sektöründe yaşanan gelişmeler 
ışığında FLSmidth Ankara ofisini faaliyete geçirerek ülkemizdeki 
madencilik alanındaki çalışmalarına daha da hız verdi. 

Geçtiğimiz günlerde açılan Ankara ofisleri hakkında bilgi almak ve 
genel olarak FLSmidth hakkında görüşmek üzere şirketin Ortado-
ğu ve Türkiye Satış Koordinatörü Murat Us ile bir araya geldik. 

Konusunda uzman kişilerce danışmanlık, mühendislik ve tek-
nik hizmetler ile desteklenen dünya standartlarındaki ürünler, 
tesisler ve sistemler alanında öncü rolde olan FLSmidth ülke-
mizdeki çalışmalarını aslında uzun yıllardır İstanbul ofisinden 
sürdürüyordu. Çimento sektörüne odaklı çalışan İstanbul ofisi 
hakkında Murat Us şu açıklamalarda bulunuyor: 

“Ülkemizde açılan ilk FLSmidth ofisi İstanbul’dadır. FLSmidth’in 
faaliyet gösterdiği ana sektörlerde dört ana iş kolu mevcuttur, 
bunlar; madencilik (FLSmidth Minerals), çimento (FLSmidth Ce-
ment) ve bu endüstrilere hizmet veren servis (FLSmidth Custo-
mer Services) iş kolları ile Krebs gibi Airtech gibi alanında lider 
toplam 9 markadan oluşan ürün şirketleridir (FLSmidth Product 
Companies). İstanbul ofisimizde ağırlıklı olarak çimento, servis 
iş kolları ile Airtech grubu faaliyet göstermektedir. 

Ankara’daki ofisi açma fikri tamamen madencilikle alakalı. Şirke-
tin madencilik ile ilgili faaliyetlerini sürdüreceği ofisi Ankara’daki 
ofisi olacak. Eş zamanlı olarak müşterilerimize satış sonrası hiz-
metler de sunacağız. Burayla birlikte İstanbul ofisimiz de devam 
ediyor faaliyetlerine.”

FLSmidth Orta Doğu ve Türkiye Satış Koordinatörü Murat Us
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Murat Us, maden şirketlerinin, 
bürokrasi nedeniyle ağırlıklı 
olarak Ankara’yı merkez ola-
rak benimsemesinden dolayı 
FLSmidth’in Ankara’da bulun-
ma amacını “müşteriye daha 
yakın” olmak olarak özetliyor. 
Diğer taraftan Ankara’nın 
coğrafi konumundan dolayı 
her bölgeye yakın olması da 
şirketin saha çalışmalarında 
müşterinin yanında olmasını 
kolaylaştıracağından Ankara 
tercih edilmiş durumda. 

Murat Us’un dikkat çektiği bir 
diğer husus da Ankara ofi-
sinin, sadece Türkiye’de bir 
merkez değil Orta Doğu’ya 
yapılacak satışların da mer-
kezinde olacak olması. Örne-
ğin Suudi Arabistan, Umman 
gibi şehirlerdeki projeler An-
kara’dan yürütülecek.

FLSmidth’in Ankara ofisinde proses ekipmanlarının tedariki, 
bunlarla ilgili mühendislik hizmetleri de dâhil olmak üzere 
bütün hizmetler verilecek. Servis tarafında da servis müdürü 
Ankara ofiste çalışmalarını sürdürecek. Ayrıca Ankara ofisi şu 
an satıştan ziyade özellikle satılan ürünlerin desteklenebilmesi 
ve sürdürülebilir bir satış operasyonu sağlanabilmesi için satış 
sonrası hizmetlere konsantre durumda. 

FLSmidth’in ürün portföyünden de bahseden Murat Us, FLS-
midth’in bir cevher hazırlama tesisinde, cevherin tesise giri-
şinden çıkışına kadar olan bütün proses süreçlerindeki ekip-
manların, proses devrelerinin “tek kaynak/one source” olarak 
ürün ve hizmet sağlayabildiğini aktarıyor. Kendisinden örnek 
vermesini istediğimizde şu sözleri sarf ediyor: 

“Kırıcılar ve eleklerden tutun, katı-sıvı ayrımı ekipmanlarına, 
öğütme ve ince öğütme değirmenlerine, flotasyon ekipmanları-
na, altınla alakalı olarak proses akım şemasındaki bütün ekip-
man ve sistemlere, kömür yıkama tesislerine ve fırınlar da dâhil 
olmak üzere geniş bir portföyde ısıl işlem ekipmanlarına kadar 
her şeyi sunuyoruz. 

Proses akım şemasını oluşturup şemaya göre ekipmanları boyut-
landırmak, o ekipmanları tedarik etmek ve onunla ilgili mühen-
disliği sağlamak... FLSmidth’in katma değeri olan şey bu. Proses 
akım şemasının geliştirilmesi için gerekli bütün test çalışmaları, 
akım şemasının oluşturulması, malzeme denkliğinin ortaya çık-
ması, ekipmanların seçimi, boyutlandırılması ve tedariki ile temel 
mühendislik hizmetlerini ya da detay mühendislik hizmetlerini 
vererek sağladığı şey tam anlamıyla bir değer… 
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FLSmidth Hakkında
FLSmitdth, güvenilirliği ve kalitesi ile tanınan ABON, Buffalo, 
Centry, Conveyor Engineering, Dawson Metallurgical Labo-
ratories, Decanter Machine, Dorr-Oliver, EIMCO, ESSA, FFE, 
Fuller-Traylor, KOCH, Knelson, Krebs, Ludowici, MAAG Gear, 
Mayer Bulk, M.I.E. Enterprises, Möller, MVT, PERI, Phillips Kiln 
Services, Pneumapress, RAHCO, Raptor, Roymec, Shriver, 
Summit Valley, Technequip, WEMCO, Vecor ve Ventomatic 
gibi endüstrinin lider markalarını bir araya getirerek, benzer-
siz başarılara ulaşmış bir portföy yaratmıştır.

FLSmidth maden ve çimento sektörlerine aşağıdaki başlık-
larda ‘Tek Kaynak’ olarak hizmet vermektedir.

•	Metalurjik Testler
•	Cevher Karakterizasyonu Çalışmaları
•	Kırma-Eleme
•	Öğütme
•	Sınıflandırma
•	Flotasyon
•	Susuzlandırma, Katı-Sıvı Ayırımı ve Atık Yönetimi
•	Filtrasyon
•	Çamur Pompaları
•	Değerli Metal Kazanımı
•	Termal Prosesler
•	Malzeme Transferi
•	Otomasyon
•	Mühendislik ve Modernizasyon Servisleri

Murat Us Kısa Öz Geçmiş
1979 doğumlu olan Murat Us, 2003 ODTÜ Maden Mühen-
disliği Bölümü mezunudur. Sırasıyla; Özdemir Antimuan 
Madeni İşletme Müdür Yardımcısı, Demir Export AŞ Fujairah 
İşletme Yöneticisi, Orica-Nitro AŞ Satış ve Pazarlama Mü-
hendisi, Metso Türkiye Satış Müdürlüğü görevlerini yürüt-
tükten sonra Ocak 2017 itibarıyla FLSmidth Orta Doğu ve 
Türkiye Satış Koordinatörü olarak şirketin Ankara ofisinde 
çalışmalarını yürütüyor. 

Anahtar teslimi tesislerden 
tek ekipman tedarikine kadar 
uzun yıllardır Türkiye’de kuru-
lu makine ve ekipmanlarımız 
var. Bundan sonra Ankara’dan 
bunu daha da geliştirmeyi he-
defliyoruz.”

FLSmidth’in Orta Doğu ve 
Türkiye Satış Koordinatörü 
Murat Us’tan edindiğimiz di-
ğer bilgilere göre ise şirket 
madencilik endüstrisinin altın, 
bakır, demir, kömür ve fosfat 

gibi hemen hemen bütün alanlarında ‘Tek Kaynak’ olarak ekip-
man, sistem ve servis sağlayıcısı olarak hizmet veriyor. Sülfürlü ve 
oksitli bakır cevheri zenginleştirmesinde kullanılan akım şeması-
nın her aşamasındaki bütün ekipmanları sağlıyor. Altın prosesin-
de ise endüstri özelinde uzman teknolojilerin yanında neredeyse 
bütün FLSmidth cevher hazırlama ekipmanları kullanılıyor. Altın 
kazanımı ve liç sistemlerinin yanında FLSmidth bünyesinde bulu-
nan malzeme transferi teknolojileri de özellikle yığın liçi operas-
yonlarında cevherin liç sahasına taşınması için kullanılıyor.

Şirket benzer şekilde fosfat ve potas minerallerinin prosesi (Ge-
niş bir aralıkta çeşitli katı sıvı ayırımı sistemleri kullanılmakta-
dır.) için gerekli tüm ürün portföyüne sahip. Kömür yıkama te-
sislerinin akım şemasında kullanılan tüm ekipmanlarına sahip 
olmasının yanında yine bu endüstride kullanılan, madenden 
kömürü taşıyan, stoklayan ve homojenleştirien malzeme trans-
fer sistemlerini de tedarik ediyor.   

www.flsmidth.com
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RPM Maden İşletme Teknolojisi alanında yenilik lideridir ve 
madencilik değer zincirinin tüm emtiaları ve işlevleri için çö-
zümler sunar. Madencilikte üstün teknoloji çözümleri konu-
sundaki güvenilirliğimiz, 45 yılı aşkın tecrübemiz ile desteklen-
miş, inovasyon tabanlı geçmişimizden gelmektedir.

RPM Madencilik çözümleri, müşterilerimize kendi maden 
planları, simülasyonları, finansal, bakım ve işletme sistemleri 
alanlarında verimliliği güvenli bir şekilde koordine etme fır-
satı sunmaktadır.

RPM Maden İşletme çözümleri, müşterilerimizin performansını 
bir adım öteye taşımakla kalmaz. RPM Kurumsal Entegrasyon 
katmanı, Kurumsal Planlama Çerçevesi, madencilik ve maden 
sistemlerine yeni bir bakış açısı getirir. 

RPM’nin Kurumsal Planlama Çerçevesi, tüm maden organizas-
yonu içinde, tutarlılık ve şeffaflık sağlar . ‘Çizgi ötesi”ndeki ERP 
sistemleri ile ‘Çizginin Altındaki” işletmesel teknoloji çözümleri 
arasında bağ kurar. Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri 
ve operasyonel teknoloji çözümleri arasındaki bağlantı sağlar. 
Schneider Electric, SAP ve Modüler Madencilik Sistemlerinden 
oluşan endüstriyel iş ortaklarımız ile beraber, RPM neredeyse 
Dijital bir Maden ortaya çıkarmaktadır.

RPM’nin çözümleri, özellikle madencilik alanındaki karşıla-
şılan zorlukları, aşağıdaki alanlarda değişiklik yapmayı he-
deflemektedir:

Planlama 
RPM’nin Planlama Çözümleri, Maden Planlamacılarına kar-
maşık tablolar ve yoğun verilerle zaman kaybettirmek yerine 
hızlı çözümler üreten mühendis olmalarını sağlar. İşlem odaklı 
kullanıcı arabirimi sunan RPM Çözümleri, sezgisel, öğrenmesi 
kolay ve kullanımları basittir. 

Bu çözümleri kullanan işletmelerin Maden planlama mühen-
disleri, her türlü maden üretim yöntemine özgü madencilik 
mantığı ile hazırlanmış, farklı işletme koşullarına uygun olacak 
şekilde birden fazla maden planı geliştirirken, pazar değişiklik-
lerine hızlı ve kolay cevap verebilirler.

RPM’nin Açık Ocak Kömür Planlama Çözümü (OCCS), damar 
agregasyonu, kayıp ve kirlenme önleme ve kalite sıralaması-
na izin veren tamamen entegre bir tasarım bileşeni ile kömür 
planlamasına yeni bir yaklaşım getirmektedir. OCCS, endüstri 
birincisi olarak, parametrik tasarıma da sahiptir. Bu tasarım, 
dünya genelinde açık ocak kömür madenlerinin planlanma bi-
çimini kökten değiştiren bir maden tasarım çözümüdür. 

Açık Ocak Metal (OPMS) XPAC Çözümü kap-
samlı bir açık ocak metal maden planlama 
çözümüdür. Bu ürün kullanılan ekipman 
ve uygun blok boyutlarını belirlemektedir. 

Aynı zamanda, Uzun vadeli maden planlaması için, blokların 
hızlı ve verimli olmasını sağlar. Kısa ve orta vadeli planlamalar-
da daha fazla esnek olmak gerektiğinden düzenli ve düzensiz 
blokların tüm kombinasyonunu desteklemektedir. 

Planlarınızın bir yerinde yapılan bir değişiklik diğer tüm para-
metrelerin otomatik olarak değişmesini sağlamaktadır. Tüm 

RPMGlobal (RPM)-Madenciliğin 
Dijital Dönüşümündeki Lider

TanITIm
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ürün ve madencilik yöntemlerine uygun uzun / orta ve kısa 
dönem maden planlama çözümleri sunuyoruz. 

Simülasyon 
HAULSIM, RPM’nin dünyaca bilinen si-
mülasyon çözümüdür. HAULSIM maden 

mühendisleri tarafından, maden mühendisleri için, özellikle 
maden nakliye zorluklarını hedef alarak tasarlandı. HAULSIM, 
son teknoloji ürünü ayrık olay simülasyon özelliklerini içeren, 
dünya çapında maden operasyonlarının değerini arttırmakta 
ve maden endüstrisinin tercih ettiği nihai üretime ait kararların 
alındığı bir destek aracıdır. HAULSIM, aşağıda belirtilen, müş-
terilerinin ortak madencilik zorluklarının üstesinden gelerek 
güvenle kararlar vermesine yardımcı olmaktadır: 

•	Tek şeritli nakliye yolunun iki şerit genişliğinde olması gerek-
tiğine nasıl karar verilmesi,
•	Kırıcı nakliye kamyonlarının efektif yükleme-boşaltma çev-
rimlerinin planlanması,
•	Yeraltı nakliye sisteminin uygun yerlerine kurulacak nakliye 
ceplerine karar verilmesinin sağlanması
•	Önemli yerlerde oluşabilecek nakliye tıkanıklıkları sonucu 
aksamaları göz önüne alarak, planların güvenle doğrulanması,
•	Kamyonların doğrudan mı yoksa dolaylı olarak oluktan mı 
yükleneceğinin planlanması 
•	Daha fazla kamyona mı, yoksa daha az kamyona mı ihtiyacı-
nız olduğuna karar vermenize yardım eder. 

Finansal Yönetim 
XERAS Enterprise, madencilik endüstrisine 
finansal açıdan önemli özellikler ve avantaj-

lar kazandırmakta ve sürdürebilir finansal çözümler sunmakta-
dır. Maden sahalarının uzak konumu göz önüne alındığında, 
mobil erişilebilirlik, XERAS Enterprise’ın analitik uygulaması 
aracılığıyla sunduğu yenilikçi özelliklerden biridir.

XERAS Analitik canlı hassasiyet analizi ve model versiyo-
nu karşılaştırması sunar bu sayede müşterilerimize her şey 
avuçlarının içlerindeymiş gibi tek bir gerçek kaynağa erişme-
lerini sağlar. XERAS Enterprise kullanıcıları, gerçek zamanlı 
olarak finansal verilerin derinlemesine analizini yapabilir; 
bu sayede tek bir tuşa basarak madencilik faaliyetinizin fi-
nansal sağlığına ait bilgileri derinlemesine elde edersiniz. 
Müşterilerimiz için elektronik tablolar kullanılarak ulaşılması 
mümkün olmayan sonuçları basit kullanımı sayesinde hassas 
olarak ve hızlıca verir. XERAS Enterprise, teknoloji yeniliğinin 
bir sonucudur.

RPM, maden planlaması, simülasyon, finans, bakım ve yürüt-
me sistemleri için kurumsal çözümlerin pazar lideridir. Çözüm-
lerimizin üretiminizi, güvenliğinizi ve değerinizi nasıl artıra-
bileceğinizi öğrenmek için bugün RPMGlobal veya ARDEF ile 
iletişime geçin. www.rpmglobal.com veya www.ardef.com’u 
ziyaret edin veya info@ardef.com‘a mail atabilirsiniz. 

3 Mining Turkey Magazine Aboneliği

Yıllık Standart Abonelik: 30TL
Yıllık Dijital Abonelik: Ücretsiz

2 Madencilik Türkiye Dergisi Aboneliği

Yıllık Standart Abonelik: 80 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
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www.mayeb.com.tr/abonelik
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Weir Minerals, Müşteri Günü 
Ankara’da Gerçekleştirildi

TanITIm

Türkiye ve dünyada faali-
yetlerine devam eden Weir 
Minerals Trio ve Enduron 
markalarını Türkiye piyasa-
sına tanıtmak amacıyla dü-
zenlemiş olduğu ‘Müşteri 
Günü’ 12 Mayıs’ta sektörün 

önde gelen isimlerinin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi. 
Weir Bölge Müdürü Tuncay Özeren, Trio Türkiye Satış Müdürü 
Orkun Öksüz’ün açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği etkinlik-
te Trio Avrupa Satış Müdürü Bruce Cooke, Trio Global Ürün 
Müdürü Kurt O’Bryan da sunumları ile katılımcılara bilgi verdi. 
HPGR Proses uzmanı Serhat Önol’un ürün ve firma yapısını 
anlattığı etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisi ile geçerken, Weir 
Minerals’in bünyesinde bulunan Trio ve Enduron markaları 
katılımcılara detaylı bir şekilde tanıtıldı. 

Düzenlenen etkinlik kapsamında Weir 
Minerals’ın organizasyon yapısından, 
Weir Minerals bünyesindeki Trio mar-
kasının tarihi ve geleneksel konik kırı-
cılardan üstün özelliklerinin yanı sıra 
Enduron Markasının HPGR (yüksek 
basınçlı öğütme merdaneli değirmen) 
ile sunduğu çözümler gibi konulara 
yer verilirken, etkinlik sonrası ger-
çekleştirilen yemekte, Trio markası-
na ithafen üç kişilik müzik grubunun 
sahne alması, markanın katılımcıların 
hafızasında yer etmesini kolaylaştırdı.

Trio markası ile ülkemizdeki kırma-eleme alanındaki faaliyetle-
rine hız veren Weir Turkey Mineralleri şirketi bünyesinde görev 
alan Trio Türkiye Satış Müdürü Orkun Öksüz ile düzenlenen et-
kinlik ve Trio markası olarak geleceğe yönelik planları hakkında 
kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.

Etkinliğin düzenlenmesindeki hedefiniz neydi? Etkinlik bek-
lentilerinizi karşıladı mı?

Öncelikle davetimize katılıp bizleri değerli düşüncelerinden ve 
yorumlarından mahrum bırakmayan kıymetli misafirlerimize 
teşekkür etmek isterim. 

Bildiğiniz üzere Weir Minerals özellikle Warman ve Cavex gibi 
markaları ile Türkiye ve Dünya pazarında oldukça iyi bilinen 
bir tedarikçi. Son yıllarda ise Trio Kırma Eleme ve Enduron 
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HPGR gibi iki önemli değeri bünyesine katarak artık ufalama 
teknolojileri konusunda da önemli bir yere sahip olmak is-
tediğini gösteriyor. İşte bu sebeple söz konusu etkinliğimizi 
düzenleyerek ufalama ekipmanlarımızın ülkemiz pazarındaki 
bilinirliğini artırmak istedik.

Etkinlik beklentilerimizin ötesinde bir sonuç ortaya çıkarttı dahi 
diyebilirim. Gerek davetlilerin sunumlar esnasında gösterdikle-
ri ilgi, gerekse etkinlik sonrasında bize ulaşan olumlu geribildi-
rimler tanıtım hedefimizin başarıya ulaştığını gösteriyor. 

Trio markasının Türkiye ve Dünya piyasasındaki yeri nedir?

Trio uzun yıllardan beri tüm dünyada madencilik ve agrega sek-
törlerinde müşterilerinin kırma-eleme ihtiyaçlarına cevap veren 
önemli bir firmaydı. Özellikle ortaya çıktığı bölge olan Amerika 
kıtalarında yüksek katma değerli ürünleriyle güçlü bir tedarikçi 
olarak algılanıyordu. Trio’nun Weir bünyesine katılması ise; Trio 
kalitesi ve bilgi birikiminin, Weir ’in global satış altyapısı ve hiz-
met standartları ile bütünleşmesini sağladı. İşte bu sebeple We-
ir-Trio geçtiğimiz yıllarda tüm dünyada kayda değer bir rağbet 
gördü ve dünya pazarında hak ettiği yere, yani lider tedarikçi 
konumuna doğru yükselmeye başladı.

Trio olarak ne gibi ürünler ve hizmetler sunuyorsunuz?

Trio hem madencilik hem de agrega sektörleri için kırma-e-
leme çözümleri üretiyor. Bruce Cooke’un da sunumunda be-
lirttiği üzere; çeneli ve konik kırıcılar, dik ve yatay mille darbeli 
kırıcılar, açılı ve düz elekler, elek panelleri, primer ve silo altı 
besleyiciler ve muhtelif cevher/taş yıkama ürünleri temel ekip-
man portföyümüzü oluşturuyor. Ürünlerimizin tamamı ağır 
hizmet tipi ve en zor şartlar altında yüksek emre amadelik ile 
çalışabilmek için özel olarak tasarlanıp üretiliyor.

Ana ekipmanlarımızın yanı sıra, sunduğumuz mühendislik çö-
zümleri ile de sektörün kalbinde yer almayı planlıyoruz. Şunun 
altını önemle çizmeliyim ki, Weir-Trio ekibi sektörde dominant 
konumda olan pek çok üretici firmada çalışmış onlarca yıllık 
tecrübeye sahip çok önemli isimleri bünyesinde barındırıyor. 

İşte bu sayede, anahtar teslimi tesis tasarımı ve kurulumunun 
yanı sıra sektörün ihtiyacı olan proses çözümlerini de müşteri 
ihtiyaçlarına özgün “terzi işi” yaklaşımlar ile sunabilmekteyiz. 
Tecrübelerimizi yeni tesis kurulumlarında olduğu kadar mev-
cut tesislerin optimizasyonunda da Türk madenciliğinin fayda-
sına sunmak istiyoruz.

Tüm bunlara ilaveten, bildiğiniz üzere Tuzla’da Weir Türkiye ser-
vis merkezimiz yer alıyor. Servis merkezimiz, servis personelimiz 
ve stok alanımız Trio ekipmanları için de hizmet verecek şekilde 
yapılandırıldı. Bu sayede, müşterilerimizi arzu ettikleri şekilde 
stoktaki yedek parçalara ve nitelikli servis personeline en hızlı 
şekilde ulaştırabilecek altyapıyı da kurmuş bulunuyoruz.

Trio markasını öne çıkaran özellikler nelerdir?

Yüksek katma değerli yani kaliteli ve yenilikçi ürünler… 
Artık ülkemizdeki madencilik sektörün tamamı yüksek katma 
değerli ürünlerin öneminin farkına vardı. Ucuza mal edilmiş 
bir kırıcının sık sık üretimin durmasına neden olabileceğini ve 
üretim kayıplarının satın alma esnasındaki kazançlar ile asla te-
lafi edilemeyeceğini düşünmeye başladı. Esasında, geçmişteki 
pek çok acı tecrübe ile bu durum ispatlandı ve öğrenildi. Artık 
Türkiye’de pazarın biz tedarikçilerden talebi daha ucuz değil 
daha kaliteli ürünler sunmamız. İşte bu nedenle yüksek kaliteli 
ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile pazarda hak edeceğimiz yeri 
alacağımıza inanıyorum. 

Trio Avrupa Satış Müdürü Bruce Cooke Trio Türkiye Satış Müdürü Orkun Öksüz
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Buna ilaveten, maden çıkarma ve işleme koşulları zorlaş-
tıkça geçmişte başarısı ispatlanmış olsa da eski ve bilindik 
çözümlerin yerini yeni ve geliştirilmiş çözümlerin alması 
kaçınılmaz. Üretim-Pazar dengesini gözetmek zorunda olan 
maden firmaları üretim maliyetlerini yeniden gözden geçi-
riyor ve farklı çözümler üretmeye çalışıyorlar. Trio olarak bu 
ihtiyacı görüyor ve ekipmanlarımızın tasarımında güncel 
kaygıları gözeten dinamik bir yaklaşım sergiliyoruz. Davetli-
lerin de hatırlayacağı gibi, Kurt O’Bryan sunumunda TP serisi 
konik kırıcılarımızın yenilikçi ve geliştirilmiş dizaynı özellikle 
vurgulamış ve anlatmıştı.

Trio markası olarak gelecek dönemde Türkiye piyasasındaki 
beklentileriniz nelerdir ve sizce Trio’nun ülkemizde başarıya 
ulaşması için neler yapması gerekir?

Weir Minerals bünyesindeki ürünlerin ancak tek bir amacı ola-
bilir, bulunduğu her alanda pazar lideri olmak. Trio için de bu 
durum farklı değil. Fakat bu konuma ulaşabilmek için herkes-
ten daha özverili çalışmamız ve daha kaliteli hizmetler sunma-
mız gerektiğinin farkındayız. 

Başarıya ulaşmak için şu üç önemli unsurun aynı anda aynı 
yerde olması gerektiğini düşünüyorum: kaliteli ürün, yüksek 
proses bilgisi, hızlı ve kaliteli satış sonrası destek. Ne mutlu ki 
bu üç unsuru da Weir-Trio kalitesiyle, alanında en yetkin kişileri 
barındıran global mühendislik ekibimizle ve Weir Türkiye Ofi-
si bünyesindeki nitelikli teknik servis hizmetlerimiz ile Türkiye 
madencilik camiasına sunmuş bulunuyoruz. 

Ürün kalitesi ve satış sonrası destek ile ilgili yaklaşımınızı ol-
dukça anlaşılır buluyoruz. Proses bilgisi ile ne demek istedi-
ğinizi biraz daha açabilir misiniz?

Kırma-Eleme tesislerinde 
ekipmanlar daima birbirini 
bütünler niteliktedir. Yani 
birinin ürünü bir diğerinin 
beslemesi olur ve bu üretim 
süreci bir zincir halinde iler-
ler. Bu sebeple kırma-eleme 
için satış, örneğin bir ekska-
vatör satışına göre oldukça 
farklıdır. Ekskavatör satışında 
her ekipman, ya da filo, ken-
di performansından sorumlu 
iken kırma-eleme tesislerin-
de her ekipman birbirinin 
performansına bağımlıdır 
ve birbirinin açığını kapatıcı 
nitelikte olmalıdır. İşte bu ne-
denle kırma-eleme satışında 
bizler ekipman seçerken si-
mülasyon yapar, akım şeması 
geliştirir ve her projeye öz-

gün olarak geliştirdiğimiz bir proses sistemini de müşterileri-
mize sunarız.

Türkiye ve dünyadaki problemli uygulamaları incelediğimizde 
birçoğunda kalitesiz ekipman seçiminin tatminsizliklere se-
bep olduğu ortada. Diğer yandan, ihmal edilemeyecek kadar 
büyük bir kısmında ise kullanılan kaliteli ekipmanlara rağmen 
istenilen sonuçların yakalanamadığı görebiliriz. Proses bilgi-
sinin önemi ise işte tam bu noktada ortaya çıkar. Başarılı bir 
kırma-eleme uygulaması için; doğru ekipmanı doğru kurgu ile 
madenciye teslim etmek kadar, üretime başlandıktan sonra 
doğru desteği verebilmek ve maden işletmeleri ile teknoloji 
partneri olarak çalışabilmek de önemlidir. 

Üretim süreçlerindeki doğru yönlendirmeleri yalnızca kapasite 
ve ürün standartlarının yakalanabilmesi olarak görmek ise doğru 
fakat eksik olur. Daha çevreci bir üretim, ton başına daha düşük 
maliyet veya daha verimli bir “downstream”, yani “takip eden” 
proses, elde edebilmek için kırma-elemede doğru yaklaşımlar 
oldukça önemlidir. Bunlara ilaveten proses bilgisi desteğinin 
maden ömrü boyunca olması gerekir. Ancak bu sayede değişen 
üretim-pazar koşullarında madencinin doğru önlemleri almasın-
da ve doğru reaksiyonları gösterebilmesine yardımcı olabiliriz.

Weir-Trio Türkiye Satış Müdürü olarak sektöre iletmek iste-
diğiniz özel bir mesajınız var mı?

Ülkemizin madencilik camiasına bu ürün ve hizmetlerimizi su-
narak madenciliğimizin toplam kalitesini yükseltmek yolunda 
elimizden geleni yapmak konusunda arzulu, istekli ve dinamik 
bir ekibiz. Değerli madencilerimizin Kırma-Eleme problemleri 
ve gereksinimleri hakkında kendileri ile iletişime geçmek için 
sabırsızlanıyoruz. 

www.global.weir
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Devirle Satılan Çamaşır Makineleri

TanITIm

Bir beyaz eşya mağazasına 
çamaşır makinesi almak için 
girdiğinizde, pek çok satıcı 
size ürünleri gösterirken de-
virleri ile sınıflar. Sanki yüksek 

devre çıkabilen makineler diğerlerinden daha iyi gibi görünür.

Düşünüldüğünde, devir parametresi diğer özelliklerin yanında 
belki en önemsizidir. Zira yıkama işleminin daha iyi ya da kötü 
olmasıyla hiçbir ilişkisi olmaması bir yana, kullanıcıların genel-
de kırışıklık oluşmaması için düşük devirde çalıştırma yaptıkları 
gözlenmiştir.

Tozsuzlaştırma sistemlerinde çok büyük hakimiyeti olan 
jet-pulse torbalı ünitelerde de bazen, “metrekare” ile tanımla-
ma yapıldığı görülmektedir. Oysaki benzer şekilde, torba ala-
nından daha önemli pek çok parametre bulunmaktadır. 

Ekonomik Sürdürülebilirlik
Bir tozsuzlaştırma sisteminin başlıca tüketim kalemleri:
•	Vantilatör kaynaklı elektrik tüketimi
•	Basınçlı hava kaynaklı elektrik tüketimi
•	Toz filtreleme elemanı kaynaklı sarf
•	Verim kayıpları kaynaklı elektrik tüketimi

Hatalı seçilmiş vantilatörler, gereğinden fazla basınçlı hava 
tüketimi yapan üniteler, filtre elemanlarına kaldıramayacak-
ları kadar toz yükleyen tasarımlar, aşınmaya ve yıpranmaya 
zorlayan tasarımlarla, işletme ekonomisi sağlamak mümkün 
olamamaktadır.

Sürdürülebilir Performans
Toz toplama ünitelerinin en sık rastlanan sorunu, 3 ay iyi per-
formans ve sonrası hüsran. Sürekli tüketen ama toz toplama-
yan üniteler… Doğru tasarlanmamış pek çok toz toplama sis-
temi, devreye alındıktan birkaç ay sonra, başlangıç debisinin 
yarısını bile çekememektedir. Dolayısıyla ödenen ücretin en az 
yarısı boşa gitmektedir. Tutulamayan tozun insan, makine ve 
çevreye verdiği zararlar da buna ilave olmaktadır.

Çevresel Sürdürülebilirlik
Toz toplama üniteleri, hem bertarafı zorunlu olan kullanılmış 
filtre elamanları hem enerji tüketimi verimliliği hem de zararlı 
tozların tutulabilme oranlarıyla, pek çok yönden çevre ile etki-
leşim halindedir. Bu nedenle ilk tasarımları çevreye doğrudan 
etkir. Sonuç itibarıyla, birim tüketim değerleri ölçülmesi gere-
ken kriterler arasında önemli bir yere oturmaktadır.

Sürdürülebilirlik maddeleri, ileriki sayılarda daha detaylı olarak 
ele alınacaktır. 

www.aselteknik.com.tr
•	Tasarım kaynaklı aşırı aşınma vb. 
bakım masrafları

Bir tozsuzlaştırma ünitesini ekonomik almak kadar aynı eko-
nomikliği kullanılırken de sürdürebilmesi en az o kadar önemli 
olsa gerek. 
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Az alanda yüksek debide eleme kabiliyeti,
4 katta (5 çeşit) tane dağılımı alabilme,
500 mikron inceliğe kadar eleyebilme,
Saatte 150 tona kadar maden geçirme kapasitesi,
Tam kapalı, toz sızdırmayan tasarım,
Dakikalar içinde elek değiştirilebilen mekanizma, 
Hafif fiber kapaklar, Güçlü konstrüksiyon, Sessiz çalışma…

VibroJet 14

Titreşimli Elek

info@aselteknik.com.tr

CYCLOJET KULLANACAKLARA
ENERJİ BAKANLIĞI DESTEĞİ

Cyclojet, Fabrikanızın Enerji Verimliliğini Artırır.

TEP Değerini Düşürür.
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MB Crusher: Bavyera’nın Göbeğinde 
Bir Öğütme Hikâyesi

TanITIm

MB Crusher’ın
Konkasör Kovası
BF90.3 ile Tarih
Yeniden Yaşanıyor
Bavyera’nın kalbinde küçük 

bir kasaba olan Mömlingen’deyiz. Daha yakın zamanda bu 
küçük Alman yerleşiminin, merkezi meydanlarından birinde, 
St. Martin Kilisesi’nin hemen karşısında şehre yeni bir ihtişam 
kazandıran inşaat çalışmaları tamamlandı.

Tarih ve cazibe dolu bu mekân en merkezi meydanlarından 
birinde uluslararası bir imar projesine şahit olmakta. Zor bir iş, 
işte bu sebeple tam da MB Crusher markasının efsanevi modeli 
BF90.3 konkasör kovaya göre bir iş.

23,7-24,6 ton aralığında bir ekskavatöre monte edilen konkasör 
kova BF90.3, kazı işlemiyle çıkmış olan kalker kayaları ve kaldırım 
taşlarını öğütmek için kullanıldı. Kazı işlemi devam ederken geri 
dönüştürülen bu atıl materyaller, daha sonra aynı şantiyede inşa 
edilen yeni meydanın temeli için dolgu maddesi olarak kullanıldı. 

MB Crusher’ın konkasör kovalarından yararlanan firma özellik-
le kazandıkları en belirgin iki avantajı altını çizerek belirttiler. 
Özetle bu avantajlar, artık maddelerin taşınma maliyetinden 
kurtulmak ve aynı zamanda yeni dolgu maddesi almadan kazı-
dan çıkan materyallerin tamamını yeniden kullanabilmek ola-
rak sıralanabilir.

Konkasör kovanın kullanımı, şantiyede atıl duran materyalin ye-
niden kullanılmasını sağlamakla kalmıyor. Bu işlemi en az şekilde 

enerji harcayarak ve ses kirliliğine 
sebebiyet vermeden gerçekleştir-
mesi sayesinde bugün şehir için-
deki şantiyelerde yaşanan sıkıntı-
ların da önüne geçiyor. Ayrıca çok 
rahat bir şekilde taşınabilmesi de 
konkasör kovanın bir diğer önemli 
özelliği olarak öne çıkıyor. Bu saye-
de kent merkezindeki şantiyelerde 
çalışan firmalar için çok önemli bir 
kolaylık sağlanırken bütün proje 
boyunca doğrudan ekskavatöre 
monte edilerek taşınabiliyor. 
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Yukarıda verilen veriler bağlayıcı değildir, üretici herhangi bir zamanda ve hiçbir önceden bildirim zorunluluğu olmaksızın ürünlerinde değişiklşk yapma hakkına sahiptir.
Ekskavatör ağırlıklara yaklaşık değerlerdir % 20 tolerans kabul edilmesi tavsiye edilir.

DAHA FAZLASINI
KEŞFET

TEKNIK ÖZELLIKLER

YAĞ DEBISI BASINÇ KARŞI BASINÇ AĞIRLIK MAKSIMUM ÜRETIM

180 l/min. 220 bar 10 bar 3,50 Ton 42 m3/h

TAVSIYE EDILEN 
EKSKAVATÖR YÜKLEME KAPASITESI AĞIZ BOYUTU KOVA ÇIKIŞ BOYUTU BOYUTLARI

≥ 21 Ton 0,90 m3 L 910  H 540 mm ≥ 15  ≤ 140 mm 2185 x 1340 H 1390 mm

MB tarafından 2001 yılında patenti alınan ve üretilen 
BF90.3 dünyada ilk defa üretilen kırıcı kovadır.

Malzeme yükleme sırasında her türlü sürtünme kuvvetini 
yok etme ve her türlü şantiyede en zor şartlarda dayanıklı 
olması için projelendirilmiş BF90.3, çok yönlü ve kompaktır 
ve yıllar içinde de yenilenmiş güçlendirilmiştir. 

İstenilen her türlü öğütme operasyonunda, en ağır 
şartlarda dahi, her türlü malzemede üretkenliğinden taviz 
vermez.

AksesuArlAr
TAVSIYE EDILEN YEDEK PARÇA KITI
SABİT BRAKET 
DİŞİ HIZLI BRAKET 
DEMIR AYRIŞTIRIcI
SAAT ÖLÇÜcÜ
TOZ INDIRgEME KITI
24 AY gARANTI

uygulAmA AlAnlArı
KENTSEL ŞANTİYE ALANLARI
YOL YAPIM VE TADILAT IŞLERI
YIKIM
KAZI
OcAKLAR 
TAŞ VE MADEN OcAKLARI
DOKUMHANE
KAPALI ALAN

BF 90.3 s4
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Konkasör kova, sıkışık alanlarda rahatlıkla hareket edebilme 
kabiliyeti ve çevreye minimum miktarda ses yayması sebebiy-
le yaşam alanlarında yürütülen projelerde en çok dikkat edilen 
bu iki sorunun üstesinden başarıyla geldi.  

BF 90.3’e Yakın Bakış
Dünyanın üretilen ve patenti alınan ilk konkasör kovası olan 
BF90.3 şantiyelerde karşılaşılan en zor şartlara dayanabilecek 
şekilde tasarlandı. 21 ton ve üzerindeki ekskavatörlere rahat-
lıkla monte edilebilen kova, daha fazla verimlilik sağlaması için 
2017 yılında optimize edildi. Artık ürün çok daha dayanıklı, çı-
kan materyallerin büyüklüğü daha rahat kontrol edilebiliyor ve 
bakım süresi de çok daha kısa hale geldi. 

(Bavyera’daki bu macerayı siz de yeniden yaşamak istiyorsanız 
portalımıza ve YouTube kanalımıza hemen abone olun!) 

www.mbcrusher.com

YAĞ DEBİSİ BASINÇ KARŞI BASINÇ AĞIRLIK MAKSİMUM ÜRETİM

180  l/min. 220 bar 10 bar 3,50 Ton 42 m3/h

TAVSİYE EDİLEN 
EKSKAVATÖR YÜKLEME KAPASİTESI AĞIZ BOYUTU KOVA ÇIKIŞ BOYUTU BOYUTLARI

≥ 21 Ton 0,90 m3 L 910  H 540 mm ≥ 15  ≤ 140 mm 2185 x 1340 H 1390 mm
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Sorunlar ve Çözümleri

TanITIm

Katı ham malzemeleri fiziksel 
ve kimyasal değişikliklerle 
çimento gibi faydalı ürün ha-
line getiren tesislerde işlet-

meye ait sorunlar ya proje aşamasında bilinir ve çözülür ya da 
sonradan ortaya çıkıp çözüm aratır. Ancak teknik zeminde her 
durumda bir çözüm vardır. Yeter ki öngörülecek sorunlar veya 
işletme sırasında yaşananlar tam değerlendirilip gerçek çözüm 
tespit edilerek uygulansın.

Probleme karşı olası çözümler teorik olarak bilinebilir. Ancak 
uygulamada atlanmaması gereken en önemli kıstas problemin 
oluştuğu yerin ve bu problemi yaratan malzemenin özellikle-
rinin tam olarak tespit edilmesidir. Bu aşamadan sonra gele-
cek olan, o ihtiyaca uygun en ileri teknolojiye sahip tasarımın 
yapılmasıdır. Tasarım çözümün kendisidir. Doğal olarak bu 
tasarımın başarısı da bu tasarıma uygun teknoloji ve kalitede 
üretimin yapılıp uygulamasının gerçekleştirilmesidir.

Sonuç hiçbir zaman tesadüflere bırakılmamalıdır. Katı malze-
me ile uğraşan tüm endüstrilerde olduğu gibi, çimento üretim 
endüstrisinde de sorunlar birbirine benzer. Bunlardan bazıları 
şu şekildedir:

•	Katı malzemelerin depolandığı yerlerde veya üretim hatların-
da oluşan yapışma ve tıkanmalar

•	Üretim sırasında ürün içine karışabilecek istenmeyen metalle-
rin doğurduğu ürün kirliliği ve üretim araçlarına verdiği zararlar
•	Yine üretim sırasında dökülen, saçılan, tozuyan malzemelerin 
tesise, makine ve ekipmana ve çevreye verdiği zararlar
•	Üretim telaşı içinde, üretim kalite kontrolünün yeteri kadar 
temsil eden numune alınıp standartlara göre yapılamaması 
sonucunda saygınlık ve piyasa kaybı
•	Ölçüm hassasiyeti her an değişebilen güvenirliği şüpheli tar-
tım sistemleri ile çalışmak mecburiyetinin verdiği zararlar vs.

Çözüm bazen çok yakınınızdadır. Ancak ona ulaşacak yolu bul-
mak için seçilecek yöntemler her zaman isabetli olamamakta-
dır. Ucuz gibi görünen bazı uygulamalar, hiçbir işe yaramayan 
ayrıca işletmeye bakım, onarım gibi ekstra külfetler yükleyen 
bir sıkıntı kaynağı da olabilmektedir. Eski bir söz vardır. “Bir 
yoğurmalık unun dahi olsa, onu erbabına yoğurt.” der. Çünkü 
bir yatırımın iki defa yapılması her zaman daha masraflı olur ve 
zaman kaybıdır.

Yıl 1986, çimento endüstrisine hizmete başladığımız ilk yıl-
lar… Çimento üretiminde bugün dahi yaşanan sorunlardan 
biri olan farinin siklonlar, prekalsinasyon bölgesi ve intikal ka-
marası gibi geçtiği yerlere yapışması ve diğer ham maddelerin 
bulundukları yerlerde yine yapışarak tıkanıklığa ve üretimin 
durmasına sebep olması idi. Adını “patlaç” olarak koyduğu-
muz ilk şok enerjili ekipmanı ürettik. Yıllar içinde, tıkanıklığa 
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son veren bu sistem verimini o kadar güzel ispat etti ki Pakis-
tan’dan Romanya’ya kadar birçok ülkede ve ülkemizde binler-
ce uygulamaya ulaştı. 

Ürün içinde ve proses hattında istenmeyen yabancı metaller-
den de kurtulmak ve sıfır metal seviyesi ile üretim yapmak artık 
mümkün. Bu konuda en önemli husus manyetik devre tasarımı 
yapabilmektir. Problemin doğduğu yerlere uygun yapılacak 
bir tasarıma sahip manyetik ayırıcılar ve mıknatıslarla otomatik 
olarak demir özlü metal ayıklamak mümkündür. Diğer metal-
ler için de tasarımlanacak uygun bir metal detektör ile yabancı 
metal sorunu sıfıra indirgenebilir. Doğal olarak bu tür uygula-
malarda “Ben de yaparım!” diyenle değil, gerçekten tasarım 
yapabilenle çalışmak gerekir.

Tozumanın ve dökülen saçılan malzemelerin yarattığı sorunlar 
bilindiği üzere sadece çevre sorunu değildir. Eski yöntemlerle 
süpürge, faraş, kürek ve basınçlı hava ile yapılan temizlik, iste-
nilen sonucu vermemektedir. Havaya kalkan toz diğer makine 
ve teçhizatın üzerine yapışmakta ve onların süresinden önce 
arızalanıp, üretimin aksamasına, verim kaybına ve ilave bakım 
onarım masraflarına sebep olmaktadır. Çözüm; temizlik ve 
toplamanın vakum ile yapılmasıdır. Bu konuda da Hollanda’ya, 
Romanya’ya, Irak’a ve ülkemizdeki 30’dan fazla kuruluşa sabit 
ve seyyar araç ve tesis veren firmamız, eşsiz bir deneyim ve tek-
noloji birikimine sahip olmuştur. 

Üretimin kalitesi, yine bilindiği üzere, her aşamada üretim 
kademelerinden numune almakla başlamaktadır. Bu konu-
da da lider firmamız M&W Danimarka ile yaptığımız iş birliği 
sonucunda istenilen her an ve noktadan numune alabilecek 
teknolojiye ulaştık.

Eğer size üretim için gelen malzemenin ve üretimden çıkan 
ürünün miktarını tam olarak ölçemiyorsanız, hassas bir mali-
yet hesabı yapabilmeniz olanaksızdır. Ayrıca, ürün reçetenizin 
sağlıklı uygulanması da, yine ana madde ve katkıların uygun 

oranda ve miktarda birleşti-
rilmesine bağlıdır. Bu uygula-
malarda kullanılacak dozajla-
ma, debi ölçüm ve envanter 
toplama sisteminiz bakım ve 
kalibrasyon istemeyen, ken-
di kendini kontrol ve kalibre 
eden bir sistem olmalıdır. 

“Yünel Elektromekanik” ola-
rak bizler, birçok çözümü 
kendi deneyimimizi, bilgi bi-
rikimimizi ve AR-GE gücümü-
zü, işletmelerin bizlere öğret-
tikleri ile birleştirerek %100 
müşteri memnuniyetine 
ulaştık. Supervac® ve Land-
mark® gibi dünya markaları 
yarattık. Sorunlarınızda bize 
ulaşmanız, bir telefon veya 
e-posta kadar kolaydır. Çö-
züm ayağınıza gelecektir. 

www.yunel.com
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Zorlu 2016 yılı Atlas Copco için 
Büyüme Yılı Oldu

TanITIm

140 yılı aşkın deneyimi ve 
sürdürebilir verimlilik sağla-
yan yenilikçi ürünleri ile en-
düstri lideri olarak dünyanın 

büyük bölümünde faaliyet gösteren Atlas Copco; endüstriyel 
gaz ve hava kompresörleri, kurutucular, filtreler, vakum pom-
pası, inşaat ve yıkım araçları, seyyar kompresör, ışık kuleleri ve 
jeneratörler, yol yapım aletleri, endüstriyel el aletleri, montaj 
sistemleri ve hata önleyici yazılım çözümleri, maden ve kaya 
kazısı ekipmanlarından oluşan geniş bir ürün yelpazesinin 
satış, servis ve pazarlama faaliyetlerini yürütüyor. Ürün ve hiz-
metlerini geliştirirken; üretkenlik, enerji verimliliği, güvenlik ve 
ergonomiye odaklanan Atlas Copco, bu ilke doğrultusunda 
ürünlerinin maksimum verimlilikte ve minimum arıza süresi ile 
çalışmasını sağlıyor. Atlas Copco Türkiye’nin; Maden ve Kaya 
Kazısı Tekniği İş Alanı Genel Müdürü Erdem Tüzünalp ve Yer 
Altı Madencilik ve Tünelcilik Ekipmanları Bölüm Müdürü Erdil 
Taşel ile Atlas Copco hakkında konuştuk.

Bugün itibarıyla kaç ülkede faaliyet gösteriyorsunuz? Atlas 
Copco’nun globaldeki gelirlerini detaylandıracak olursanız 
nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza? 

Erdem Tüzünalp: Atlas Copco dünya çapında 180 ülkede fa-
aliyet gösteriyor. 92 ülkede yaklaşık 45.000 çalışanımız var. 
“Maden ve Kaya Kazısı Tekniği İş Alanı” (MR), Atlas Copco’nun 
beş iş alanından biri ve Atlas Copco’nun dünya genelindeki 
gelirinin %25’ini MR’ın gelirleri oluşturuyor. Globalde 2016 yılı 
MR gelirimizi 25 043 MSEK (SEK: İsveç Kronu) olarak açıkladık. 

Bu gelirlerin %30’u makine satışından, %45’i satış sonrası hiz-
metlerden ve %25’i de servis yedek parça satışından elde edil-
di. MR gelirinin hangi sektörlerden geldiğini detaylandıracak 
olursak; %70’inin madencilik sektöründen, %30’unun da inşaat 
sektöründen elde edildiğini görüyoruz.

Türkiye’deki operasyonunuzun 2016 yılı performansını ra-
kamsal verilerle değerlendirir misiniz?

Erdem Tüzünalp: 2016 yılı, dünyada ve Türkiye’de madencilik 
sektörü için zor bir yıl olmasına rağmen; “Maden Tekniği İş Ala-
nı” olarak, Türkiye’den elde edilen gelirlerin yaklaşık %40’ını 
gerçekleştirerek Türkiye’de %30 oranında büyüme kaydettik. 
Yıl içinde, birçok prestijli projeden büyük siparişler aldık.     

Maden ve Kaya Kazısı Tekniği İş Alanı Genel Müdürü Erdem Tüzünalp
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Anlayacağınız, sektörün karşılaştığı lokal ve global zorluklara 
rağmen, 2016 yılı bizim için çok başarılı bir yıl oldu.

Firma olarak maden ve tünel galerisi açma teknolojilerine 
yönelik faaliyetlerinizi kısaca anlatır mısınız?

Erdil Taşel: Atlas Copco yer altı kapital ekipman satış bölümü 
olarak, faaliyetlerimizi iki ana alanda, madencilik ve tünelcilik 
uygulamalarında sürdürüyoruz. Madencilik sektörüne yönelik 
portföyümüzde yer altı metal madenciliği uygulamalarında 
kullanılan ve hemen hemen her ölçekteki mekanize madenci-
lik faaliyeti yürüten müşterilerimize, ihtiyaçlarına bağlı olarak 
gerek elektromekanik operatör kontrollü gerekse bilgisayar 
desteği ile tam otomasyon hizmeti alabilecekleri geniş bir yel-
pazede hizmet veriyoruz. Ürünlerimiz arasında ayna kazısında 
kullanılan tam otomasyonlu cevher içi üretim deliği delen, 
kaya bulonu uygulamalarını otomatik olarak gerçekleştirebi-
len delici makinelerin yanı sıra yükleme ve nakliye faaliyetle-
rinde kullanılan kamyon ve kepçelerimiz mevcut. 

Tünelcilik alanında da faaliyetlerimiz geniş bir yelpazeyi içeri-
yor. Çok küçük kesitli baraj ve sulama tüneller ile benzeri uy-
gulamalarda kullanılan 23 m2 kesit alanında hizmet veren tek 
kollu Boomer T1D ile başlayan bu portföy, dört kollu ve sepetli 
230 m2 tarama alanına sahip, yer altı açıklıklarının ve büyük 
kara yolu, demir yolu ve benzeri tünellerin bilgisayar kontrollü 
ve tam otomasyona sahip bir sistem ile açılabilmesine imkan 
sağlayan Boomer XE4C30 ile son buluyor. Atlas Copco olarak 
tünelcilik uygulamalarında hızın ve düşük maliyetle istenilen 
kalitede tünelcilik uygulamasının ne denli önemli olduğunun 
bilincindeyiz. Bu bağlamda, yaratmış olduğumuz üstün tek-
noloji ürünlerimizi yine yüksek kalitede servis ve yedek parça 
hizmetlerimizle destekliyoruz.

Makine sektöründeki öncü firma olmasının getirdiği sorumlu-
luktan ve yükümlülükten hareketle Atlas Copco, ürün portfö-
yüne yeni ürünler de eklemeye devam etmektedir. En büyük 
gelişmelerden birkaçını özetlemek gerekirse yer altında dizel 
emisyonunu sıfıra indiren elektrikli (akülü) kepçelerimiz, ma-
dencilik ve tünelcilik sektöründe delme performansını en üst 
seviyeye çıkarmak ve maliyetleri minimum seviyede tutma 
konsepti ile tasarlanmış tam otomasyona sahip yeni yer altı tü-
nel delicimiz Boomer S2’nin yanı sıra tünelcilik ve madencilik 
alanında yüksek verimlilik ve düşük enerji maliyeti amaçlana-
rak tasarlanmış havalandırma fanlarımız ile en üst kalitede sho-
tcrete uygulaması gerçekleştirebileceğiniz Atlas Copco mobil 
beton püskürtme ürünleri sayılabilir.

2016 yılında toplam kaç adet yurt içi ve dışı tünel projesinde 
yer aldınız? Söz konusu projelerde gelinen son durumla ilgili 
bilgi verir misiniz? Varsa yeni projelerle ilgili bu yıla dair he-
deflerinizi anlatır mısınız?

Erdil Taşel: Atlas Copco ola-
rak 2016 yılında birçok met-
ro, kara yolu ve demir yolu 
projelerinde yer aldık. Bugün 
İstanbul’da bulunan hemen 
hemen her metro projesinde 
bizim makinelerimiz çalış-
maktadır. Bu projelerin ana 
tünelleri TBM vasıtası ile ka-
zısı gerçekleştirilirken, bizim 
sağladığımız makineler ile 
istasyon ve merdiven tünel-
lerinin kazıları ile bu alanların 
tahkimat işlerinin yapımı ger-
çekleştirilmektedir. Bunlara 
ek olarak Türkiye’nin birçok 
bölgesinde kara yolu ve de-
mir yolu projelerinde Atlas 
Copco yer altı delicilerini gör-
mek mümkün. 

Yer Altı Madencilik ve Tünelcilik Ekipmanları Bölüm Müdürü Erdil Taşel
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Türkiye’de şu anda çalış-
maları devam eden ya da 
yapılması planlanan tünel 
çalışmaları hakkında bilgi 
verir misiniz? Söz konusu 
tünellerin oluşturduğu top-
lam pazar büyüklüğü değer 
bakımından nedir? 2023 
yılına kadar toplamda kaç 
adet tünelin yapılması ön-
görülüyor?

Erdil Taşel: Türkiye’de tünelci-
lik uygulamalarının önümüz-
deki yıllarda da hız kesmeden 
devam edeceğine inanıyoruz. 
Türkiye’nin 2023 yılı hedefle-
ri arasında Doğu’dan Batı’ya 
ve Kuzey’den Güney’e olmak 
üzere toplamda 700 km’lik, yaklaşık 465 adet daha kara yolu, de-
mir yolu ve metro projeleri ile bir bütünlük içeren bir tünel ağının 
daha ülkemize kazandırılma hedefi vardır. Bu, yılda yaklaşık 75 
adet tünelin hizmete girmesinin planlandığı anlamına geliyor. 
Karayolları Genel Müdürlüğünün açıklamaları doğrultusunda şu 
anda Türkiye’deki yollarda toplam 76,5 kilometre uzunluğunda 
175 tek tüp, 229 kilometre uzunluğunda ise 120 çift tünel hizmet 
veriyor. 2015 yılı içerisinde 57 kilometre uzunluğunda 44 tünel, 
2016 yılında ise 42 kilometre uzunluğunda 24 tünelin yapımının 
tamamlandığını biliyoruz. Kara yolu ve demir yolu tünellerinin 
yanı sıra enerji yatırımlarına bağlı olarak gerçekleştirlen baraj ya-
pımında da 2016 yılında çalışmalarda bulunulmuş, bu sektörde 
de Atlas Copco’nun bilgisayar kontrollü tam otamasyon özelliği 
taşıyan delici makineleri tercih edilmiştir.

2017 yılına dair (ciro, büyüme, yeni yatırım gibi) hedefleri-
nizi anlatır mısınız? Bu yıl yeni yatırım planı yapılıyor mu? 

Erdem Tüzünalp: 2017 yılı Atlas Copco için hem dünyada hem 
de Türkiye’de oldukça dinamik, değişikliklerle dolu bir yıl ola-
cak. Ocak 2017’de açıklanan karara göre; daha fazla büyüme 
fırsatı yakalamak ve aynı zamanda müşterilerimize daha fazla 
değer katmak amacıyla, mevcut Atlas Copco organizasyonu iki 
farklı şirkete ayrıldı.

Atlas Copco; endüstriyel pazara odaklanmaya devam ederken, 
kurulan yeni şirket olan Epiroc inşaat ve madencilik sektörün-
deki lider konumumuzu daha da güçlendirmek üzere çalışa-
cak. Epiroc Ocak 2018’den itibaren aktif hale gelerek 2018 yılı 

Daha fazla büyüme ve müşterilere
daha çok değer katabilmek için

Atlas Copco organizasyonu Atlas Copco ve 
Epiroc olmak üzere ikiye ayrıldı

2. çeyreğinde Nasdaq Stockholm Borsası’na kaydedilecek. Bu 
yeni şirket; hâlihazırda Atlas Copco bünyesinde bulunan Ma-
den ve Kaya Kazısı Tekniği İş Alanı’nı ve İnşaat Aletleri Bölümü 
ve bu bölüme ait servis hizmetlerini kapsıyor. 

Oldukça hızlı gelişmekte olan bu sürece, biz de lokal anlamda 
adapte olarak madencilik ve inşaat sektörlerine çözümler sun-
maya ve müşterilerimizin operasyonlarına değer katıp verimli-
lik sağlamaya devam edeceğiz.

Son olarak sizin için çok önemli olduğunu düşündüğümüz 
AR-GE çalışmalarınızdan da bahseder misiniz?

Erdem Tüzünalp: Atlas Copco’da odak noktalarımız; geliştirdiği-
miz ve sattığımız ürünlerin çevre dostu olması, üretimde az enerji 
kullanımı, ürünümüzü kullanan kişinin, kullanım sırasında güven-
de olması gibi konulardır. Elbette tüm bunları sağlayabilmek için 
AR-GE çalışmalarına ve inovasyona yatırım yapıyoruz. Endüstriyel 
pazarı kökten değiştirecek standartta yenilikçi ürünler geliştiriyo-
ruz. Çevreye duyarlı olmak ve buna uygun üretim yapmak aslında 
Atlas Copco için önemli bir maliyet olsa da, şirket olarak gücümüz 
enerji verimliliği stratejimizden geliyor. Üretip sattığımız yakıt 
tasarrufu sağlayan bir delici makine, hem müşterimizin operas-
yonuna katkı sağlıyor hem de çevre üzerinde olumsuz etki yarat-
mıyor. Bu bir kazan kazan durumu. Müşterilerimizin verimliliğini 
artıran ürünleri sunarken çevreyi de korumuş oluyoruz.  

www.atlascopco.com.tr
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Flowrox Vanalar En Zor Şartlarda 
Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayarak 
Verimliliği Arttırır

TanITIm

Madencilik sektörüne sundu-
ğu pompa çözümleri ile dik-
katleri çeken Flowrox, aynı 
zamanda dünyada ISO9001-

2000 kalite sertifikası alan ilk PVG vana üreticisidir. Bu sertifika 
Flowrox’un ürün dizaynı, AR-GE çalışmaları, üretim ve proses 
uygulamaları, satış ve satış sonrası müşteri hizmetleri gibi bir-
çok başlığı kapsamaktadır. Sektördeki 40 yılı aşkın tecrübesi ile 
Flowrox, müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayarak 
kalıcı çözümler sunmaktadır.

Flowrox SKW-Konvansiyonel Sürgülü Bıçaklı 
Vanalarınız İçin Mükemmel Değişim!
Sandviç tipi Sürgülü Bıçaklı Vana (SKW) en ağır koşullarda bile 
akışı tamamen kesmek üzere tasarlanmış çamur vanalarıdır. 
Flowrox sürgülü bıçaklı vanalar 3000’den fazla uygulamada 
konvansiyonel sürgülü bıçaklı vanaların yerini almıştır. Bunun 
nedeni çok basit; çünkü bütün Flowrox SKW vanalar endüstri-
nin ihtiyaç duyduğu tüm standartlara sahiptir.

Vanaların tamamı bakım kolaylığı konsepti çerçevesinde üre-
tilmekte ve bunların bakım gerektiren sadece üç parçası bu-
lunmaktadır: Gömlek, üst conta ve vana bıçağı.

•	Üstün performans-entegre yük dağıtma halkası
•	Bakım kolaylığı-kule tip tasarım
•	Kolay kurulum-kilitleme pini gerektirmeyen tek parça gövde

Yararları & Özellikleri
•	Bakım kolaylığı: Endüstriyel standartlara tam uygunluk: Ba-
kım gerektiren sadece üç parçası vardır; gömlek, üst conta ve 
vana bıçağı.
•	 İki yönlü akış: %100 izolasyonla geri akışı tolere eder.
•	Aşınmaya karşı direnç: Sadece gömlek akışkanla temas halin-
dedir. 
•	Serbest akış: Vananın tam olarak açılabilmesi proses çamuru-
nun serbestçe akmasını sağlar.
•	Montaj sırasında aşırı basınç oluşmaz: Entegre yük dağıt-
ma halkası ile kurulum sırasında vana üzerinde aşırı basınç 
oluşmaz. 

Flowrox PVG-En Zor Şartlarda Bile Mükemmel 
Akış Kontrol Çözümleri!
PVG vanalar boru hatlarının temel bir parçasıdır. Akış hattında-
ki her şeyin içinden hiçbir kısıtlamayla karşılaşmadan geçtiği 
Flowrox PVG vanalar, kapalı konumdayken ise parçacıklar da 
dâhil olmak üzere %100 geçirmezlik sunar. Kolay kullanıma 
sahip vanalar kendinden kauçuk manşonlara sahiptir. Bu yapı 
Flowrox PVG vanaların uzun ömürlü olmasını sağlarken bakım 
maliyetlerinin de minimumda kalmasını sağlar.

Boliden Kylylahti Uygulaması
Boliden Kylylahti Uygulaması uygun maliyetli metal gövdeli 
PVG vanaları ile boru hattı kapamada güvenilir çözüm.
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Ağır Hizmet Tipi Pinç Vanalar 

 
● Akıllı Kullanıcı Arayüzü

● Akıllı Vanalar

● Akıllı Pompalar

IIoT ile Ekipmanlarınız 
İletişim Halinde

Yeniliğimiz Kanıtlanmış 
Başarımızdır

Prosesteki faydaları
● Tam geçişli yapı: Rahat akış

● % 100 sızdırmazlık

● Bakım kolaylığı

● Kendi kendini temizleyebilme

● Aşınma ve yırtılmaya karşı direnç

● Güvenilir operasyon

Açma-Kapama ve Akış Kontrol Uygulamalarında 

Boliden Kylylahtihad firmasının Finlandiya’daki Kylylahti Altın-Ba-
kır-Çinko Madeni’nde, Flowrox’un hem kapatma hem de kontrol 
vanalarını birkaç yıldır kullanılıyordu. Atık transferi için yeni bir 
boru hattı inşa edildiğinde, Flowrox’un en yeni ürünlerinden biri 
olan, güçlü metal gövdeli Flowrox PVG vanaları monte edildi.

Müşteri tesisini yeniledi ve bu doğrultuda konsantrasyon tesisleri 
arasındaki eski pompa istasyonu söküldü. Konsantrasyon tesisin-
den yeni boru hatları döşendi ve bu yenilemeden sonra basınç 
yükseltmek için sıralı pompalar ve atıkları kontrol etmek için de 
bütün hatlarda kesme-kapama vanaları kullanmaya başladılar.

Flowrox PVG vanaları uygun maliyetleriyle beraber, güvenli 
metal yapılı gövdeleri nedeniyle de tercih edildi. Mekanik ve di-
ğer iş gücü, vana gömleği/astarı değiştirilebilir ve açma kulak-
çıkları standart olduğundan PVG’lerden çok memnun kaldılar.

Flowrox PVG, kolay kapama mekanizmasına sahip sağlam bir 
pinç vanadır. Basınca direnç, aşınma, korozyon ve agresif ça-
murlar içeren prosesler için idealdir. Pnömatik ve elektrikli ak-
tüatör seçenekleri ile 50 mm’den 250 mm’ye kadar çeşitli bo-
yutlarda PVG’ler vardır. 

www.flowrox.com 

Endüstri
Madencilik
Ürünler
Bakır, altın ve çinko konsantreleri
Proses Uygulaması
Atık hattından yönlendirici vanalar
Proses Şartları
Akış hızı: 250 m3/saat
Basınç: 8 bar
Sıcaklık: 10-25 °C derece
Yoğunluk: 1650 kg/m3

Madde: Atık
Flowrox PVG DN250 kesme-kapama vanaları atık boru hatlarında iyi sonuç verir. 
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REFUGE ONE 
Hava Merkezi

THE TOMMYKNOCKER 
Hareketli Maden Sığınma 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…” 
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Türkiye’de yatırım yapan altın arama ve üretim şirketlerinin üye olduğu Altın 
Madencileri Derneğinin geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulunda Derneğin 

Yönetim Kurulu Başkanlığına Hasan Yücel seçildi. Hasan Yücel, hâlihazırda üretim 
hedefiyle çalışmalarını sürdüren Tümad Madencilik şirketinin de Genel Müdürü. 

Derneğin yeni dönemi, hedefleri ve altın madenciliğinin sorunları hakkında 
görüştüğümüz Yücel bizlerle düşüncelerini paylaştı.

Madencilik Cari Açığımızın 
Azaltılmasında Önemli Bir Rol 
Oynayabilir... 

söyleşi

Hasan Yücel; “Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalardan elde 
ettiğimiz bilgilere göre ülkemiz 6.500 ton altın potansiyeline sa-
hiptir. Türkiye’de 2001 yılına kadar altın üretimi yok iken, yapılan 
yatırımlar sonucunda yıllık altın üretimimiz 2013 yılında 33 tona 
çıktı ama son birkaç yıldır yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı yıllık 
üretimimiz 24 tona kadar düştü. 24 ton altının parasal değeri bu-
günkü fiyatlarla yaklaşık 1 milyar dolardır. Şu anda yatırıma hazır 
projelerin önümüzdeki iki üç yılda devreye girmesiyle bu kapasite 
çok rahat 50 tona çıkabilir. 10 yıl içerisinde ise yıllık üretimi 80-100 
ton seviyesine çıkarma potansiyelimiz var.” dedi.

“Altın ithalatı için ödediğimiz yıllık yaklaşık 5 milyar doları, kendi 
kaynaklarımızdan üretme ve bu alandaki cari açığımızı kapatma 
şansımız var.” diyen Yücel, bu üretimin ülkemizde yapılmasının 
yaratacağı katma değerin tartışılmaz boyutta olacağının altını 
çizerken sektörde şu anda var olan 7 bin 500 kişilik istihdamı da 
40-50 bin kişiye kadar çıkaracak projeler bulunduğunu açıkladı. 

“Madencilik ve özellikle altın madenciliği yüksek katma değer ya-
ratan sektörlerin başında gelmektedir. Altın üretimi yapılan yö-
relerde çok kısa sürede ekonomik ve sosyal gelişme sağlanmak-
tadır. Aynı şekilde altın dışında diğer maden çıkarılan yörelerde 
insanlar 15-20 yıl bazen daha fazla düzenli işe kavuşmaktadırlar. 
Madencilik genellikle dağ başlarında ücra bölgelerde yörenin 
istihdamına ve gelişmesine katkı sunmaktadır.” diyen Yücel, 
bu pencereden bakıldığında madenciliğin diğer sektörlerden 
farklı olarak öncelikle desteklenmesi gereken sektörlerin ba-
şında geldiğini belirtiyor ve ekliyor: 

“Devlet, organize sanayi bölgelerine arsa, altyapı, enerji başta 
olmak üzere her türlü teşviki vererek üretimi desteklemektedir. 
Aynı desteğin ciddi katma değer yaratan madencilik sektörü-
ne de verilmesini istiyoruz. Madencilik sektöründeki yatırımcı-
lar büyük bedeller ödeyerek tüm altyapı hizmetlerini maalesef 
kendileri yapmaktadır. 

Türkiye; doğal gaz ihtiyacı-
nın %98’ini, petrol ihtiyacı-
nın %93’ünü, kömür, asfal-
tit ve petro kok ihtiyacının 
%58’ini (petrol eş değeri 
bazında), metal tüketiminde 
ise alüminyum ihtiyacının 
%99’unu, bakır ihtiyacının 
%90’ını, krom, antimuan, 
kurşun, çinko, nikel ihtiyacı-
nın %100’ünü ve altın ihtiya-
cının %80’ini ithal etmekte 
ve bunun için her sene mil-
yarlarca dolar ödemektedir.

Türkiye kendi otomobilini, oto-
büsünü, kamyonunu, tankını, 
uçağını, beyaz eşyalarını, elekt-
ronik araç ve gereçlerini kendisi Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel
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üretme ve ihraç etme iddiasında olan bir ülkedir. Söz konusu araç 
ve gereçlerin yapılmasında kullanılan madenlerin/metallerin ülke 
içinde aranmasını ve üretimini teşvik ederek, bu alanlarda büyük 
yatırımların yapılmasını gerçekleştirecek bir yatırım ortamının ya-
ratılması gerekmektedir.

Üzülerek söylemeliyim ki madencilik sektörü birçok konuda 
yetim muamelesi görmektedir. Sektörde, özellikle izin prose-
dürlerinin uzaması, mülkiyet sorunlarının çözümünün yıllar 
alması, orman izin bedellerinin çok yüksek olması, projelere 
olan ilgiyi azaltmaktadır.

Orman izin bedelleri bugün birçok altın madeni projesinde 
yatırım bedelinin yüzde 50’sini bulacak düzeye gelmiştir. Ma-
dencilikte gelişmiş ülkelerde arazi mülkiyet bedeli yatırım be-
delinin yüzde 2’sini geçmemektedir. Bugün Kanada’da, alınan 
orman izin bedeli 10 TL/hektar iken, bu bedel ülkemize bazı 
bölgelerde 36.000 TL/hektar düzeyindedir. Yüksek izin bedelle-
ri yatırımcının elini taşın altına koymasına engel olmakta veya 
gözünü korkutmaktadır.

Biz, “üreticiler hiç para ödemesin” demiyoruz; ödenecek bedelle-
rin hakkaniyetli olmasını talep ediyoruz. İzin bedellerinin çözümü 
için birçok alternatif üretilebilir. Türkiye yer altı kaynaklarını araş-
tıramaz hale geldi. Biz burada her türlü katkıyı sunmaya hazırız. 
Bu sorunlar çözüldüğü takdirde Türkiye’de madencilik sektörüne 

sermaye girişinde ciddi artışlar olacaktır. Sektöre girecek yatırım 
sermayesini ne kadar arttırabilirsek o oranda istihdam, üretim, 
ihracat, katma değer ve vergi artışı sağlayabiliriz.

Türkiye, altın üretiminde dünya sıralamasında ilk 20’de yer ala-
mazken, toplumun geleneksel alışkanlıklarından dolayı altın 
tüketiminde dünyada ilk üç ülke içinde yer almaktadır. 

Türkiye’de yastık altındaki altın miktarının bazı çevrelerce 
2.500 ton olduğu tahmin edilmekte olup bunun parasal de-
ğeri bugünkü fiyatlarla yaklaşık 100 milyar dolar olabileceğine 
dikkat çeken Yücel, hükûmetimizin dönem dönem bunların 
ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili açıklamaları ve çağrılarını 
önemli bulduğunu ancak yastık altındaki altını ekonomiye ka-
zandırmanın zor olduğunu belirterek “Yer altındaki kaynakları-
mızı ise planlayıp, yatırıma, ekonomiye kazandırabiliriz. Arama-
lara harcanacak risk sermayesini arttıracak teşviklerin getirilmesi 
halinde önümüzdeki süreçte yeni arama çalışmalarıyla 6.500 ton 
olarak öngörülen altın potansiyelin daha da artabileceğini düşü-
nüyoruz. Önemli olan bu aramaların uluslararası standartlarda 
raporlanması ve kayıt altına alınmasıdır.

Altın Madencileri Derneği (AMD) olarak Enerji ve Tabii Bakan-
lığı’nın açıkladığı ‘Milli Enerji ve Maden Projesi’ni çok önemse-
diklerini ve benimsediklerinin belirten Yücel, “Sayın Bakan’ın, 
projelerin özel sektörle birlikte hayata geçirilmesini beyan etmesi                  
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bizi mutlu etmiştir. Enerji Bakanlığımızın bu yeni politikasıyla, yer 
altı kaynaklarımızın jeolojik özellikleri ve ekonomik değeri hakkın-
da daha fazla bilgi sahibi olacağız. 

Devletin; yatırımcıların riskini azaltacak jeolojik, jofizik, jeokimya 
ve metalojonik veri tabanını yeni bilgi ve teknolojilerle güncelle-
yerek yatırımcıların hizmetine sunması ülkemizde madencilik ya-
tırımlarının gelişmesi için son derece önem arz etmektedir.

Yücel; ülkemizde son yıllarda madencilik alanında, özellikle 
kamunun yaklaşımı bakımından bir vizyon değişikliğine gidil-
diğini vurgularken altın madencileri olarak bu konuda gerekli 
desteği ve katkıyı vermeye hazır olduklarını açıkladı. 

Ülkemizdeki ve sektörümüzdeki sivil toplum kuruluşlarına 
(STK) da değinen Yücel, STK’ların en önemli görevinin sektör-
de başta maden aramalarının arttırılması olmak üzere, yatırımı, 
üretimi, ihracatı, istihdamı arttıracak düzenlemeler konusunda 
doğru kararların alınmasında hükûmete yardımı olacak katkı-
ları sunmak olduğunu, hükûmetin kendi içinde mutlaka doğru 
uygulamaların peşinde koştuğunu, bürokrasinin de özel sektö-
rün yaşadığı sıkıntıları ve görüşlerini daha dikkatli dinleyerek, 
sektör temsilcileri ile daha sık bir araya gelerek, sektörle ilgili 
kararların alınmasında reel sektörü de ortak etme noktasında 
daha duyarlı olmasının çok faydalı olacağına inanıyoruz.

Yücel ayrıca: “Sorunlarımızı iletişim ile çözebileceğimize inanıyo-
rum. UMREK’te de bunu net olarak gördük. Çok ciddi bir katılım 
vardı. Bürokrasi de oradaydı. Meramımızı çok net anlattık. Onlar 
da bizi oldukça iyi anladılar. 

Altın madenciliğinde büyük atılım yaptık fakat 2012’den son-
ra yaşanan izin süreçleri adımlarımızı çok yavaşlattı. Biz ya-
tırımları geciktiren ve yapılamaz hale getiren uygulamaların 
bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Hükûmetin de yatırımları 
ve üretimi arttıracak bir çalışma içinde olduğunu duyuyoruz. 
Umarım pek yakında alınacak yeni kararlarla sektörümüzde 
yatırımlar yeniden bir ivme kazanacaktır.

Maden aramalarının ve bu kapsamda sondajın da önemine de-
ğinen Yücel bu konuda şunları dile getirdi: “Madencilik kültürü 
olmadan, maden aramalarına ciddi risk sermayesi harcamadan, 
aramada uzman yer bilimcilerle çalışmadan, planlama olmadan, 
karot verimi yüksek sondaj verileri olmadan, rezerv güvenirliğine 
yönelik standartları uygulamadan madencilikte iyi bir proje ya-
ratamazsınız. Kaynakları rezerv haline getirecek çalışmaların 
yapılması çok zaman almaktadır.  Kaynakları rezerv haline getir-
meden yatırıma geçemezsiniz. Projeniz, fizibiliteniz hazır olacak 
ki fiyatların, talebin uygun olduğu dönemde bunu ekonomiye 
kazandırabilesiniz. 

Dünyada önemli bir altın potansiyeline sahip olmanız tek başına 
önemli bir şey ifade etmiyor. Esas olan bu kaynakları ve rezervleri 
üretime nasıl hazır hale getireceğimize yönelik ciddi mühendislik 
çalışmalarıdır. O nedenle bakanlığımızın 1 milyon metre sondaj 

hedefi çok önemli. Yapılan çalışma kapsamında bilimsel eleştiri-
lerimiz olsa da yine de hedef ve aramaya bakış çok önemli. Biz 
isteriz ki bu sondajlar yapılırken uluslararası standartlara uygun 
yapılsın, kaynaklar verimli kullanılsın. Sonucunda da maden 
“yok” ise “yok” olduğunu görelim. Bu da çok önemli bir veridir. 

Türkiye, potansiyelinin daha farkında değil. Bizim yer altı kay-
naklarımızı daha çok araştırmamız ve veri üretmemiz lazım. 
Diğer taraftan aramanın önündeki bütün engellerin sorgusuz 
sualsiz kaldırılması gerekiyor. Arama yapmadan madenciliği 
geliştiremeyiz, sürdürülebilirliğini sağlayamayız. 

MTA’nın bir milyon metre sondaj hedefinden sonra bunların pro-
jelendirmesi, hayata geçirilmesi, sonuçları ile ilgili nasıl bir başarı 
ortaya çıkacağını göreceğiz. Zannediyorum bir süre sonra da bu 
projeler ekonomik ise özel sektörle birlikte hayata geçirilecektir 
ama özel sektörün de aramalara daha çok risk sermayesi harca-
masına yönelik teşviklerin sağlanması gerekiyor.

Özel sektörün ruhsat güvencesi ve bulduğu madenleri işlet-
me hakkına sahip olması madencilikte olmazsa olmaz gü-
vencelerden biridir. Çünkü işletme hakkına sahip olacağına 
inanmayan hiç kimse arama yapmaz, risk sermayesi harca-
maz. Bu yüzden özellikle arama ile ilgili bütün engellerin kal-
dırılması lazım ki Türkiye’nin bahsettiğimiz o potansiyelini 
açığa çıkarabilelim. 

Özellikle özel sektördeki şirketlerin daha kurumsal hale gelmesi, 
sondaja, AR-GE’ye ciddi kaynak aktarabilecek kurumsal şirketle-
rin sayısının artması önemli. Yerli şirketlerde çok ciddi atılımlar 
var. Teşvikler önemli, teşviklerle birlikte şirketlerin faaliyetlerini 
standartlara uygun yürütmesi de önemli. Özellikle standartları 
yüksek bir madencilik için iyi yetişmiş insan gücü ve altyapı ge-
rekli. Proje , plan ve uluslararası standartlarda fizibilite yapabilen 
mühendislik firmalarının sayısının artması gerekiyor. Uluslararası 
standartlarda altın madenciliği projelerini gerçekleştiren yaban-
cı sermayeli Türk şirketlerinin bu konuda çok ciddi katkıları oldu. 
Bilindiği üzere dünya genelinde altın madenciliğinde Kanada ve 
Avusturalya’nın uyguladığı standartlar modern madencilik için 
rol model uygulamalardır. Ülkemizde altın madenciliği yapan 
yerli ve yabancı şirketlerin uyguladıkları çevre, iş sağlığı ve güven-
liği uygulamaları bu ülkelerle rekabet edebilecek düzeydedir. Bu 
durum ülkemizdeki diğer madencilik faaliyetlerinde de uygulana-
cak standartlar için örnek teşkil etmektedir. 

Ayrıca ülkemizde eski madencilik anlayışı yok. İyiye doğru 
bir gidiş var. Artık bakıyorum sektöre yeni giren şirketler bile 
‘JORC neymiş? Rezerv güvenirliği standartlarında arama ya-
pan şirketler var mı? Akredite laboratuvarlar var mı?’ gibi bir 
arayışın içinde olması bile madenciliğe bakışın değiştiğini, eski 
anlayışın terk edildiğini gösteriyor. Sektörde hiçbir şey eskisi 
gibi olmayacak. Ben şuna da inanıyorum: Türkiye, madencilik-
te uluslararası standartları yakalayacak ve dünyayla rekabet 
edecek düzeye gelecektir. Özellikle metal madenciliğinde, al-
tın özelinde bunu yakaladık ama devam ettirmeliyiz. 
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Madencilik faaliyetlerinin 
uluslararası standartlara 
göre yürütülmesi maden pro-
jeleri için gerekli finans soru-
nunu da çözecektir. Küresel 
finans kuruluşlarınca kabul 
görmüş projelere sahip ola-
cağız. Böylece sektörümüze 
yatırımlar artacaktır.

Diğer taraftan neredeyse çok 
kritik ekipmanların haricinde 
pek çok makine ve ekipmanı 
Türkiye’de yapmaya başladık. 
Aslında Türkiye’nin ihtiyacı 
olan şey de bu. Sektörümüze 
yatırımlar arttıkça yerli maki-
ne-ekipman üretiminin daha 
da artacağını düşünüyorum. 
Madencilikle birlikte mühen-
dislik firmaları da ekipman ya-
tırımları ile ekipman üreticileri 
de gelişmektedir. ”

Madencilik Türkiye dergisi 
olarak çok önemsediğimiz 
bir konu olan madencilikte yerel halkla (paydaşlarla) ilişkiler 
ve sosyal lisans konusuna da değiniyoruz görüşmemizde. 
Madencilikte küresel bakış açısı artık sosyal lisans üzerine 
kurulu. Madenin aranması aşamasından madencilik faa-
liyetleri bitip de sahanın rehabilitasyonuna kadar devam 
ettirilmesi gereken sosyal çalışmalar olmadan madencilik 
faaliyetlerinin sorunsuzca yürütülmesi neredeyse imkansız. 
Ülkemizde de bu konu son yıllarda önem kazanmaya başla-
dı. Hasan Yücel de bizi onaylayarak yapılan çok ciddi maden 
yatırımlarının yanında o yöredeki sosyal onayın alınması-
nın, ilgili projenin en önemli parçası olduğunun farkında 
olmamız gerektiğini vurgulayarak aslında ülkemizde çevre 
ve halkla ilişkiler sorunu olduğuna inanmadığını, madenci-
ler olarak kendimizi anlatamama sorunumuzun olduğuna 
inandığını belirtiyor. Bu noktada Yücel önemli bir konuya 
da değiniyor: “Sosyal çalışmalar konusunda global ve yerli 
şirketler birlikte hareket etmeli çünkü sadece global yaklaşım-
larla Türkiye’de o işi çözemiyorsunuz. Sadece yerlilerin yakla-
şımı ile de çözemiyorsunuz. Yabancıların bir standardı var ve 
kendi ülkelerinin, kendi kültürel altyapısını sunuyorlar. Bizim 
kültürümüze uyarlanması gereken hususlar gözden kaçıyor.  
Yerliler ise halkla ilişkiler çalışmalarında bazı noktaları atlıyor-
lar ya da yerele uyarlayamıyorlar. İki tarafın ortak çalışması ve 
küresel ve yerli yaklaşımın harmanlanması lazım.”

Altın Madencileri Derneğinin bundan sonraki stratejisi hakkın-
da bilgiler veren Yücel, her şeyin temelinde iletişim konusunun 
yattığının altını çiziyor. Kamu ve tüm sivil toplum kuruluşları ile 
iyi ilişkiler sağlamayı arzu ettiklerini aktaran Yücel, ülke çıkarla-

rını ve belirlenen politikaları dikkate alarak AMD’nin uluslarara-
sı standartlardaki profilini de göz ardı etmeden sektörün geliş-
mesi için iletişimlerini sürdüreceklerini ve ülke madenciliğinin 
standartlarının artmasına katkı sağlayacaklarını belirtiyor.

AMD olarak öncelikli hedeflerine de değinen Yücel, şu anda 
yakaladıkları yüksek standartları, sektöre yeni giren tüm şir-
ketlere örnek teşkil edecek şekilde bilgi paylaşımında bulun-
duklarını, sektördeki diğer madenlerle ilgili standartların da 
yükseltilmesine rol model olabilecek uygulamalar gerçekleş-
tirdiklerini belirtiyor.

Madencilikte sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için gerekli kri-
terler ve çözüm önerileri konusunda her zaman yapıcı önerileri 
paylaşmak istediklerine değinen Hasan Yücel “Dünyanın her 
yerinde yapılan altın madenciliğinin ülkemizde de gelişmiş ülke-
lerde nasıl yapılıyorsa aynı şekilde ülkemizde de yapılabileceğini 
kanıtladık.” dedi.

Biz, ülkemizin yer altı kaynaklarının keşfedilip, ekonomiye ka-
zandırılmasının milli bir görev olduğunu düşünüyoruz. Kendi 
potansiyelimiz varken onu değerlendirmeyip maden ithala-
tına her yıl milyarlarca dolar ödenmesine karşıyız. Atalarımız 
‘Tuttuğun altın olsun.’ deyimini boşuna kullanmamışlar. Yerin 
altında ekonomimizi canlandıracak yeterince altın var ama 
biz onu tutmaktan itina ediyoruz. Eğer yerin altındaki altından 
tutarsak bundan herkes kazançlı çıkacak. Türkiye’nin büyü-
mesinin tek ilacı madencilik, başka bir çaresi yok.” 
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Altında Ne Kadar Dışa 
Bağımlıyız?
Türkiye, sosyal yapısı gere-
ği dünyada altın ithalatında 
önemli bir oyuncu konu-

mundadır. Ülkemizde yılda yaklaşık 1,3 milyon yeni doğum 
olmakta, 600 bin düğün, nişan ve sünnet töreni gerçekleşti-
rilmektedir. Bilindiği gibi insanlarımız doğum, düğün, nişan, 
söz, sünnet vb. günlerinde hediye olarak genellikle altını tercih 
etmektedir.

Ayrıca tasarruflarını altın olarak değerlendirme eğilimi fazla 
olduğu için vatandaşlarımızın altına olan talebi çok yüksektir. 
Bunun en önemli göstergesi ülkemizin altın ithalat rakamlarıdır. 
Rakamlar, Türkiye’nin dünya altın ticaretinde önemli bir oyuncu 
olduğunu ortaya koymaktadır. Ülke olarak mücevherat ve ku-
yumculuk sanayisinde dünyada söz sahibi ülkelerdenden biriyiz.

Ülkemiz son 22 yılda 3280 ton altın ithal etmiştir. Bir başka ifa-
de ile ülkemizin altın ithalatı ortalaması 150 ton/yıl seviyesin-
dedir. Altın fiyatlarına bağlı olarak altın ithalatına yılda yakla-
şık 5-6 milyar dolar para ödeyen bir ülke konumundayız.1 

Türkiye’nin Altın Potansiyeli 
Prof. Dr. Larson5, 1989 yılında Mining Engineering dergisinde 
yazdığı makalede Türkiye’nin jeolojik yapısının ABD’deki altın 
madenlerinin yoğun olarak bulunduğu Nevada ve California 
bölgelerinin jeolojik yapısı ile önemli benzerlikler gösterdiği tes-
pitinden hareketle Türkiye’nin önemli miktarda altın potansiye-
line sahip olabileceği öngörüsünde bulunmuştur.

Daha sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayhan 
Erler2, söz konusu benzerliğe dayanarak, 1997 yılında ülkemizin 
altın potansiyeline ilişkin bir tahmin çalışması gerçekleştirmiştir. 
Prof. Erler çalışmasında, beş ayrı jeolojik kaynak modeli kulla-
narak Türkiye altın potansiyelinin 6.500 tona kadar çıkabileceği 
tahmininde bulunmuştur. 

Yapılan bu modelleme çalışmasından sonra bulunan ve bü-
yüklük itibarıyla dünya klasmanında iki altın yatağı; Uşak-Eşme 
(Kışladağ) ve Erzincan-İliç (Çöpler), öngörülerin gerçekliğine 
ilişkin önemli kanıtlar olmuştur. Bunları daha sonra keşfedilen 
Ovacık (Çukuralan), Bilecik (Söğüt), Balıkesir (Gediktepe), Balı-
kesir (Karadere), Artvin (Hot) madenleri takip etmiştir. Prof. Dr. 
Erler’in çalışmasında ortaya koyduğu veriler, aramalar arttıkça 
doğrulanmaktadır.

Madencilikte Uluslararası Standartların
Yakalanması
1985 yılına kadar Türkiye’de altın madenciliğinde plaser tipi al-
tın yatakları dışında fazla bir bilgi sahibi değildik.

Yabancı sermayeli Türk şirketlerinin ülkemizde altın maden-
ciliğine girmesiyle; maden arama, işletme, zenginleştirme, iş 
güvenliği, işçi sağlığı ve çevre ile uyumlu kapama projeleri 
madencilikte gelişmiş ülkelerin standartlarına göre yapılma-
ya başlanmıştır. 

Türkiye’ye gelen kurumsal yapıya sahip ve altın madenciliğin-
de tecrübeli madencilik firmalarının altın madenciliği ile birlik-
te arama jeokimyası ve maden yatak modellemesi başta olmak 
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üzere, büyük madencilik projelerinin planlamasından yatırıma 
kadar geçen süreçlerin uluslararası standartlara göre nasıl yü-
rütüleceği konusundaki deneyimlerine ortak olduk.

Böylece ülkemizde, madencilikte gelişmiş ülkelerdekiyle aynı 
düzeyde ve bazılarında daha da modern açık ocak ve yer altı iş-
letme projeleri ve cevher işleme tesisleri hayata geçirilmiş oldu. 

Ayrıca; uluslararası standartlarda fizibilite projeleri, iş güven-
liği ve işçi sağlığı uygulamaları, çevre koruma önlemleri, şir-
ketin iç denetimi yanında şirket dışından bağımsız denetim 
kuruluşlarının denetimi gibi konularda çok önemli tecrübeler 
kazanıldı. 

Aramalara Harcanan Risk Sermayesinin
Yetersizliği 
Ülkemizde madencilik sektörünün en önemli sorunu, ulus-
lararası standartlara göre maden aramalarına harcanan risk 
sermayesinin çok yetersiz olmasıdır. Bu durum, ülkemizde 
kurumsal madencilik yapan firmaların yetersizliğine işaret 
etmektedir.

Maden Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle birlikte 1985 yılın-
dan başlayarak yabancı sermayeli Türk özel şirketlerinin altın 
madenciliğine yatırımları artarak sürmüştür. Altın madeni ara-
malarına bugüne kadar yaklaşık  1 milyar dolar risk sermayesi 
harcanmıştır. 2012 yılında, altın madeni aramalarına harcanan 
risk sermayesi, en üst seviyede olmak üzere 120 milyon dolar/
yıl değerine ulaşmış ve pek çok madencilik şirketi Türkiye’de 
maden aramalarına risk sermayesi yatırmak için ilgi duymaya 
başlamıştı.

Sektördeki bu olumlu gelişmelere paralel olarak sondaj ve 
analiz firmaları başta olmak üzere, maden makineleri sanayi-
cileri krediler temin ederek kapasitelerini artıracak önemli ya-
tırımlara giriştiler. 

Ancak 2012 yılından itibaren madencilik faaliyetleri için zorun-
lu izinlerin Başbakanlık onayına tabi tutulmasından sonra yatı-
rım ortamında yaşanan belirsizlikler nedeniyle altın madencili-
ğinde de arama faaliyetleri ve üretim düşmeye başladı.

2012 yılında 120 milyon dolar/yıl seviyesine ulaşan arama risk 
sermayesi yatırımları daha sonraki yıllarda azalmaya başlamış 
ve 2016 yılında 20 milyon dolar/yıl seviyesine kadar gerilemiş-
tir. Bunun sonucunda; sektör daralmış, sektörün geleceğine 
güvenerek yatırım yapan pek çok firma büyüyeceği yerde da-
ralmaya gitmek zorunda kalmıştır. Pek çok yetişmiş eleman da 
zorunlu olarak sektörden ayrılmıştır.

Aramaların Uluslararası Standartlara
Uygunluğu
Altın madenciliği, Türkiye’de maden kaynak ve rezervlerinin 
uluslararası standartlarda güvenilir şekilde rapor edilmesi-
ne öncülük etmiştir.

Dünyada metal madenciliğinde özellikle altın, bakır, kurşun, 
çinko, nikel vb. yeni bir rezervin keşfi ve üretime geçirilmesi 
için 15-20 yıl süreye ihtiyaç duyulmaktadır.6 Türkiye’de bu-
güne kadarki veriler dikkate alındığında 350 maden arama 
ruhsatından yalnızca 1 tanesi ekonomik olarak işletilebile-
cek bir altın madenine dönüşmektedir.

Bu nedenle, Türkiye’de madencilik kültürü ve finansman gücü 
yeterli olmayan yatırımcılar bu kadar uzun süre sonra geri dö-
nüşü belki olabilecek, belki de olamayacak bir alana yatırım 
yapmaya sıcak bakmamaktadır.

Keşfedilen kaynakların ekonomik olarak işletilebilecek bir re-
zerve ve madene dönüşmesi altın fiyatlarına bağlıdır. Üretim 
maliyetleri her yıl giderek artmaktadır. Günümüzde 1 ons (31,1 
gram) altının her şey dâhil maliyeti yaklaşık 782-1035 dolar se-
viyesindedir.3 Altın madenciliğinde en önemli faktörlerden bir 
diğeri de aramadan başlayarak üretim aşamasına gelene kadar 
çok ciddi oranda finans sermayesine ihtiyaç duyulmasıdır.

Türkiye’nin Altın Üretimi ve Ekonomiye Katkısı
Bergama-Ovacık’ta altın rezervi 1989 yılında keşfedilmiş, ancak 
yatırım ortamındaki olumsuzluklar nedeniyle Ovacık’ta altın 
madeni keşfinden tam 12 yıl sonra, 2001 yılında altın üretimi-
ne başlanabilmiştir. 

Ovacık’ı diğer madenler de izlemiştir ve günümüzde hala 12 
madende altın üretimi gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye’de altın madenciliğine son 29 yılda yaklaşık 4 milyar 
dolarlık yatırım yapılmıştır. Bu yatırımlar sonucunda yaklaşık 
7500 kişiye doğrudan istihdam sağlanmıştır. 

Altın madenciliğinde sağlanan ciddi sermaye yatırımları saye-
sinde, 2013 yılında, yıllık altın ihtiyacımızın (son 22 yılın ortala-
ması olan 150 ton /yıl) yaklaşık %20’si kendi altın potansiyeli-
mizden karşılanır hale gelmişti. 

2001 yılında 1,4 tonla başlayan altın üretimi; 2013 yılında 33,5 
ton/yıl seviyesine ulaşmış ve 2013 yılında altın madencileri 7,4 
ton altına eşdeğer vergi ödemişlerdir.1

2012 yılında çıkarılan Başbakanlık Genelgesi ile madencilik fa-
aliyetleri için alınması gereken izinlerin Başbakanlık onayına su-
nulmasından sonra madencilik faaliyetlerinin yapılabilmesi için 
gerekli izinlerin alınmasında yaşanan belirsizlikler nedeni ile diğer 
maden üretimlerinde olduğu gibi altın üretimi de düşmeye baş-
lamış ve altın üretimimiz; 2014 yılında 31 tona, 2015 yılında 27,5 
tona, 2016 yılında ise 24,5 tona düşmüştür. Üretimin düşmesine 
paralel olarak devlete ödenen vergiler de azalmıştır.

Türkiye; altın madenciliğinde diğer metallerde çok az başa-
rabildiğimiz ham maddeyi metale, metali de katma değeri 
yüksek mücevherat ürünlerine dönüştürebilen bir yapıyı 
kurabilmiştir. 
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Türkiye’de 16 yılda toplam 252 ton altın üretimi gerçekleşti-
rilmiş olup devlete yaklaşık 50 ton altına eşdeğer doğrudan 
ve dolaylı vergisi ödenmiştir. Sağladığı istihdam, yarattığı 
katma değer ve ödediği vergiler dikkate alındığında altın 
madenciliğine yapılan yatırımların ülkemiz için ne kadar 
önemli olduğu görülmektedir.

2017 yılı itibarıyla Uşak, İzmir (2 adet), Erzincan, Eskişehir, 
Niğde, Kayseri, Ordu, Gümüşhane, Sivas, Balıkesir ve Salih-
li-Sart (plaser) bulunan toplam 12 madende altın üretimi 
gerçekleştirilmektedir.

Bunların dışında geçmiş yıllarda bulunmuş olan Çanakka-
le-Lâpseki, Kayseri-Develi, Artvin-Yusufeli, Artvin-Cerrattepe, 
Balıkesir-Gediktepe ve Karadere’de, Konya-İnlice’de altın ma-
denlerini işletmeye almak için izin alma süreçleri ve yatırımlar 
devam etmektedir. Buralardaki yatırımların üretime geçebil-
mesi halinde Türkiye, yakın gelecekte yılda 50-60 ton altın üre-
ten bir ülke konumuna gelebilir. Bu da daha fazla istihdamı, 
katma değeri, vergiyi ve ekonomik gelişmeyi sağlayacaktır.

Rol Model Olabilecek Uygulamalar
Ülkemizde altın madenciliğinde hem bilimsel ve teknik seviye 
olarak hem de iş güvenliği, işçi sağlığı, doğaya saygılı ve ulusla-
rarası standartların da üstünde madencilik kültürünü yansıtan 
pek çok madencilik projesi hayata geçirilmiştir. 

Ülkemiz, gerek altın üretimi ile ilgili antik geçmişi gerekse altın 
potansiyeli ve son 29 yılda gerçekleştirilen başarılı arama ve iş-
letme projeleri sonucunda altın üretiminde önemli bir gelişme 
kaydetmeyi başarmıştır. Madenlerde üretilen saf olmayan dore 
altın külçeler, İstanbul Altın Rafinerisi gibi uluslararası akredite 
rafinerilerimizde 24 ayar altın haline getirildikten sonra İstan-
bul Altın Borsası’nda satışı yapılarak piyasaya verilmektedir.

Altın madenciliği ile birlikte; maden arama projeleri, kaynak ve 
rezerv raporlamaları, analiz ve sondaj hizmetleri, fizibilite pro-
jeleri, muhasebe teknikleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği uygula-
maları uluslararası standartlara göre yapılmaya başlandı. Sek-
töre, yatırım ölçeği büyük projeler kazandırıldı. Borsaya kote 
şirket olmanın sorumluluğu gereği, madencilik faaliyetlerinde 
şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışı gelişti.

İşletmelerde “önce insan ve çevre” ilkesi ön plana çıktı. Çevre 
değerlerine ve halkla ilişkilere ayrı bir önem verildi. Madencilik 
faaliyetlerinde risk yönetimi, risk değerlendirmesi ve risk iletişi-
mi uygulanmaya başlandı. İşletmeye geçmeden önce yöre in-
sanlarıyla sosyal mutabakat sağlamaya yönelik önemli projeler 
gerçekleştirildi.

Altın madencileri sektörde en çok vergi ödeyenler sıralamasın-
da ilk sıralarda yer almaktadır. Sektörde, çevre ve teknik düzeyi 
yüksek yatırımlara imza atıldı. Türkiye’de sondaj, analiz, maden 
makineleri sanayi, maden makineleri ekipmanları yapan firma-
lar altın projelerinde çok başarılı hizmetler vererek Türkiye’de 

edindikleri tecrübeleri yurt dışında da uygulama imkânı yaka-
ladılar ve çok başarılı hizmetlere imza atmaya başladılar.

En önemlisi de altın madenciliğinde, aramadan kapamaya 
kadar geçen sürecin her aşamasında gerçekleştirilen faali-
yetleri uluslararası standartlarda yürütebilecek onlarca mü-
hendis ve ara eleman yetişti. Altın madencileri ülkemizde 
metal madenciliğinde rol model olabilecek pek çok başarılı 
uygulamalar gerçekleştirilmiştir. (Aynı şekilde Çayeli Bakır 
projesi de pek çok başarılı uygulamayı gerçekleştirmiştir.) 

Türkiye’de Altın Madenciliğinin Geleceği
Türkiye’de altın madenciliğinin geleceği, madencilikteki ku-
rumsal yatırımcıların kabul edebileceği güvenli bir yatırım or-
tamının yaratılması ve sürdürülebilirlik koşullarının sağlanması 
ile yakından ilgilidir.

Aramalardaki düşüş, sektörün geleceği için çok ciddi bir tehlike 
yaratmaktadır. En azından her yıl üretilen altın kadar yeni altın re-
zervinin keşfedilmesi gerekir ki sürdürülebilirlikten bahsedilebilsin.

Her yıl artan izin bedelleri yüzünden Türkiye kendi yer altı 
kaynaklarını arayamaz ve değerlendiremez hale gelmekte-
dir. Madenci; aramalara, yatırıma ve üretime harcayacağı 
parasını izin bedellerine harcamak zorunda kalmaktadır. 
Bu durum maden ve enerji ihtiyacımızın karşılanmasında 
bizi her sene daha fazla dışa bağımlı hale getirmektedir. Bu 
nedenle, madencilerin attığı her adımda istenen izin bedelleri 
kabul edilebilir seviyelere indirilmelidir.

Madencilikte dışa bağımlı bir ülke olarak metal ve enerji itha-
latında her sene on milyarlarca dolar ödüyoruz. Dışa bağımlılı-
ğımız kendi ekonomimiz yerine metal ve enerji ithal ettiğimiz 
ülkelerin ekonomilerine hizmet etmemize neden olmaktadır. 
Üretim olmayan yerde ne istihdam olur, ne katma değer olur, 
ne vergi olur, ne ekonomik ne de sosyal gelişme olur. 

Madeninizi Planlayın, Planlarınızı Uygulayın

RPM, Maden planlaması, simülasyon, maliyetlendirme, 
bakım ve uygulama sistemleri için Kurumsal 
Çözümlerde sektörde liderdir.

Müşterilerimiz, bilgiyi rekabetçi hale getiren, maden 
planlama ve bakım alanlarında, birbiri ile alakalı pek çok 
değerli bilginin kontrolü ve  emniyetini mümkün kılan 
Dijital Dönüşümün avantajlarından faydalanır. 

Bu entegre sistemler madenciliğin geleceğidir, RPM 
bunları size bugün sunmaktadır.

Çözümlerimizin üretiminizi, emniyetinizi ve hisse 
değerinizi nasıl artırabileceğinizi öğrenmek için 
www.rpmglobal.com veya www.ardef.com’ u 
ziyaret edebilir veya info@ardef.com ’a e-posta 
gönderebilirsiniz.

www.rpmglobal.com www.ardef.com
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Çözüm Bekleyen Diğer Önemli Sorunlar
Türkiye’de orman izin bedellerinin astronomik rakamlara 
ulaşması pek çok maden projesini yapılamaz hale getirmiştir. 
Madencilikte gelişmiş ülkelerde proje süresince ödenen or-
man izin bedeli toplam yatırım tutarının yaklaşık %2’si iken 
bu oran ülkemizde %45 civarında bir seviyeye ulaşmış olup 
bu durumun dünyada eşi benzeri yoktur.

Zeytinlik alanların tanımı yapılarak bu alanlara 3 km mesafe-
de tesis yapımını engelleyen mevzuatta atık, toz ve gaz limit-
lerinin, kamu yararı dikkate alınarak Çevre Kanunu uyarınca 
çıkarılmış yönetmeliklerdeki katı, sıvı ve gaz konsantrasyon 
değerlerine göre ÇED sürecinde izinlerin verilmesine imkân 
sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Devletin; yol, baraj, havaalanı vb. yatırımları için uygulanan 
acele kamulaştırma kararının kamu yararı kararı alınmış ma-
dencilik yatırımları için de uygulanması gerekir.

Arazi mülkiyetinin çözümünde acele kamulaştırma kararı uy-
gulanamaması nedeniyle arazi sahibi ile anlaşma sağlanama-
yınca bin bir emek ve para harcanarak keşfedilen madenler yer 
altında atıl kalmaktadır.

Sonuç
Son 29 yılda altın madenciliğine yaklaşık 4 milyar dolarlık 
yatırım yapılmıştır. Bugün üretimde olan altın madenlerinin 
çoğu, ülkemize son 29 yılda gelen ve yıllardır arama proje-
lerini yürüten yabancı sermayeli Türk şirketler tarafından 
keşfedilen yataklardır.4

Keşfedilen madenleri ekonomiye kazandırmak için ülkemizde 
uluslararası standartların da üstünde madencilikte rol model 
olabilecek modern maden işletme yatırımları gerçekleştirilmiştir.

Son 22 yılın ortalamasına bakıldığında, Türkiye yılda 150 ton 
altın ithal eden ve karşılığında, altın fiyatlarına bağlı olarak 
ithalata yılda 5-6 milyar dolar ödeyen bir ülke konumunda-
dır. Gerçekleştirilen 4 milyar dolarlık yatırımlar sayesinde 
2013 yılında ulaşılan 33,5 ton/yıl üretim seviyesi ile yıllık al-
tın ihtiyacımızın %20’sini kendi kaynaklarından sağlayan bir 
ülke haline gelmiştir. 2001 yılından 2016 yılına kadar geçen 
16 yılda Türkiye’de toplam 252 ton altın üretilmiş ve devle-
te yaklaşık 50 ton altına eşdeğer doğrudan ve dolaylı vergi 
ödenmiştir.

Türkiye, altın madenciliğinde kendi potansiyelini keşfedip 
madenlerden çıkardığı ham maddeyi metale, metali de kat-
ma değeri yüksek mücevherat ürünlerine dönüştürebilen ve 
bu sayede ekonomimize sağladığı istihdam, katma değer ve 
vergi bakımından önemli bir başarıya imza atmıştır. Önemli 
olan bu başarılı modeli kesintiye uğratmadan geliştirerek 
sürdürebilmektir. 

Altın madenciliğinin geleceği, aramalara harcanan risk ser-
mayesinin miktarı ve yatırımcıya güven veren uygulamalar ile 
doğrudan ilgilidir. 2012 yılında aramalara harcanan risk ser-
mayesi 120 milyon dolar/yıl seviyesine çıkmış idi. Bu tarihten 
sonra izin almada yaşanan belirsizlikler nedeniyle yatırımcının 
yatırım ortamına güveni azalmış, bunun sonucunda aramala-
ra harcanan risk sermayesi sürekli azalmış ve 2016 yılında 20 
milyon dolar/yıl seviyesine düşmüştür. Aynı şekilde üretim 
de düşüşünü sürdürmüş ve 2013 yılında 33,5 tona ulaştığımız 
altın üretimi, 2016 yılında 24,5 ton/yıl seviyesine gerilemiştir. 
Bu durum sektördeki belirsizlik şartlarının hala devam ettiğini 
göstermektedir.  
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Maden Jeologları Derneği Başkanı
baskan@mjd.org.tr

Bu yazı, ülkemizin metalik 
maden yataklarının potan-
siyeli hakkında bilgi vermek 
ve Türkiye’de maden arama-
cılığında yaşanan zorluklara, 

risklere ve önemli noktalara dikkat çekmek için hazırlanmıştır.

Yazının içeriği tamamen orta-büyük ölçekli metalik madenle-
rin aranması ile ilgilidir. Orta ölçekli bir metalik maden yatağı-
nın, metal içerik değeri amerikan doları cinsinden 500 milyon 
ile 2 milyar dolar arasında bir büyüklüğü ifade etmektedir. Bü-
yük ölçekli maden yatağının tanımı ise tahmin edileceği üzere 
metal içerik değeri 2 milyar dolardan daha büyük olan maden-
ler için kullanılmıştır. 

Ülkemiz metalik maden potansiyeli içeren önemli kuşaklardan 
biri olan Tetis Kuşağın’ın hemen hemen orta batısında yer al-
maktadır. Tetis kuşağı, 2015 
sonu itibarıyla, dünyada keş-
fedilen maden yataklarının 
yaklaşık % 5,7’sine sahiplik 
etmektedir (Şekil 1). Tetis ku-
şağında yer alan maden ya-
taklarının önemli bir bölümü 
ise ülkemizde yer almaktadır. 
Bulunan maden yataklarının 
yanı sıra, keşfedilmeyi bekle-
yen nice orta-büyük ölçekli 
metalik maden yatağı bulun-
maktadır. Günümüzde keş-
fedilmeyi bekleyen maden 
yataklarının bulunması ise 
ülkemizde “maden arama 
kültürü”nün gelişmesi ve yer-
leşmesi ile doğru orantılıdır. 

Ülkemizde son 30 yılda yabancı sermayeli maden şirketleri 
modern anlamda maden arama tekniklerini uygulayarak or-
ta-büyük ölçekli maden yataklarımızı keşfedip işletmeye alma-
sı madencilik sektörüne ilgiyi arttırmış, bu başarı son on yılda 
birçok yerli firmanın dikkatini çekmiş, yerli şirketlerimizin de 
madencilikte yatırımlarını hızlandırmasına neden olmuştur. 

Ancak metalik maden aramacılığı, işin uzmanları olan “maden 
jeologları” tarafından yapılmaması nedeniyle birçok yerli yatı-
rımcı son yıllarda çok büyük maddi zarara uğramıştır. 

Bunun yanı sıra, ülkemizdeki bu potansiyel nedeniyle daha önce 
maden sektöründe yer almamış sermaye sahipleri, bazı spekü-
latörler tarafından sektörün içine çekilmiş ve bilinçsizce yatırım 
yapmış, riski çok yüksek olan bu sektörde zarar etmişlerdir. Bu 
bağlamda bilinçsizce ve işe yaramayan binlerce metre sondaj 
yapılmış, hatta yüzeyde görülen küçük bir cevherleşme veya ha-
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gelmektedir.
Tetis Kuşağı Üzerindeki Ülkeler
Source: M�nEx Consult�ng © September 2016

Şekil 1: Tetis kuşağında yer alan keşfedilen metalik madenler
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yali cevherleşmeler uğruna büyük maden işleme tesisleri kurul-
muştur. Doğal olarak beklenen üretim olmayınca da bu tesisler 
çürümeye terk edilmiştir. Bu türden olaylar yaşanmış olmakla 
beraber, günümüzde de yaşanmaya devam etmektedir. 

Ayrıca, yerli şirketlerimiz maalesef madenciliğin temelini oluş-
turan “maden aramalarına risk sermayesi harcama kültürü”ne 
sahip olmadığı için arama aşamalarını göz ardı etmekte, sadece 
yabancı yatırımcılar tarafından geliştirilmiş olan sınırlı sayıdaki 
projelere ilgi göstermektedir. Bugüne kadar büyük çoğunluğu 
yabancı sermayeli şirketlerin sistematik arama teknikleri uygu-
lanarak keşfedilmiş olan sınırlı sayıdaki projelerin bir kısmı, yerli 
şirketler tarafından ya işletme aşamasındadır ya da işletmeye 
geçmesi için detay arama aşamasında bulunmaktadır.

Son yıllarda yabancı sermayeli özel şirketlerin metalik maden 
arama faaliyetleri günden güne azalmış, yerli birkaç firma hariç 
maden aramacılığı neredeyse durma noktasına gelmiştir. Elbette 
bunun birçok nedeni vardır. Bunlardan en 
önemlisi ise maden arama kültürü ile ilişkili-
dir. Yerli firmalarımız maalesef yeni maden 
projelerini geliştirmeyi ve AR-GE çalışmala-
rını yapmayı riskli görmekte, zengin arama 
bütçeleri oluşturamamaktadır. Madencilik 
arama faaliyetlerini maliyetli görmekte, bu 
alana risk sermayesi harcamaktan kaçın-
maktadır. Yabancı sermayeli şirketler ise 
ruhsat elde etmenin zorlaşması ve izinlerde 
yaşanan sorunlar nedeniyle sırayla ülkemi-
zi terk etmektedirler. Maden arama kültürü 
konusunda, yerli şirketlerimiz kendilerini 
geliştirmezse, yerin derinliklerinde yatan 
gömülü madenlerin uluslararası standart-
larda aranması, keşfedilmesi ve işletmeye 
alınması mümkün gözükmemektedir. 

Maden arama kültürünün temel ögesi 
bilimselliktir. Bilimsel veriler ışığı altında 
bugüne dek elde edilen veriler ülkemi-
zin yüksek maden potansiyelini ortaya 
koymakla beraber bu verileri somut ta-
nımlanabilir maden yataklarına dönüş-
türebillmek için yüksek miktarda (yüz 
milyon dolarlar mertebesinde) risk ser-
mayesi gereklidir. Maden aramalarına 
ayrılacak risk sermayesinin büyüklüğü 
yeni yatakların keşfedilmesine olumlu 
yönde etki etmektedir. Şekil 2’de görü-
leceği üzere Kanada’da 1975-2015 yılları 
arasında arama harcamaları ve keşfedi-
len yatakların miktarları görünmekte-
dir. Kanada’da aramalara harcanan risk 
sermayesi arttıkça daha fazla maden 
yatağı keşfedilmiştir. Kanada’nın arama 
harcamaları 2012’de 4,5 milyar doları 

bulmuştur. Hâlbuki ülkemizde metalik maden aramaları için 
altın madenciliği dışında özel sektörün harcadığı risk ser-
mayesi çok sınırlı düzeyde kalmıştır. Bu miktarın Türkiye’de 
metalik maden arama harcamalarının en yüksek olduğu 2011 
yılında dahi 100 ila 150 milyon dolar civarında olduğunu söy-
leyebiliriz. Söz konusu rakamın %80’inden fazlasının yabancı 
sermayeli özel şirketler tarafından harcandığı bilinmektedir. 
Yerli ve yabancı sermayeli özel sektörümüzün metalik maden 
aramalarına ayırdığı bütçeler son yıllarda büyük düşüş gös-
termiştir ve toplamda 20 milyon dolar seviyesine gerilediği 
tahmin edilmektedir.

Risk sermayesi düşmekle beraber, gömülü metalik maden kay-
naklarını keşfetme maliyeti dünyada ve ülkemizde gün geçtik-
çe artış göstermektedir. Şekil 3’e bakacak olursak; orta, büyük 
ve devasa ölçekli metalik maden yatağının bulunma maliyeti 
dünya genelinde 236 milyon dolar mertebesinde iken Tetis ku-
şağında 158 milyon doları bulmaktadır. 

1975- 2014 Yılları Arasında Kanada’nın
Arama Harcamaları ve Keşif Sayıları

Tahmini Raporlanmamış Keşif Sayısı
Keşif Sayısı
Arama Harcamaları 

2001 ve 2011 arasında 
Kanada’nın harcamaları 
10 katına keşif sayısı ise 

5 katına çıktı.

Raporlanmamış
keşi�er hesaba katılsa 

dahi son 10 yıldaki 
arama harcamaları ve 
keşfedilen kaynaklar 
arasında büyük bir

fark oluştu.

Oluşan bu fark işçilik,
sondaj ve yönetim gibi 
girdi maliyetlerinden 

kaynaklanıyor.

Keşif Sayısı 2014 (Milyar $)

Keşif
Harcamaları

Not: Kaba malzeme harcama ve keşi�eri hesaba katılmıştır. 
Keşi�erde orta, büyük ve devasa boyutlardaki kaynaklar dikkate alınmıştır.

Şekil 2: Kanada’da keşfedilen maden yataklarının arama harcamaları ile ilişkisi.

Keşfedilen Kaynaklar için Ortalama Maliyet
(Tetis Kuşağındaki Ülkeler ile Dünya Genelinin Kıyaslaması 1965 2015)

Son 10 Yılda Birim Başı 
Keşif Maliyeti Belirgin 

Bir Şekilde Arttı

Tetis Kuşağındaki ülkelerde 
da dünyanın geri kalanı ile 

aynı eğilimi gösteriyor.

DÜNYA

3 Yıllık Hareketli Ortalama

Not: 3 yıllık hareketli ortalama  baz alınmıştır.
Orta, büyük ve devasa boyuttaki kaynaklar hesaba katılmıştır.
Boksit, Kömür, Demir gibi kaba malzemeler hesaba dâhil edilmemiştir.
Son yıllardaki raporlanmamış keşi�ere yönelik düzelmeler yapılmıştır.

2015 Keşif Başı Milyon $

Şekil 3: Bir maden yatağını keşfetme maaliyeti 
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faktörünün ne kadar önemli 
bir unsur olduğu ve yatırımcı 
tarafından çok iyi düşünülme-
si gerektiği açıktır. 

Bir yatırımcı metalik maden 
aramacılığına adım atmak is-
tediğinde yukarıda belirtilen 
aşamaların herhangi bir aşa-
masında yatırım kararı alabi-
lir. Ülkemizde yatırımcıların 
büyük bir çoğunluğu gelecek 
vadeden sondajı yapılmış riski 
az olan bir maden projesi ile 
madenciliğe adım atmak iste-
mektedirler. Yani, detay ara-
ması yapılmış işletmeye yakın 
bir proje bulunabilirse başarı-
ya ulaşmanın mümkün olaca-

ğı düşünülmektedir. Hâlbuki madencilik kültürünü iyi bilmeyen 
bir yatırımcının, bu aşamada bile çok büyük zarara uğraması söz 
konusudur. Çünkü maden arama kültürü bilincine sahip olmayan 
riskleri iyi analiz edemeyen yatırımcıların hüsranla karşılaşmaları 
son derece doğaldır. 

Aşağıda sunulan Şekil 5’te görüleceği üzere, her bir maden 
arama ruhsatı maden yatağına dönüşmemektedir. Yüzlerce, 
hatta binlerce maden arama ruhsatından bir veya iki tanesinin 
orta-büyük ölçekli bir maden yatağına dönüşebildiği çeşitli is-
tatistiklerle kanıtlanmıştır.

Metalik maden aramalarında ciddi bir yatırımcı, muhteme-
len 10-15 yıl hiç para kazanmadan sürekli ana sermayesin-
den para harcayarak arama projelerini yürütmek zorundadır. 
Hatta yüzlerce arama ruhsatında yapılan maden arama har-
camalarının %99’unun, madencinin zarar hanesine yazıldığı 
unutulmamalıdır. 

Ülkemizde orta veya büyük ölçekli gömülü metalik maden yatak-
larının aranması ve bulunması uzun yıllar aldığı gibi maden arama 
için öngörülen risk sermayesi maden yatağının büyüklüğüne göre 
10 ila 100 milyon dolarlar mertebesinde değişmektedir (Şekil 4). 

Risk açısından bakacak olursak başlangıç aşamasındaki bir he-
defin maden yatağı olabilmesi düşük olasılık içermekle beraber 
yüksek bir risk içerdiği unutulmamalıdır (Şekil 4). Ancak her bir 
sonraki aşamada yapılacak çalışmalarla risk oranı düşürülmekle 
beraber risk sermaye miktarı da gittikçe artmaktadır. Keşfedilmiş 
ve fizibilitesi yapılmış kârlılığı kanıtlanmış bir maden yatağının 
mutlak surette işletmeye alınabilmesi çok uzun yıllar alabileceği 
gibi, yüzde yüz kesin işletilir demek de yanlıştır. 

Maden yatağının bulunduğu ülkeye ait politik riskler ile beraber 
çevresel ve sosyal riskler düşünüldüğünde bazı çok kârlı maden 
yataklarının işletmeye alınamadığı görülmektedir. Örneğin; Kana-
da firması Gabriel Resources görünür ve muhtemel 10 milyon ons 
altın ve 47 milyon ons gümüş 
içeren bir rezervin NI 43-101 
standartlarında işletilebilirli-
ğini ve ekonomikliğini kanıt-
lamış olduğu Romanya’daki 
Rosia Montana madenini işlet-
meye açmak için 2004 yılında 
ÇED raporunu hazırlamış ve 
Romanya hükümetine sun-
muştur. Aradan 13 yıl geçmiş 
olmasına rağmen hala madeni 
işletmeye alamamıştır (kay-
nak: gabrielresources.com). 

Buna benzer örnekleri çoğalt-
mak mümkündür. Bu örnek-
lere detaylı bakacak olursak, 
metalik madenlerdeki risk 

Şekil 4: Orta-Büyük ölçekli bir maden yatağının, maden arama aşamaları ve harcamaları

Şekil 5: Maden arama aşamaları ve bu aşamaları etkileyen tetikleyici unsurlar.(PDAC 2014-Ontario Securities Commission [OSC]’dan uyarlanmıştır.

PEA(İEÇ) : Preliminary Economic Assessment (İlkesel Ekonomik Çalışmalar)
FS(FÇ) : Feasibility Studies (Fizibilite Çalışmaları)
PFS(ÖFÇ) : Preliminery Feasibility Studies (Ön Fizibilite Çalışmaları)

Teknik rapor “Başarı veya Revizyon” tetikleyicileri

Maden Arama Aşamaları ve “Başarı veya Revizyonu Tetikleyen Süreçler”
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Arama aşamalarını, daha detaylı olarak incelemek gerekirse 
Maden Kanunumuzda yer aldığı şekliyle 4 bölüme ayırabiliriz:

1. Ön İnceleme 
2. Ön Arama 
3. Genel Arama 
4. Detay Arama 

Arama dönemlerinin toplamı 7 yıl ile sınırlanmıştır. Gerek-
tiğinde 2 yıllık fizibilite dönemi de bu süreye eklenebilir ve 
arama süresi 9 yıla kadar çıkabilmektedir. Bu süre ilk bakışta 
uzun görünmekle beraber, eğer arama sırasında yapılması 
gereken faaliyetler için gerekli izinler zamanında alınamaz ise 
bu süre zarfında yatırımcı, ruhsatını kaybetme riskiyle karşı 
karşıya kalabilir. 

Orta-büyük ölçekli bir maden yatağının keşfi için maden arama 
ile ilgili istatistiki bilgileri incelediğimizde ise maden aramacı-
lığının ne kadar zor ve uzun yıllara dayalı olduğu görülecektir. 
Şekil 5’te sunulduğu üzere, dünyada önemli bir maden yatağı-
nın keşif sürecinde “Ön İnceleme-Ön Arama ve Genel Arama” 
aşamasında 5-10 bin hedefin taranması söz konusudur. Bu tara-
nan hedeflerden 250’si detay arama döneminde detaylı olarak 
incelenmeye değer görülmektedir. 25’i ön fizibiliteye (PEA), 5’i 
ise fizibiliteye değer olarak projeler olabilmektedir. Sonuçta an-
cak 1 proje, maden olarak işletme aşamasına ulaşabilmektedir. 

Madencilik sektöründe, uzun süren arama faaliyetleri sonucun-
da maden yataklarının bulunamaması, telafisi imkânsız maliyet-
leri, zararları oluşturmaktadır. Arama faaliyetlerinin de yüksek 
maliyetli olması ve olumlu sonuçlanacağının belirsizliği, ülke 
ekonomisi için hayati önem taşıyan maden rezervlerinin arana-
mamasına, atıl vaziyette yer altında kalmasına yol açmaktadır. 

Bu nedenle madencilikte gelişmiş ülkeler, madencilikte en 
riskli dönem olan proje geliştirme ve arama dönemlerini des-
tekleyen projeler geliştirmekte ve hatta fonlar oluşturmakta-
dır. Ayrıca maden aramalarını teşvik etmek için yüksek orman 
veya arazi izin bedelleri veya yüksek ruhsat bedelleri yerine 
düşük bedeller alarak maden aramacılığını teşvik etmektedir. 

İdeal bir arama kültürü oluşması için ülkemizde proje geliştirme 
ve AR-GE yatırımı yapabilecek madencilik şirketlerinin çoğalma-
sı gerekmektedir. Ancak bu şirketlerde maden arama kültürü-
nün benimsenmesi oldukça önemlidir. Madencilik sektörünün 
gelişmiş olduğu ülkelerde bu soruna, halka açık borsa şirketleri-
nin oluşturulmasıyla çözüm bulunmuştur. Buradaki mantık; riski 
dağıtmak ve risk almayı kolaylaştırmak üzerine kurulmuştur. 

Kısaca bir örnek vermek gerekirse; bir mühendis/yatırımcı çok 
yüksek kâr ihtimali olan bir proje için kendi parasını riske etmek 
istemeyebilir. Ama bir mühendis/yatırımcı yüksek risk almak is-
teyip para kazanmak isteyenlerin oluşturduğu bir yapıda büyük 
riskler alarak başarılı çalışmalara imza atabilir. Bu bilinç ile ma-
dencilikte ileri olan ülkeler maden borsası oluşturmuştur. Ma-
dencilik borsasına yatırım yapmak isteyenler böylelikle aramalar 
için gerekli risk sermayesinin oluşturulmasını sağlamıştır.

Yukarıda değinilen konulara ek olarak, ülkemizdeki maden 
aramacılığı geliştirilmek isteniyorsa, mutlak surette aramacılık 
teşvik edilmelidir. Maden arama faaliyetleri, kamu yararı faali-
yetler olarak tanımlanmalıdır.

Madenlerin aranması ve bulunması önündeki zorlukların yanı 
sıra arama maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle, özel ve yer-
li şirketler maden arama yapmaktan imtina etmekte, aramaları 
“Devlet Yapsın” noktasına çekmeye çalışmaktadır ki bunun da 
birçok sakıncası bulunmaktadır. Arama maliyetleri ne kadar 
düşük olursa arama harcamalarının o oranda artacağını ve yeni 
maden yataklarının bulunacağını da aklımızdan çıkarmamalıyız. 

Maden aramalarını teşvik etmek için orman, mera, tarım (zeytinlik 
alanlar dâhil) ve hazine arazilerinde arama faaliyetlerinin yapıl-
ması önündeki izin alma zorlukları kaldırılmalı, izin bedelleri dü-
şürülmelidir. Maden arama faaliyetini yürütecek maden jeologla-
rının önündeki tüm fiziki ve mali engeller kaldırılmalı, bir sonraki 
sondaj yerinin tespiti yapılacak sondajlara bağlı olması nedeniyle 
maden arama ruhsatlı saha içinde dilediği yerde sondaj yapabil-
mesini sağlamak adına kanun ve yönetmelikler çıkarılmalıdır.

Arama maliyeti ve izinler konusunda olumlu gelişmeler olursa, 
ülkemizde modern ve bilimsel anlamda maden arama kültürü-
nün gelişmesi mümkün olabilecektir. Bunun için; yetişmiş uzman 
insan gücümüz, yani donanımlı maden jeologlarımız vardır. Bu 
gücü, üretime ve yatırıma sevk etmek tamamen madencilik sek-
törünün önündeki engelleri kaldırmakla mümkün olacaktır. 
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ALS Global - Türkiye Laboratuvarı 
ALS Global geniş ürün yelpazesi ile birçok 
farklı sektöre hizmet vermektedir. Şirketimiz 
analitik jeokimya konusunda dünyanın çeşitli 
yerlerinde bulunan sayısı 370’i aşan 
laboratuvarları ile müşterilerimize hizmet 
vermektedir. Yılda 16 milyonun üzerinde 
numune sayısı ile analitik analiz alanında 
dünya lideridir.  

 

ALS Laboratuvar Türkiye, Standards Council of 
Canada (SCC) ISO 17025 kalite belgesine 
sahiptir ve  aşağıdaki konularda müşterilerine 
hizmet vermektedir. 

 Numune Hazırlık Hizmetleri 
 Fire Assay Altın Analizleri 
 Karbon numunelerinde Altın ve Gümüş 

Analizleri 
 CN Leach Metotları 
 Düşük alt tespit değerlerine sahip ICP-

MS Soil&Sediment numune analizleri 

 Ionic LeachTM Metot 
 Bitki Örtüsü Analizleri  
 Base Metal Analizleri (Ag, Cu, Pb, Zn, 

Ni, Fe) 
 ICP-AES Multi Element Analizleri  
 Nadir Toprak Element Analizleri 
 İzotop Analizleri  
 Whole Rock-Major Oksit Analizleri 
 Konsantre Numune Analizleri 
 Asit-baz Kaya Drenaj Testleri (Statik 

Testler) 
 Kinetik Testler 

Ayrıca TURKAK ISO 17025 belgesine sahip 
çevre bölümümüzde su kirliliği kontrol 
yönetmeliği kapsamında ve asağıdaki analizler 
gerçekleştirilmektedir. 

 Toplam Metal Analizleri (ICP-AES) 
 Çözünmüş Metal Analizleri (ICP-AES) 
 Anyon taraması (IC) ve N-NH4 analizi 
 Fiziksel Parametreler (pH, iletkenlik),  

Serbest Klor analizi ve Toplam 
Çözünmüş madde analizi 

Detaylı bilgi ve size uygun analiz seçimleri ile ilgili lütfen 
bize ulaşın ;  
T +90 232 281 71 10   
F +90 232 281 71 20                 
EMAIL ALSM.Izmir@alsglobal.com 
Ege Caddesi No: 7/B Sarnıç,Gaziemir/İzmir 
 



www.madencilik-turk iye.com
1 Haziran 2017

Dünyanın önde gelen 20 ma-
dencilik şirketi, 2016 yılında 
maden arama çalışmalarına 
2,16 milyar dolarlık harcama 

yaptı. Bu rakam dünya genelinde toplam 6,89 milyar dolar olarak 
hesaplanan maden arama harcamalarının %31’ine karşılık geliyor.

2016 yılında arama çalışmalarına öncelik veren şirketler arasın-
da Antofagasta gibi bakır üreten ve birden fazla alanda faaliyet 
gösteren Rio Tinto ve Vale gibi büyük madencilik şirketlerinin 

değerlendirme

Eray İmgel
Jeofizik Mühendisi

eray@madencilik-turkiye.com

Küresel Arama Bütçesinin %31’i 
Büyük Maden Şirketlerinden Geldi

yanı sıra AngloGold Ashanti, Newmont Mining, Fresnillo, Gold-
corp, Gold Fields, Barrick Gold ve Agnico Eagle Mines gibi de-
ğerli metal üreticileri de yer aldı.

S&P tarafından yayınlanan “Kurumsal Arama Stratejileri” rapo-
runa göre 2015 yılında ilk 10 içerisinde yer alan şirketlerin 8 
tanesi 2016 yılında da listede yer bulmayı başardı. Listeye yeni 
eklenen firmalar ise Gold Fields ve Agnico Eagle oldu. Sırala-
madaki maden şirketlerinin faaliyet alanlarına göre ayırdıkları 
bütçeler ise şu şekilde oldu. 

Hedef Maden Aşama

Şirket İsmi
Yatırım 
Yapılan 

Ülke Sayısı

Toplam 
2016

Bütçesi
Altın Bakır Nikel Çinko-

Kurşun Elmas Uranyum PGM Diğer Greenfield Son 
Aşama

Maden 
Genişletme

Rio Tinto 20 218,1 151,6 4,9 11,5 20 2,5 27,6 154,1 34,5 29,5

Anglo Gold Ashanti 10 184,6 184,6 29,6 67,2 87,8

Newmont Mining 11 183,2 174,3 8,9 41,5 67,3 5,7 110,2

Vale 6 144 51,5 2,5 48,5 33 77 34

Fresnillo 2 137,5 98,1 39,4 39,1 42,4 56

Goldcorp 6 135,5 131 1,5 2,5 27,5 30,5 77

Gold Fields 4 125,1 125,1 56,3 68,8

Barrick Gold 10 117 111 6 27 40 50

Agnico Eagle Mines 5 111,1 111,1 40 37,9 33,2

Antofagasta 6 105,2 105,2 16,8 70,4 18

Diğer 10 Büyük 
Firmalar - 703,3 278,9 194,4 28,7 4 155,2 0 14,5 27,6 222,8 161,1 319,4

Büyük Firmaların 
Toplam Bütçesi 2.164,10 1.214,10 519,1 75,1 4 166,7 20 19,5 145,6 657,2 623 883,9

Toplam Harcamadaki 
Oranı 56 24 3 0,2 8 0,9 0,9 7 30 29 41

Tüm Dünyada 
Yapılan Toplam
Harcamalar

6.885,60 3.296,50 1.507.3 225,6 380,3 289,9 283,7 74,3 828 1.918,80 2.544,90 2.421,90

Büyük Madencilerin 
Toplam Harcamalara 
Oranı

31 37 34 33 1 58 7 26 18 34 25 37

Maden Sektöründeki Büyük Firmalarının 2016 Yılındaki Arama Harcmaları Dağılımı
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Rio Tinto 2016 yılındaki arama harcamalarında geçtiğimiz sene-
ye kıyasla artış görülen birkaç şirketten biri olarak dikkat çekti. 
2015 yılında maden aramalarına 184 milyon dolar bütçe ayıran 
Londra merkezli şirket 2016 yılında ise bu bütçeyi %19 arttıra-
rak 218 milyon dolarlık arama harcaması yaptı. Bu miktar dün-
yanın en büyük demir dışı maden arama harcaması olarak öne 
çıkıyor. Şirketin 2016 yılı arama çalışmalarının %71’inde gre-
enfield (Sıfırdan başlanan çalışmalar) projelere ağırlık vermesi 
dikkat çekti. Aramaları uzun vadeli değerlendiren Rio Tinto’nun 
çalışmalarını, 20 yıl veya daha uzun süre sonra geri dönüş sağla-
yabileceğini göze alarak planladığı belirtiliyor. Şirket çalışmala-
rının başarısını kaynağın tespit edilmesinin ardından ekonomik 
analizlerin tamamlanmasından sonra belirliyor ve sonuçlar son 
karar mercii olan bir ekip tarafından değerlendirildikten sonra 
arama safhası sonlandırılıyor. Rio Tinto arama programlarını 
oluştururken düşük maliyetli ve uzun ömürlü olarak tanımla-
nan 1. Kategori keşiflere odaklanıyor. 2000 yılından bu yana her 
yıl kayda değer bir keşif yapmayı başaran şirket 2. Kategorideki 
varlıklarını satarak elde ettiği gelirler ile greenfield projeler için 
gerekli bütçenin tamamını karşılamayı hedefliyor.

2015 yılındaki 185 milyon dolarlık arama bütçesini %15 azaltma 
yoluna giderek bu sene 2. sıraya düşen AngloGold Ashanti ise 
2016 yılında brownfield (genişleme) projelere ağırlık verdi. Ara-
ma çalışmalarında brownfield projelere %48’lik pay ayıran şirket 
arama harcamalarının %36’sını ise son aşamaya gelmiş ya da fi-
zibilite sürecindeki projelere ayırdı. 5 ülkede devam eden green-
field projeler ise şirketin toplam arama harcamalarının %16’sını 
oluşturdu. Kolombiya şirketin en çok yatırım yaptığı ülke olarak 
dikkat çekiyor. Ülkede bulunan birçok altın-bakır kaynağı firma-
ya birçok fırsat sunsa da ortaklık kurmadan bu imkânların de-
ğerlendirilmesi fikrine olumlu yaklaşılmıyor. Diğer yandan ma-
dencilik sektöründeki firmaların şimdilik böyle bir ortaklığa sıcak 
bakmaması nedeni ile ülkedeki arama harcamalarında kesintiye 
giden şirket, şartların olgunlaşması halinde ülkedeki çalışmaları-
nı tekrar hareketlendirebileceğini belirtiyor.

Newmont Mining ise 183 milyon dolarlık maden arama yatırı-
mı ile 3. sırada yer aldı. Newmont CEO’su Gary Goldberg; “En-
donezya’daki Batu Hijau Altın-Bakır İşletmelerine bulunan %48,5 
hissemizin satışını gerçekleştireceğiz. Buradan kazanacağımız 
1,3 milyar dolar ile Surinam’daki greenfield projemiz olan Meri-
an Altın Madenine, Colorado’da bulunan Cripple Creek ve Victor 
madenlerine ve Avustralya’daki Tanami işletmelerinin yanında 
Nevada’da bulunan Long Canyon Madenine yatırımlarda bulu-
nacağız. Yapılacak yatırımlar ortalama maden ömrünü 10 yıldan 
fazla uzatacak ve her şey dâhil maliyetlerde ons başı 100 dolar-
dan fazla azalma görülecek.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Aramaları uzun vadeli değerlendiren Rio 
Tinto’nun çalışmalarını, 20 yıl veya daha 

uzun süre sonra geri dönüş sağlayabileceğini 
göze alarak planladığı belirtiliyor.”

Arama çalışmalarına verdiği önem ile dikkat çeken bir başka 
şirket olan Vale ise 4. sırada kendisine yer buldu. Geniş cevher 
portfolyosuna sahip en büyük 2. şirket olan Vale arama çalış-
malarına yaklaşık 144 milyon dolar ayırdı. 76,5 milyon dolarla 
toplam yatırımların %53’lük kısmını Brezilya’ya ayıran şirket 
son aşamada yâda fizibilite sürecindeki çalışmalara 77 milyon 
dolar harcadı. Kalan meblağın ise greenfield projelerine ve ma-
den sahası genişletme çalışmalarına harcandığı belirtildi. Ara-
ma bütçesinin %65’ini baz metallere ayıran şirket bakır cevheri 
aramalarına 51,5 milyon dolar nikel için ise 41,5 milyon dolar 
harcadı. Ayrıca şirketin fosfat, potas ve mangan gibi mineraller 
için de harcama yaptığı biliniyor. 

Meksikalı değerli metal üreticisi Fresnillo 138 milyon dolarlık 
arama harcaması ile listede 5. sırada yer alıyor. Yapılan harca-
malar 131,5 milyon dolarla Meksika’ya yoğunlaşırken, Peru’ya 
da 6 milyon dolarlık arama yatırımı yapıldığı belirtildi. Dünya-
nın en büyük gümüş ve Meksika’nın en büyük altın üreticisi 
olma özelliklerini bünyesinde toplayan Fresnillo yatırımların 
büyük bölümünü hali hazırda işletilmekte olan madenlerine ve 
planlarında önemli yeri bulunan genişleme projelerine yaptı.

İki sene üst üste 6. sırada yer alan Kanadalı Goldcorp arama 
harcamalarına 135 milyon dolar ayırdı. Sadece küçük çaplı 
arama çalışmaları yapan Goldcorp, bu çalışmalara 27,5 milyon 
dolar ayırırken arama ve ön-fizibilite çalışmalarını yürütmesi 
konusunda tercihini küçük ölçekli maden arama şirketleri ve 
partnerlerinden yana kullandı. Kanadalı şirket daha çok ön-fi-
zibilite çalışmaları tamamlanan projelere yatırım yaparak işlet-
mesini kendisinin devralacağı projeleri tercih etti. 2016 yılında 
firmanın hedefi önceki yıllarla aynı kalırken üretilen rezervlerin 
devamlılığını sağlamak adına işletilmekte olan madenlerdeki 
genişleme zonu keşiflerine ağırlık verdi.

Geçen sene bulunduğu 13. sıradan 7. sıraya yükselen Gold 
Fields’in arama harcamalarında 2016 yılında önceki yıla kı-
yasla %22 artış görüldü. Yapılan harcamaların %55’ine denk 
gelen 68,8 milyon dolarlık harcamanın neredeyse tamamı 
Avustralya’da bulunan saha genişletme projelerinde kullanı-
lırken geri kalan miktar ise Şili ve Filipinler’deki son aşamaya 
gelmiş ya da ön fizibilite sürecindeki çalışmalarda kullanıldı. 
Firma 2016 yılında greenfield projelere arama portfolyosun-
da yer vermedi. 
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2015 yılında yaptığı arama harcamalarında %34 kısıntıya giden 
dünyanın en büyük altın madencisi Barrick Gold 117 milyon 
dolarlık arama harcamalarında brownfield projelere, son aşa-
ma ve ön-fizibilite çalışmalarına ağırlık verdi. Greenfield pro-
jeler bütçenin %23’lük kısmını oluştururken çalışmalar Şili’deki 
Alturas bölgesi ve El Indio hattı üzerinde yoğunlaştı.

111 milyon dolarlık bütçesi ile 9. sıraya yerleşen Agnico Eagle 
arama çalışmalarında oldukça dengeli bir dağılım sergiledi. Ka-
nadalı şirket arama harcamalarının %36’sını greenfield projele-
re yönlendirdi. Kanada’daki Nunavut stratejisine devam eden 
şirket yatırımlarının %54’ünü Kanada’ya yaptı.

Listenin son sırasında ise 2013 yılında arama harcamalarına 
ayırdığı 251,3 milyon dolarlık bütçeyi 105 milyon dolara düşü-
ren Antofagasta bulunuyor. Son aşamada bulunan çalışmalar 
ve fizibilite sürecindeki projelere yapılan yatırımlar 70,4 milyon 
dolar ile firmanın harcamalarının çoğunluğunu oluştururken 
bütçenin kalan kısmının greenfield ve brownfield projeler ara-
sında eşit bir şekilde dağıldığı görüldü. 2016 yılında planlanan 
harcamalarda Şili %81 ile başı çekse de Antofagasta’nın dün-
yanın farklı bölgelerinde proje arayışına devam ettiği biliniyor.

Madencilik sektörünün önde gelen firmaları, dünyada ma-
den aramaları harcamalarının %31’ini oluşturdu. Harcamaların 
%56’sı altına, %24’ü bakır, %8’i elmasa yapılırken gümüş, potas, 
fosfat ve mangandan gibi diğer arama hedefleri ise %7’lik dili-
mi oluşturdu. Alrosa ve De Beers elmas arama harcamalarının 
%57’sini karşılarken altın arama çalışmalarını sürdüren 12 büyük 
şirket ise toplam altın arama harcamalarının %37’sini oluşturdu-
lar. Aynı şekilde bakır arama çalışmalarını sürdüren büyük şirket-
lerde toplam bakır arama harcamalarının %34’ünü oluşturdu.

2016 harcamalarına baktığımız zaman önde gelen maden şir-
ketlerinin greenfield arama harcamalarını küçük çaplı maden-
cilik şirketlerine bıraktığı dikkat çekiyor. Toplam maden arama 
harcamalarının %31’ini karşılayan maden devlerinin greenfield 
projelere yaptığı katkı ise dünya genelinin %34’ünü oluşturdu. 
Yeni keşiflere temkinli yaklaşan büyük maden şirketleri ise ma-
den sahalarında yaptıkları genişletme projelerine yoğunlaştılar 
fakat benimsenen bu yaklaşıma rağmen yapılan toplam harca-
ma %37 civarında gerçekleşti. Aynı şekilde sektörün önde gelen 
firmalarının dikkatlerini çeken ileri seviyede ve fizibilite aşama-
sına gelmiş projelere yapılan yatırımlarda %25 oranında kaldı.

Araştırmaya konu olan 1.580 firmanın aksine sektörün önde 
gelen firmaları arama bütçelerini daha farklı değerlendirdiler. 
Hedefteki 10 ülkenin 8 tanesi orta ve küçük ölçekli firmalar 
için aynı olurken büyük firmaların seçimlerinde değişiklikler 
gözlendi. Arama çalışmalarının yoğunlaştığı merkezlerden biri 
olan Kanada yerini Şili’ye bıraktı. Büyük ölçekli firmaların Şili’ye 
yaptıkları harcamalar toplam arama bütçesinin %13’ünü kap-
sarken bu oran tüm şirketler bazında bakıldığı zaman %6’da 
kaldı. Bu farkın nedeninin ise Güney Amerika’da çalışmalarını 
sürdüren büyük bakır madencileri olduğu tahmin ediliyor. 

Geçtiğimiz yıllarda yatırımlarda ilk sıralarda yer alan Avustral-
ya da Kanada gibi sektörün büyük oyuncuları tarafından ye-
terli talebi görmedi. Kanada, küçük ve orta ölçekli şirketlerden 
%14’lük pay alırken, büyük ölçekli şirketlerin ülkede ki yatırım-
ları ise %11’de kaldı. Avustralya ise Kanada’ya benzer şekilde 
küçük şirketlerden %13 oranında yatırım alırken diğer kesim-
den sadece %8 yatırım alabildi. Bu durum bu iki gözde ülkenin 
sıralamada ki yerlerini kaybetmelerine neden olurken Kanada 
1. sıradan 3’e Avustralya ise 2. sıradan 8. sıraya geriledi.

Büyük firmaların arama harcamalarında tercih ettiği ABD sıra-
lamada 3. sıradan 2. sıraya yükseldi. Hesaplamaya katılan 1.580 
şirketin ABD’ye yaptığı yatırım toplamda %7’de kalırken büyük 
ölçekli firmaların yatırımları ise %11’lik oranıyla öne çıktı. Aynı 
şekilde maden sektörünün önde gelenlerinden yatırım alan 
Rusya da 8. sıradan 4. sıraya yükseldi. Bu yükselişe, aldığı yatı-
rımların %64’ünün maden devlerinden gelmesinin önemli bir 
rolü olduğu tahmin ediliyor. 

Geçtiğimiz yıllarda önemli harcamaların yapıldığı Çin ve De-
mokratik Kongo Cumhuriyeti sıralamada gerileyen ülkeler ola-
rak dikkat çekti. Bu ülkelerin yerine ise Kolombiya ve Arjantin 
yerleşti. Kolombiya’nın dikkat çekici yükselişi AngloGold As-
hanti’nin ülkede bulunan projelerine yaptığı 59,7 milyon dolar 
değerindeki fizibilite ve geliştirme yatırımlarına bağlı olduğu 
düşünülürken Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin sıralama-
daki düşüş nedenin ise Eurasian Resources Group’un Ivanhoe 
madenlerinde yaptığı kesintiler olduğu tahmin ediliyor. 

Maden devleri, ekonomik koşullar daha da düzelene kadar 
brownfield projelere ağırlık verme eğiliminde olsa da bu durum 
arama çalışmalarına ayrılan bütçelerde bir düşüş yaşanacağı 
anlamına gelmiyor. Önde gelen firmaların arama harcamaları 
konusundaki tercihleri madencilik sektöründeki eğilimlere yön 
verdiği bilinirken bu pozitif belirtiler ışığında 2017 arama bütçe-
lerinde bir miktar daha artış olacağı öngörülüyor. 
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Maden Bölgeleri Oluşturulmasına 
Dair Kanun’un Değerlendirilmesi

değerlendirme

Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu
Topaloğlu Avukatlık Bürosu

mtopaloglu@mustafatopaloglu.av.tr

Maden Kanunu’nun 29. 
Maddesini Değiştiren
7020 Sayılı Kanun
Bazı Alacakların Yeniden Ya-

pılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
7020 sayılı Kanunla Maden Kanunu’nda önemli değişiklik ya-
pılmıştır. 7020 sayılı Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onay-
lanarak 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun’la maden ruhsatlarının kısıt-
lanması, birleştirilmesi, taşınması, iptali ve ihale edilmesiyle, 
maden bölgelerinin oluşturulması, bu bölgelerde komisyon 
kurulması ve rödovans sözleşmeleriyle ilgili önemli hükümler 
getirilmiştir. Öncelikle İstanbul Cebeci Bölgesinde bulunan 
kalker madenleri için düşünülen bu tasarı, çok daha kapsayıcı 
ve ülke genelinde uygulanabilen hükümlere dönüşerek ka-
nunlaşmıştır.

7020 sayılı Kanunun 10. maddesiyle 3213 sayılı Maden Kanu-
nu’nun 29. maddesinde yapılan değişiklik ve ekleme şu şekil-
dedir: 

“Şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve ben-
zeri sebeplerden dolayı yapılacak proje ve planlama çerçevesinde 
Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile maden bölgesi ilan 
edilebilir. Maden bölgesindeki ruhsatların bir veya birden fazla 
ruhsatta birleştirilmesi Genel Müdürlükçe yapılır.”

“Maden bölgesinde belirlenen alandaki ruhsatların tüzel kişiliği 
haiz bir şirkette birleştirilmesi için ruhsat sahiplerine altı aya ka-
dar süre verilir. Ruhsat sahiplerinin kurulacak olan bu şirketteki 
ortaklık payları, maden rezervi de göz önüne alınarak belirlenir. 

Ruhsatların birleştirilmesi, belirlenen alandaki toplam rezervin en 
az yarısına tekabül eden ruhsat sahiplerinin talebi hâlinde ger-
çekleştirilir. Bu talep sahipleri ikiden az olamaz. Talep sahibinin 
iki olması hâlinde ise hissedarlardan birinin rezerv oranı en az 
yüzde on olmalıdır. Yeterli talebin sağlanamaması durumunda 
belirlenen alandaki tüm ruhsatlar iptal edilir. Bu sahalar, alan 
sınırlamasına bağlı kalmaksızın Genel Müdürlük tarafından be-
lirlenen kriterlere göre ihale edilerek ruhsatlandırılır. İptal edilen 
ruhsatlara ilişkin Genel Müdürlükçe tespit edilen yatırım gider-
leri Bakanlık bütçesinden karşılanır. Birleşen ruhsatların alan sı-
nırlarını belirleme yetkisi Genel Müdürlüğe aittir. Maden bölgesi 
içerisinde bulunan ihalelik sahalar, ihale taban bedeli yatırılarak 
birleşen ruhsata ilave edilebilir.

Belirlenen alandaki toplam rezervin en az yarısına tekabül eden 
ruhsat sahiplerince birleştirmenin talep edilmesi hâlinde, birleş-
tirmeye dâhil olmayan diğer ruhsatlar iptal edilir. İptal edilen 
ruhsatların Genel Müdürlükçe tespit edilen yatırım giderleri, bir-
leştirme yapılan ruhsat sahibince ödenir ve bu ruhsat alanları 
birleştirilmiş ruhsata ilave edilir. Tespit edilen yatırım giderinin 
ruhsat sahibince altı ay içinde ödenmemesi hâlinde ise belirlenen 
alandaki ruhsatların tümü iptal edilir.

Şehirleşme, çevresel ve benzeri etkiler dikkate alınarak bazı alan-
lardaki I. Grup ve II. Grup (a) madencilik faaliyetleri valilik görüşü 
ile Bakanlık tarafından kısıtlanabilir. Bakan onayı ile kısıtlanan 
alandaki I. Grup ve II. Grup (a) bendi maden ruhsatları, rezervi 
dikkate alınmak suretiyle maden bölgesine ya da başka bir alana 
taşınarak ruhsatlandırılabilir. Bu tür ruhsatlandırma işlemi ihale-
lik sahalar üzerinde de ihalesiz yapılabilir. Kısıtlama ve taşınma 
alanlarındaki rezerv tespitleri valiliklerce yapılır.
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Maden bölgesi olan illerde bu bölgeleri yönetmek üzere maden 
bölgesi komisyonu kurulur. Bu komisyon, büyükşehirlerde Yatı-
rım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde, diğer illerde 
ise il özel idaresi bünyesinde faaliyet gösterir. Komisyon; valilik, 
ilgili belediye ve ruhsat sahibi şirket temsilcilerinden oluşur.

Komisyon, ruhsat sahasındaki faaliyetlerin projeye, çevre ve in-
san sağlığına uygun yürütülmesini kontrol ederek madencilik 
faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması dâhil gerekli tedbirlerin 
alınmasını sağlar. Komisyon geçici olarak durdurma faaliyetleri-
ni Genel Müdürlüğe bildirir. Genel Müdürlük, komisyonun maden 
bölgeleri ile ilgili faaliyetlerini inceler ve denetler.

Ruhsat sahibi tarafından, ocak başı satış tutarının %0,5’i, komis-
yonun maden bölgesi için yapacağı harcamaları karşılamak üze-
re, büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 
diğer illerde ise il özel idaresi hesabına yatırılır. Maden bölgesin-
deki her grup maden işletme ruhsatı için bu Kanun kapsamında 
irtifak ve/veya intifa hakkı tesis edilebilir ve kamulaştırma yapıla-
bilir. Maden bölgesi alanında rödövans sözleşmesi yapılamaz ve 
varsa mevcut sözleşmeler iptal edilir.

Maden bölgesi ilan edilmesi, ruhsatların birleştirilmesi, taksiri ve 
iptal edilmesi, yatırım giderlerinin belirlenmesi ve ödenmesi, ma-
den sahalarının ihale edilmesi, rezerv tespiti ve ruhsatlandırma, 
bir veya birden fazla il sınırına giren maden bölgeleri komisyonu-
nun oluşturulması, toplanma ve çalışma süresi, görev ve yetkileri, 
faaliyetlerin inceleme ve denetimi ile ruhsatların taşınması, proje 
ve planlaması gibi uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ta-
rafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

Maden Bölgeleri
Esasen maden bölgeleri, maden hukuku açısından yeni bir 
kavram değildir. 3213 sayılı Maden Kanunu’nun değiştirilen 
29/Son fıkrası hükmü de maden bölgelerinden söz ediyordu. 
7020 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile değiştirilen 3213 Sayılı 
Maden Kanunu’nun 29/Son fıkrası şu şekilde idi: “I. Grup ma-
denler ve II. Grup (a) bendi madenler için valiliklerce yapılan ildeki 
planlama çerçevesinde Genel Müdürlüğün uygun görüşü alına-
rak maden bölgeleri oluşturulabilir. Oluşturulacak maden bölge-
lerinin altyapı hizmetleri valiliklerce yapılır. Kısıtlanan alandaki 
ruhsatlar rezerv miktarları göz önünde bulundurularak maden 
bölgelerine taşınarak ruhsatlandırılır. Bu tür ruhsatlandırma iş-
lemi ihalelik sahalar üzerine de yapılabilir. Bu fıkrada belirtilen 
taşıma işlemleri, ruhsat sahiplerinin de rızasının olması halinde 
Genel Müdürlük kararıyla; ruhsat sahiplerinin rızasının olmaması 
halinde 7’nci maddede belirtilen Kurul kararı ile yapılabilir. Taşı-
ma işlemi yapılırken ruhsat sahiplerinin kazanılmış hakları koru-
nur. Ruhsat sahasında bulunan tesislerin sökülmesi, taşınması ve 
yeniden inşa edilmesine ilişkin masraflar Bakanlıkça tespit ettirilir 
ve kısıtlama ve taşıma işlemini talep eden kamu kurum ve kuru-
luşu tarafından ruhsat sahibine ödenir. Tespit edilen masraflar 
dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.” hükmünü içermekteydi. 
Ancak, 7020 sayılı Kanun önceki düzenlemenin ruhsat olarak 
kapsamını genişletmiş ve ayrıntılı bir düzenleme getirmiştir.

7020 sayılı Kanun’la getirilen yeni düzenleme ile, birbirine biti-
şik veya yakın maden sahalarında, yapılan üretimin çevresel et-
kileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi 
ve benzeri sebeplerden dolayı yapılacak proje ve planlama 
çerçevesinde “maden bölgesi” ilan edilebileceği öngörülmüş-
tür. Bu suretle maden bölgelerinin oluşturma sebep ve gerek-
çeleri somutlaştırılmıştır. 

Maden bölgeleri oluşturulması, maden ruhsatlarının durum-
larının kamu gücü kullanılarak değiştirilmesi ve hatta sona 
erdirilmesi sonucunu doğurduğundan, ruhsat güvencesi ile 
yakından ilgilidir (Mustafa Topaloğlu, Maden Ruhsatlarının 
Güvenilirliği Ruhsat Güvencesi, Türkiye Madenciler Derneği Sek-
törden Haberler Bülteni, Sayı:38, Haziran 2011, Sayfa:42-43.). 
Maden bölgesi uygulaması, ilgili alanda madenciliğin yürütül-
mesi mümkün olmuyorsa, istisnaen gidilecek bir yol ve çare 
olmalıdır. Maddede sayılan gerekçelerin yerine geldiği çok ti-
tiz bir şekilde irdelenmelidir. Aksi halde halihazırda çok düşük 
seviyede olduğu düşünülen ruhsat güvencesi iyice azalacaktır. 
Madencilik sektörüne yatırım yapacak yerli ve yabancı yatırım-
cı bulmak da çok zorlaşacaktır. 

Önceki düzenlemede maden bölgeleri sadece I. Grup maden-
ler ve II. Grup (a) bendi madenler için oluşturulabilirken, yeni 
düzenlemede grup sınırlaması yapılmadan bütün gruplar hak-
kında maden bölgesi oluşturmak mümkün olmuştur. 

Maden bölgeleri sayılan bu şartların yerine gelmesiyle Mİ-
GEM’in teklifi ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı’nın onayı ile 
kurulmakta ve ilan edilmektedir. Maden bölgesi ilan edildikten 
sonra gerekli işlemler MİGEM tarafından yürütülmektedir.

Ruhsatların Birleştirilmesi 
7020 sayılı Kanun maden bölgesinde belirlenen alanlardaki 
maden ruhsatlarının bir veya birden fazla ruhsatta birleştiril-
mesi için MİGEM’e yetki vermiştir. Maden bölgesi ilan edilen 
alanda ruhsatların birleştirileceği “alanın” nasıl belirleneceği 
Kanun’da açıklanmamıştır. Çıkarılacak yönetmelikte belirlene-
cek alanın tayin ve tespitinde objektif ölçütlere yer verilmesi 
yerinde olacaktır.

Maden bölgesinde belirlenen alandaki ruhsatların birleştiril-
mesi için maden ruhsat sahiplerinin talepte bulunması öngö-
rülmüştür. Birleştirme talebinde bulunan ruhsat sahiplerinin 
de toplam rezervin en az yarısına sahip olmaları şarttır. Eğer iki 
ruhsat sahibi birleştirme talebinde bulunuyor ise taliplerden 
birinin rezerv oranı en az %10 olması zorunludur. O zaman 
taliplerden diğerinin oranı %90 olacaktır. İkiden fazla, örneğin 
üç talip varsa, birinin %1, ikincisinin %2 ve sonuncunun %97 
olması halinde birleştirme talebi kabul edilmeyecek midir, so-
rusuna olumsuz cevap vermek güçtür. 

Birleşen ruhsatların sınırları ise MİGEM tarafından belirlenir. 
Ayrıca, maden bölgesi içerisinde bulunan ihalelik sahalar, ihale 
taban bedeli yatırılarak birleşen ruhsata ilave edilebilir. 
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Şirket Kurulması 
7020 sayılı Kanun, maden bölgesindeki ruhsatların tüzel ki-
şiliğe sahip bir ticaret şirketi bünyesinde birleştirilmesini ön-
görmektedir. Uygulamada beş tür ticaret şirketi var ise de işin 
niteliği gereği kurulacak şirket limited veya anonim şirket tür-
lerinden birisi olacaktır.

Söz konusu şirketi maden bölgesindeki ruhsat sahipleri kendi 
aralarında anlaşarak kuracaklardır. Kurulacak bu şirketteki or-
taklık payları, birleşen ruhsatların rezerv miktarına göre belirle-
necektir. Buna karşılık şirketin idare ve temsili konusunda 7020 
sayılı Kanun herhangi bir hüküm içermediğinden, 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili şirket türüne ait hükümleri uy-
gulanacaktır. Birbirine rakip ruhsat sahiplerinin, çoğunluğun 
azınlığa tahakküm etmesi sorununu bir türlü çözemeyen Türk 
Şirketler Hukuku yapısıyla aynı şirket çatısı altında faaliyetlerini 
nasıl devam ettirecekleri merak konusudur. 

MİGEM’in, maden bölgesi ilan edildikten sonra birleşen maden 
ruhsatına sahip olacak şirketi kurmaları için bölge dahilinde-
ki maden ruhsat sahiplerine bildirimde bulunması gerekir. Bu 
bildirimin ruhsat sahiplerine en son tebliğ edildiği tarihten 
başlamak üzere altı ay içinde maden ruhsatlarını ticaret şirke-
tinde birleştirilmesi zorunludur. Bu zorunluluğu altı aylık süre-
de şirket için kuruluş faaliyetlerine başlamak şeklinde anlamak 
gerekir. Kurulacak şirkete bölgede bulunan maden ruhsatları 
6102 sayılı TTK m.127 uyarınca sermaye olarak konulacaktır 
(Mustafa Topaloğlu, Yeni Türk Ticaret Kanunu Işığında Maden 
Ruhsatlarının Şirketlere Sermaye Olarak Konulması, Türkiye Ma-
denciler Derneği Sektörden Haberler Bülteni, Sayı:45, Şubat 2013, 
Sayfa:42-46.). Nitelikli bir kuruluş işlemi olduğundan, ruhsatla-
rın üzerinde tedbir, haciz, ipotek gibi kısıtlama veya herhangi 
bir başka engel nedeniyle kuruluş işlemleri tamamlanıp şirket 
altı ay içinde ticaret siciline tescil edilemeyebilir. Böyle bir du-
rumda, şirketin altı ay içinde kurulmadığından bahisle yaptırım 
uygulanması hukuka aykırı olur. 

Ruhsat İptalleri 
7020 sayılı Kanun, ruhsat iptali yaptırımını birleşmeyi sağlamak 
için silah olarak kullanmaktadır. Maden bölgesi alanında üç 
halde maden ruhsatları iptal edilebilmektedir.

Birincisi, birleşme için yeterli talep yoksa, belirlenen alandaki 
bütün ruhsatlar iptal edilir. 

İkinci olarak, belirlenen alandaki toplam rezervin en az yarısına 
tekabül eden ruhsat sahiplerince birleştirmenin talep edilmesi 
hâlinde, birleştirmeye katılmayan diğer ruhsatlar iptal edilir. 
Bu bakımdan belirlenen alandaki toplam rezervin %50’sine 
ulaşan ruhsat sahipleri diğerlerini bu suretle birleşmeye icbar 
edebilmektedirler. Birleşmeye katılmayarak İptal edilen ruh-
satların MİGEM tarafından tespit edilen yatırım giderleri, bir-
leştirme yapılan ruhsat sahibince ödenir ve bu ruhsat alanları 
birleştirilmiş ruhsata ilave edilir.

Son olarak da birleşmeye katılmayarak iptal edilen ruhsatların 
tespit edilen yatırım giderinin ilave edilen ruhsat sahibince altı 
ay içinde ödenmemesi hâlinde, belirlenen alandaki ruhsatların 
tümü iptal edilir.

3213 sayılı Maden Kanunu’nda çokça olan ruhsat iptallerine 
7020 sayılı Kanun’la üç adet iptal nedeni daha eklenmesi ruhsat 
güvencesini iyice azaltan bir uygulama olmuştur. Yukarıda sayı-
lan birinci ve üçüncü halde öngörülen nedenden dolayı tamamı 
iptal olunan ruhsatların MİGEM tarafından belirlenen yatırım 
bedelleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından ödenir. 
Böylece birleşme anlaşması yapmamanın cezası sadece yatırım 
bedeli karşılığında ruhsatın kaybıyla ağır şekilde ödetilmektedir.

7020 sayılı Kanuna göre iptal edilen maden ruhsat sahalarının, 
alan sınırlamasına bağlı kalmaksızın MİGEM tarafından belirle-
nen kriterlere göre ihale edilerek ruhsatlandırılacağı öngörül-
müştür. Burada maden bölgesinde birleştirilmiş halde mi yoksa 
hangi sınırlar dahilinde sahaların ihaleye açılacağı açık değildir. 

Maden Bölgesi Komisyonları 
Maden bölgesi ilan edilen illerde bu bölgeleri yönetmek üzere 
maden bölgesi komisyonu kurulur. Bu komisyon, büyükşehir-
lerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde, 
diğer illerde ise il özel idaresi bünyesinde faaliyet gösterir. Ko-
misyonda valilik, ilgili belediye ve ruhsat sahibi şirket temsilci-
lerinden oluşan üyeler bulunur. 

Komisyon, maden bölgesinde bulunan ruhsat sahasındaki 
faaliyetlerin projeye, çevre ve insan sağlığına uygun yürütül-
mesini kontrol etmekle görevlidir. Komisyon kendi kontrol ala-
nındaki madencilik faaliyetlerinin geçici olarak durdurabilir ve 
gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Geçici durdurma kararının 
MİGEM’e bildirilmesi gerekir.

Komisyonun maden bölgeleri ile ilgili faaliyetleri MİGEM’in in-
celeme ve denetimi altındadır. Esasen komisyonlar bir bakıma 
MİGEM’in il temsilcisi bir kurul niteliğinde olacaktır.

Maden Bölgesinde İrtifak ve Kamulaştırma
7020 sayılı kanunda irtifak ve kamulaştırmaya dair hükümle-
re yer verilmiştir. 7020 sayılı Kanunla 3213 sayılı Maden Kanu-
nu’nun 29.maddesine “Maden bölgesindeki her grup maden işlet-
me ruhsatı için bu Kanun kapsamında irtifak ve/veya intifa hakkı 
tesis edilebilir ve kamulaştırma yapılabilir.” hükmü eklenmiştir. 
Buna göre, maden bölgesinde beş ayrı grup maden için de 3213 
sayılı Maden Kanunu’nun 46. maddesinde belirtilen hükümlere 
göre idari irtifak tesisi ve kamulaştırma yoluna gidilebilir (Mus-
tafa Topaloğlu, Yeni Yasal Düzenleme ve Maden İrtifakları, Türki-
ye Madenciler Derneği Sektörden Haberler Bülteni, Sayı:58, Ekim 
2015, Sayfa:76-80; 5177 sayılı Maden Kanunu’na Göre Kamulaştır-
ma, Madencilik Bülteni, Sayı:74, Eylül 2005, Sayfa:41-43.).

Bu hükümle Maden Kanunu m.46/son hükmündeki “I. Grup 
madenler ve mıcır ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi 
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yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddesi için kamulaştır-
ma hükümleri uygulanmaz.” hükmüne istisna getirilmiş ve yapı 
hammaddeleri ve özellikle kalker ocakları için de irtifak tesisi 
ve kamulaştırma mümkün kılınmıştır. Amaca uygun olması 
bakımından maden bölgelerindeki söz konusu madenlerin de 
irtifak ve kamulaştırma kapsamına alınması isabetli olmuştur. 

İlave %0,5 Ödeme Yükümlülüğü
7020 sayılı Kanunla maden bölgesinde oluşturulan maden ko-
misyonun harcamaları birleştirilene ruhsat sahibine yüklenmiştir. 
Buna göre, maden ruhsat sahibi tarafından, ocak başı satış tutarı-
nın %0,5’i, komisyonun maden bölgesi için yapacağı harcamaları 
karşılamak üzere, büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinas-
yon Başkanlığı, diğer illerde ise İl Özel İdaresi hesabına yatırılır.

Öngörülen %0,5 tutarındaki bu bedel, Devlet hakkı olmayıp, 
ruhsat sahibine yüklenen vergi benzeri bir kamusal yüküm-
lülüktür. 7020 sayılı Kanunda bu ilave yükümlülüğün ödeme 
zamanı belirtilmemesi yasal eksikliktir. Hiç olmazsa çıkarılacak 
yönetmelikte Devlet hakkına ait hükümlerin kıyasen uygulana-
cağının belirtilmesi yerinde olur. 

Maden Ruhsat Alanlarının Kısıtlanması
Maden hukuku literatürüne ilk defa maden ruhsat sahalarının 
kısıtlanması, 10.06.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe giren 5995 sayılı Kanunla 3213 Sayılı Maden 
Kanunu 7/I maddesine eklenen “Madencilik faaliyetlerinin 
yapılması ve ruhsatlandırma işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili 
olarak yeni verilecek ruhsat alanlarına maden işletme yöntemi, 
faaliyetin yapıldığı bölge, madenin cinsi, yapılacak yatırımın 
çevresel etkileri, şehirleşme ve benzeri hususlar dikkate alınarak, 
temdit talepleri dahil ruhsat verilen alanlarda kazanılmış haklar 
korunmak kaydıyla, ilgili kurumların görüşleri alınarak Bakanlık 
tarafından kısıtlama getirilebilir. İlk müracaat veya ihale yolu ile 
yapılacak ruhsatlandırmalarda müracaatın yapılacağı alanlar 
diğer kanunlar ile getirilen kısıtlamalar göz önüne alınarak Ba-
kanlıkça ruhsat müracaatına kapatılabilir. Kısıtlama gerekçesi 
ortadan kalkan alanlar ihale yoluyla aramalara açılır. Bu Kanun 
dışında madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak her türlü 
kısıtlama ancak kanun ile düzenlenir.” hükmüyle girmişti. 5995 
sayılı Kanunla getirilen kısıtlama; bazı yerlerin tamamen ma-
den arama müracaatlarına kapalı kısıtlı alan hale getirilmesi, 
bazı alanların da ancak ilgili kamu idaresinden izin alındıktan 
sonra arama ruhsatına bağlanması şeklinde öngörülmüştür.

7020 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 3213 sayılı Maden 
Kanunu m.29/Son hükmüyle maden bölgelerinde faaliyetleri-
ni sürdüren I. Grup madenler ve II. Grup (a) bendi madenle-
rin kısıtlanması ve taşınmasına ilişkin düzenlemeler öngörül-
müştü. Değiştirilerek yürürlükten kaldırılan m.29/son hükmü 
şu şekilde idi: “I. Grup madenler ve II. Grup (a) bendi madenler 
için valiliklerce yapılan ildeki planlama çerçevesinde Genel Mü-
dürlüğün uygun görüşü alınarak maden bölgeleri oluşturulabilir. 
Oluşturulacak maden bölgelerinin altyapı hizmetleri valiliklerce 
yapılır. Kısıtlanan alandaki ruhsatlar rezerv miktarları göz önün-

de bulundurularak maden bölgelerine taşınarak ruhsatlandırılır. 
Bu tür ruhsatlandırma işlemi ihalelik sahalar üzerine de yapıla-
bilir. Bu fıkrada belirtilen taşıma işlemleri, ruhsat sahiplerinin de 
rızasının olması halinde Genel Müdürlük kararıyla; ruhsat sahip-
lerinin rızasının olmaması halinde 7’nci maddede belirtilen Kurul 
kararı ile yapılabilir. Taşıma işlemi yapılırken ruhsat sahiplerinin 
kazanılmış hakları korunur. Ruhsat sahasında bulunan tesislerin 
sökülmesi, taşınması ve yeniden inşa edilmesine ilişkin masraflar 
Bakanlıkça tespit ettirilir ve kısıtlama ve taşıma işlemini talep 
eden kamu kurum ve kuruluşu tarafından ruhsat sahibine ödenir. 
Tespit edilen masraflar dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.”

7020 sayılı Kanunla 3213 sayılı Maden Kanunun 29.maddesin-
de daha farklı bir kısıtlama düzenlemesi getirilmiştir: “Şehirleş-
me, çevresel ve benzeri etkiler dikkate alınarak bazı alanlardaki I. 
Grup ve II. Grup (a) madencilik faaliyetleri valilik görüşü ile Bakan-
lık tarafından kısıtlanabilir. Bakan onayı ile kısıtlanan alandaki I. 
Grup ve II. Grup (a) bendi maden ruhsatları, rezervi dikkate alın-
mak suretiyle maden bölgesine ya da başka bir alana taşınarak 
ruhsatlandırılabilir. Bu tür ruhsatlandırma işlemi ihalelik sahalar 
üzerinde de ihalesiz yapılabilir. Kısıtlama ve taşınma alanların-
daki rezerv tespitleri valiliklerce yapılır.” Buna göre, herhangi 
bir yerde bulunan I. Grup ve II. Grup (a) madencilik faaliyetleri 
önceki düzenlemeden farklı olarak maden bölgesi ilan edil-
meden de valiliklerden görüş alınarak Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından kısıtlanabilir. Ancak kısıtlama için önceki 
düzenlemedeki gibi “ildeki planlama” değil, “Şehirleşme, çev-
resel ve benzeri etkiler”in bulunması gereklidir. 

7020 sayılı Kanun’a göre, faaliyetleri kısıtlanan maden ruhsat-
ları bir maden bölgesine ya da başka bir yere taşınarak ruh-
satlandırılabilir. Görüldüğü gibi kısıtlama sebebiyle taşınacak 
yerin mutlaka maden bölgesi olması şartı kaldırılmıştır.

İhalelik sahalar üzerine de kısıtlanan alandaki maden ruhsat-
ları taşınarak verilebilir. Ancak bunun için ihale yapılmasının 
gerekmeyeceği hususunda yeni 29.madde hükmüne açıklık 
getirilmiştir. Kısıtlama nedeniyle taşınan maden ruhsatlarında 
maden rezervi dikkate alınır. Söz konusu maden rezervi valilik-
lerce tespit edilir.

3213 sayılı Maden Kanunun eski 29. madde hükmünde, ruhsat 
sahasında bulunan tesislerin sökülmesi, taşınması ve yeniden 
inşa edilmesine ilişkin masrafların kısıtlama ve taşıma işlemini 
talep eden kamu kurum veya kuruluşu tarafından ruhsat sa-
hibine ödeneceği öngörülmüştü. Yeni 29. madde hükmünde 
söküm, taşıma ve yeniden inşa masraflarına dair söz konusu 
hükmün çıkarılmasından, bu masrafların kamu tarafından kar-
şılanmayacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Belki de 6592 sayılı 
Kanun’un yürürlüğe girdiği 2015 tarihinden bu yana kısıtlama 
ve taşınma yapılmamasının en önemli sebebinin bu masrafla-
rı ödemekten kaçınmak olduğu söylenebilir. Ancak, idarenin 
kusursuz sorumluluğu ve fedakarlığın denkleştirme ilkelerine 
göre idari yargı yerlerinden söz konusu masrafların ödenmesi 
konusunda karar alınabileceği kanaatindeyiz. 
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Zeytin ve Madencilik

değerlendirme

3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı 
ve Yabanilerinin Aşılattırılma-
sı Hakkında Kanun, madenci-
ler arasında “Zeytin Kanunu” 

olarak bilinmekte ve isimlendirilmektedir. Madencilikle zeytinci-
liğin ortak yanı her ikisi için de bir devlet politikası olmamasıdır. 
Bu nedenledir ki her iki sektörde de sıkıntılar yaşanmaktadır.

7.05.2017 tarihinde Kanunlar ve Kararnameler Genel Müdürlü-
ğü “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanmış “Sana-
yinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Tasarısı”nı TBMM Başkanlığına sunmuştur. 
Bu tasarının 3 maddesi de Zeytin Kanunu’yla ilgilidir.

Maden Kanunu’nun 7. maddesinde; orman, mera, sit, tarım 
alanlarında madencilik faaliyetleri için izin alınması öngörül-
mesine karşın, bu alanların ilan edilmesinden önce madenciye 
ya da ilgili bakanlığa hiç sorulmamaktadır. 

3573 sayılı Zeytin Kanunu’nun 20. maddesine göre, zeytinlik 
alanlara 3 km mesafe içinde kalan alanlarda madencilik faali-
yetlerine izin verilmemektedir. Daha açık bir ifadeyle, bu alan-
larda madencilik faaliyetleri yasaklanmıştır.

Zeytin ağacı mitolojide; sevgi, zekâ, zafer anlamına gelmekte-
dir. Ağzında zeytin dalı taşıyan güvercin, ülkemizde ve bölge-
mizde özellikle bu günlerde çok ihtiyaç duyulan barışın sem-
bolüdür. “Zeytin dalı uzatmak” barış için adım atmak, ok ile 
vurulmuş zeytin dalı taşıyan güvercin ise barışın engellenmesi 
anlamına gelmektedir. Zeytinyağı da mükemmelliğin, saflığın 
ve yalınlığın simgesidir. Zaman zaman kullandığımız “zeytin-
yağı gibi suyun yüzüne çıkmak” deyişinin özünde zeytinyağı-
nın bu özellikleri yatmaktadır.

Zeytincilik ve madencilik ülke ekonomisi açısından sürdü-
rülmesi zorunlu iki ayrı ekonomik faaliyettir. Bu iki faaliyeti 
karşılaştırıp birinin diğerine göre daha önemli ya da üstün 
olduğunu tartışmak bir hatadır. Yazıda, bu hatayı yapıp 
madencilik faaliyetleriyle zeytinlik alanların çakışması du-
rumunda yapılması gerekenler konusundaki düşüncelerimi 
paylaşacağım.

Zeytin ve zeytinyağı Akdeniz mutfağının vazgeçilmez bir ürü-
nüdür. Zeytin ağacının ana vatanı, Suriye’den başlayarak ülke-
mizin güneyini, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ni ve Ege Böl-
gesi’ni de içine alacak şekilde Akdeniz kıyı bölgelerine kadar 
uzanmaktadır. Bu bölgenin özelliği, zeytin ağacının yetişmesi-
ne uygun iklime sahip olmasıdır. 

Zeytin ağacının yetişmesi için bölgenin ortalama sıcaklığı-
nın yüksek olması, kış aylarındaki sıcaklığın ise -20°C’ın al-
tına düşmemesi gerekmektedir. Zeytin ağaçları kuru iklime, 
kuraklığa ve yüksek rüzgâra dayanıklıdır. Bunun için de Ak-
deniz Bölgesi iklimi, zeytin ağaçlarının yetişmesi için ideal 
bir ortamdır. Akdeniz Bölgesi ülkelerinde dünya zeytin üre-
timinin %90’ı gibi büyük bir oranda zeytin üretilmektedir. 
Kalan %10’luk üretim de Latin Amerika ülkelerinde gerçek-
leştirilmektedir. 

Necati Yıldız
Maden Yüksek Mühendisi

yildizn53@gmail.com

Harita 1: Türkiye’nin Zeytin Haritası
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Zeytinyağı ile hazırlanmış yemekler, lezzetinin yanı sıra insan 
sağlığı için de çok faydalıdır. Zeytinyağı kullanılmış yemekler; 
“zeytinyağlı enginar”, “zeytinyağlı yaprak dolma” gibi “zeytin-
yağı” adı kullanılarak isimlendirilmektedir. Zeytinyağı, salatala-
ra ayrı bir lezzet vermektedir.

Zeytinin toplama dönemi Kasım ve Mart ayları arasındadır. Bu 
aylar arasında zeytinin, ağaçtan çubukla dokunularak, silkele-
nerek ya da kendi haline bırakılıp yağmur ve rüzgâr ile dökül-
mesi sağlanmaktadır. 

Çeşitli kaynaklarda, dünyada yaklaşık 10 milyon hektar zey-
tinlik alanda 900 milyon adet zeytin ağacı dikili olduğu ifade 
edilmektedir. Bu ağaçların 160-170 milyon adedi ülkemizde-
dir. Zeytinlik alanların %24,3’ü İspanya’da, %17,7’si Tunus’ta, 
%11,1’i İtalya’da, %9,0’ı Yunanistan’da ve %8,0’ı Türkiye’dedir.

Dünyada, yılda 17 milyon ton zeytin üretilmektedir. Bu üre-
timin yaklaşık 15,5 milyon tonu zeytinyağı üretimi için kulla-
nılırken kalan 2,5 milyon tonu da sofralık zeytin olarak işlem 
görmektedir. Dünyada iklimi uygun bazı ülkelerde de zeytin 
üretmek için çalışmalar yapılmaktadır.

Zeytincilikle ilgili bazı istatistikler Çizelge 1’de verilmiştir. 

Genellikle, zeytin ağaçlarından her yıl yüksek ürün alınama-
maktadır. İklim koşullarına bağlı olarak bazı yıllarda zeytin üre-
tim miktarı değişse de üretim büyüklüğü konusunda dünya-
daki sıralama değişmemektedir. İspanya’da dünya üretiminin 
yaklaşık %35-40’ı, ülkemizde %7-9’u gerçekleşmektedir. 

Ülkemizde ağaç başına alınan zeytin miktarı, bölgelere göre 
değişiklik göstermektedir. 2015/16 döneminde alınan ortala-
ma ürün 11,7 kg/ağaç olmuştur. Yaklaşık değerlerle 7,5 kg zey-
tin tanesinden 1 kg zeytinyağı üretilmektedir. 

Kişi başına sofralık zeytin tüketimi Türkiye’de 4,3 kg, İspanya’da 
4,0 kg ve Cezayir’de 6,6 kg iken dünyadaki ortalama 0,4 kg’dır. 
Kişi başına zeytinyağı tüketimi Türkiye’de 1,6 litre, İspanya’da 
9,7 litre, Yunanistan’da 13,3 litre iken yine dünya genelinde bu 
ortalama 0,4 litredir. Özellikle Uzak Doğu’da ve zeytin üretimi 
yapılmayan ülkelerde “zeytin” tüketimi yok denecek kadar az-
dır. Ülkemizde, kahvaltının olmazsa olmazı ve ekmeğin katığı 
zeytinin kişi başına tüketimi çoğu ülkeden yüksektir.

2013 yılında küresel bazda yaşanan fiyat artışları sonucun-
da Türkiye’nin zeytinyağı ihracatı 92.130 ton ve buna karşılık 
geliri 293 milyon dolar olmuş, zeytin ihracatı da 52.000 tona 
karşılık 72 milyon dolar ile toplamda 365 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Ne yazık ki bu gelir bir sonraki yıl 100 milyon 
dolarlara düşmüştür.

Ülkemiz 2014/15 sezonunda 15.260 ton zeytinyağı ihraç etmiş, 
3,9 dolar/kg birim fiyattan 60 milyon dolar; 20.000 ton sofralık 
zeytin ihracatından 43 milyon dolar; zeytin ve zeytinyağı ihra-
catından toplam 103 milyon dolar gelir elde etmiştir.

2014/15 sezonunda ülkemizdeki zeytinyağı tüketimi 146.500 
ton, sofralık zeytin tüketimi de 355.000 ton olmuştur. Bu se-
zonda ülkemizden 120 milyon dolarlık sofralık zeytin, 55 mil-

yon dolarlık zeytinyağı olmak 
üzere toplamda 175 milyon 
dolar ihracat gerçekleştiril-
miş, bu ihracatının %31’i Orta 
Doğu ülkelerine yapılmıştır. 
2015 yılında tek başına mer-
mer ihracatı 1,9 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiş olup bu 
ihracat zeytin ve zeytinyağı-
nın yaklaşık 10 katı kadardır.

İspanya, İtalya ve Yunanis-
tan’da zeytincilik yıllardan bu 
yana bilimsel tarıma dayalı  

Zeytin dikim alanları, hektar 2015 yılı İspanya, 2.516 hektar, %24,3 Türkiye, 938 hektar, 
%8

Dünya, 10x106 
hektar

Tane zeytin üretimleri, x106 ton 2014 yılı, İspanya, 6.374, %33,7, 1.sıra Türkiye, 1.754, % 
9,3, 4.sıra Dünya, 17.000

Zeytin verimleri, ton/hektar İspanya, 2,5-Mısır, 9,0 Türkiye, 2,1 Dünya, 2,0

Zeytinyağı üretimleri, x106 ton 2015/16 İspanya, 1.300, 1.sıra Türkiye, 170, 6.sıra Dünya, 2.988

Zeytinyağı ihracatı, x106 ton 2015/16, İspanya, 235, 1.sıra Türkiye, 20, 5.sıra Dünya, 775

Ortalama zeytinyağı tüketimi, litre/kişi 2015/16 sezonu İspanya, ortalama 9,7 litre/kişi
Yunanistan, ortalama 13,3 litre/kişi

Türkiye, ortalama 
1,6 litre/kişi

Dünya, ortalama 
0,4 litre/kişi

Zeytinyağı tüketimi, x106 ton 2015/16 sezonu İspanya, 490, dünyanın %16,7’si 
İtalya, 581, dünyanın %19,3

Türkiye, 125, 
dünyanın %4,4’ü Dünya, 2.985

Ortalama sofralık zeytin tüketimi, kg/kişi 2015 yılı İspanya, 4,0 kg/kişi Türkiye, 4,3 kg/kişi Dünya, 0,4 kg/kişi

Sofralık zeytin tüketimi, x106 ton 2015/16 sezonu İspanya, 185 Türkiye, 328, 1.sıra Dünya, 2.615

Sofralık zeytin üretimleri, x106 ton İspanya, 514 Türkiye, 400, 3.sıra Dünya, 2.673

Sofralık zeytin ihracatı, x106 ton 2015/16 İspanya, 200, 1.sıra Türkiye, 75, 4.sıra Dünya, 690

Çizelge 1: Zeytincilikle İlgili Bazı İstatistikler

x 1.000 ton

Grafik 2: Türkiye’de Zeytinyağı Üretimi 

Grafik 1: Türkiye’de Zeytin Ağaç Sayısı (Kezban Karaboğa) 
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olarak yapılmaktadır. Zeytin ağaçları insan eliyle 5x5, 6x3 ya da 
7x7 metre aralıklarla dikilmekte, ağaçlar kökünden damlama 
yöntemiyle sulanmakta, böylece ağaç etrafında gereksiz ve 
istenmeyen bitkilerin yetişmesi önlenmektedir. Ayrıca zeytin 
ağacı dikili arazilerde, ağaçlar yaşlanmadan aralarına dikilen 
fidanlarla gençleştirme yapılmaktadır.

İspanya’da devlet tarafından belirlenmiş bir “Zeytincilik Po-
litikası” mevcuttur. Bu politika sayesinde İspanya dünya pa-
zarlarında belirleyici konumundadır. İhracatta alıcıları bellidir. 
İspanya’da 262 değişik zeytin ağacı çeşidi vardır. Bu çeşitlerin 
tamamı korunurken 24’ü ticari amaçla üretilmektedir. Üretilen 
zeytinler de değişik gruplar altında toplanarak üretimde kalite 
sürekliliği de sağlanmaktadır. 

Ülkemizdeki ihracatın önemli bir bölümü, Orta Doğu ülke-
lerine yapılmaktadır. Rakamlara bakıldığında ileriye dönük 
planlı bir üretim artışı görülmemektedir. Çünkü ülkemizin 
uygulanan bir zeytincilik politikası yoktur. Ülkemizde yapılan 
zeytinciliğe bakıldığında, modern zeytin alanlarının yanı sıra 
dağlarda kendiliğinden gelişigüzel aralıklarla yetişmiş zeytin 
ağaçlarını görmekteyiz. Islah edilmesi gereken bu alanlardaki 
zeytin ağaçlarının altına zeytin toplamanın dışında uğranma-
maktadır. Kanunla getirilen yasaklarla da zeytin üretiminin 
artırılması, zeytinlik alanların ıslahı ve korunması mümkün 
değildir.

Zeytin ve zeytinyağı üretiminin ekonomimize katkısı göz ardı 
edilmemelidir. Ancak kalkınmamız için ekonomik üstünlük il-
kesi göz ardı edilmeden, ülkemiz topraklarından en iyi şekilde 
yararlanılmalıdır. Zeytin fidanları kesilerek yazlık ve konut ya-
pılan alanlarda, bir daha zeytincilik yapmak mümkün değildir. 
Ülkemizdeki örneklerde de olduğu gibi, madencilik yapılan 
alanlara, faaliyet sonrası zeytin fidanları dikmek mümkündür. 

Madencilik yapılacak alanlarla zeytinlik alanlarının çakışması 
durumunda yasal düzenlemelerin, ülkemizin ekonomisine en 
yüksek fayda sağlayacak şekilde, yasak olmadan, faaliyet ku-
rallarının belirlenmesine yönelik hazırlanması gerekmektedir. 
Zeytinlik alanlarda madencilik ya da bir başka ekonomik faali-
yetin yasaklanması ya da kısıtlanması, ülke ekonomisine fayda 
getirmeyecek, sorunları çözmeyecektir.

Madencilik ve zeytincilik faaliyetleri arasındaki en belirgin fark, 
zeytin alanları oluşturmak için belirli yer seçenekleri olmasına 
karşın; madenciliğin yapılması için yer seçeneğinizin olmama-
sı, madenin bulunduğu yerde üretilmesi zorunluluğudur. Bu 
gerçek alınacak kararlarda, yapılacak yasal düzenlemelerde 
unutulmaması gereken en önemli gerçektir. 

Zeytinliklerin ıslahı için belirli bir maddi kaynağa gereksinim 
vardır. Orman ağaçlandırmasına ülke madencimiz yıllardan 
bu yana Yasa ile getirilmiş ödentilerle katkı sağlamıştır. Yasal 
düzenlemelerle zeytin ağacı olan yerlerde belirli kurallarla 
madencilik yapılabilmeli, yapılan madencilikten yasal yollarla 
sağlanan gelirler de zeytinliklerin ve zeytin ağaçlarının ıslah 
edilmesinde, yeni zeytin fidanlıklarının oluşturulmasında kul-
lanılmalıdır. Bunun için de 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve 
Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 20. maddesi 
yeniden düzenlenmeli ve madencilik faaliyetlerine belirli ku-
rallarla izin verilmelidir.

Ortada bir sorun vardır. 2004 yılından bu yana bu sorunun çö-
zümüne yönelik herhangi bir adım atılmamıştır. Konuyla ilgili 
olarak 2004 yılında madencilerin, üzerinde mutabakat sağladı-
ğı görüş aşağıdaki gibidir: 

Resim 6: İspanya’da zeytin alanı

Resim 7: Türkiye’de imara açılmış bir zeytinlik

Resim 8: Zeytin üretimi, Bodrum Müzesi
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Who we are

Hollanda Caddesi, Hilal Mahallesi, 39/9
Ankara Business Centre (ABC)
Çankaya, Ankara Turkey
t: +90 312 441 4178  •  m: +90 542 814 8822
www.ukwazi.com

Ukwazi Aemena is an independent 
technical mining advisory that provides 
on-site mine planning services. We 
have a geographical footprint in Asia, 
Europe, the Middle-East and North 
Africa. Our in-house core competencies 
include geology, mining engineering, 
mine planning and project management. 
We provide a single point of contact for 
environmental, social and water studies, 
exploration, mineral processing, geote-
chnical engineering, engineering servi-
ces and SHERQ.

With a proven track record of 14 years, 
we have developed a flexible service 
offering that adds real  value to mines  
and projects based on our experience of 
the clients needs and requirements, 
now, and over the last decade. 

Ukwazi Aemena’s head Office is situa-
ted in Ankara,Turkey, where the executi-
ve team with a collective mining expe-
rience of 110 years can be contacted.

We believe in strong, diverse and 
focused teams, led by experienced and 
qualified mining engineers. Each team 
is structured to allow each individual to 
bring his experience to the tested 
planning processes. This way, we 
ensure that the solution that we apply at 
each mine is uniquely focused on its 
requirements. The disciplines of mine 
planning and mining engineering add 
significant value when a small but diver-
se team applies a proven and outco-
me-driven planning process from incep-
tion through to execution.

Our teams are structured based on 
mining method, commodity and practi-
cal experience to ensure that the plan is 
delivered by competent specialists with 
appropriate experience in project mana-
gement, mining engineering, mine 
planning and mine planning tools. We 
have a flat management and control 
structure based on focused and dedica-
ted teams.
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Kamulaştırma:
•	 İrtifa ve/veya intifa hakkı tesisinde, ruhsat sahibi ile zey-
tinlik sahibinin anlaşamaması durumunda söz konusu alan 
kamulaştırılmalıdır.
•	Kamulaştırmada ekonomiklik ilkesi göz önüne alınarak Ba-
kanlıkça kamu yararı kararı alınmalıdır.
•	Kamulaştırılacak taşınmazın ve ağaçların karşılığı defaten 
ödenmelidir. Ağacın bedel karşılığı 10 yıllık gelirinden daha az 
olamamalıdır. Yeni dikilecek fidan bedeli ile 5 yıllık bakım mas-
rafı da kamulaştırma sırasında ayrıca ödenmelidir.
•	Zeytinlik sahibinin talep etmesi durumunda zeytin ağaçları 
bir başka alana nakil edilebilmelidir. Bu durumda sadece ağaç 
bedeli eksik ödenmelidir. Buna karşılık ağacın nakil, dikim ve 5 
yıllık bakım masrafları madenci tarafından karşılanmalıdır.

Zeytin Kanunu’nda 2004 yılından bu yana madencilikle ilgili bir 
değişiklik yapılmamıştır. Bu süre içinde Maden Kanunu’nda ve 
uygulama yönetmeliğinde çok değişiklik yapılmış, Maden Ka-
nunu’nun 7. maddesi gereği alınması gereken izinler zorlaşmış, 
madenciye her fırsatta ceza kesilmeye başlanmıştır.

Zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetleri için yukarıdaki öne-
ri, kamulaştırma, kullanım hakkı, madencilik yapılamayacak 
gruplar gibi koşulların, 2017 yılı itibarıyla madencilerin görüş-
leri doğrultusunda gözden geçirilmesi, gerektiği hallerde yeni 
çözümler üretilmesi gerekmektedir.

Şunu da hatırlatmakta yarar vardır; madenciler zeytinlik alan-
ların yanı sıra mera, sit, tarım, orman alanları ile ilgili olarak ba-
kanlıkların madenciliği neredeyse imkansızlaştıran uygulama-
ları ile de karşı karşıyadır. 

Zeytinlik sahalarda yürütüle-
cek madencilik faaliyetlerine 
ilişkin düzenlemeler, made-
nin yer altı ve yer üstü değer-
lerinin ekonomiklik ilkesi göz 
önüne alınarak, kamu yararı 
önceliği ve kaybın telafi edi-
lebilirliği, zeytinlik alanlardan 
elde edilen sosyal ve eko-
nomik faydanın azalmasına 
neden olmayacak şekilde ye-
niden gözden geçirilmelidir.

Zeytin Kanunu’nun 2’nci 
maddesinde bahsedilen ve 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığınca zeytinlik alanlar 
belirlenip haritalanmalıdır. 
Bu haritalarda zeytinlik ola-
rak ifade edilen alanların tek-
rar gözden geçirilmesinde, 
“vegatatif”, “generatif ge-
lişme”, “kimyevi atık”, “toz”, 
“duman”, “tesis”, “zeytinlik”, “zeytinlik alan” gibi tanımlama-
ların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca bilimsel verilere 
dayalı yapılması gerekmektedir. Bu tanımlamaya göre şu ko-
şullar sağlanmalıdır:

•	Zeytinlik alan olacak bölgenin; toprak yapısı, iklimi, coğrafya-
sı, yükseltisi zeytincilik yapılmaya ve zeytin ağacı yetiştirmeye 
uygun olmalıdır. 
•	Bu bölgelerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ekono-
mik büyüklüğü tarif edilmeli, asgari miktarda alınabilecek ürün 
belirlenmelidir.
•	Bu alanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tespit edi-
lerek 1/25.000’lik haritalara işlenerek tescil edilmelidir.
•	Bu haritalar herkese açık olmalı, arama ruhsatı müracaatında 
bulunanlar bu haritaları inceleyerek kendisi için gerekli bilgileri 
alabilmelidir. 

Bilimsel tabana dayalı yapılmış bu tanımlara bağlı olarak da ma-
dencilik faaliyeti için gerekli önlemler alınmalı, zeytinlik alanlar-
da 1. Grup madenlerin dışında madencilik yapılabilmelidir. Bu-
nun için de aşağıdaki koşullardan herhangi biri sağlanmalıdır:

•	 İrtifa ve/veya intifa hakkı tesis edilmeli
•	Kamulaştırma yapılabilmeli

İrtifa ve/veya İntifa Hakkı Tesisi:
Madencilik faaliyetleri süresince (proje süresi) ve +5 yıl boyun-
ca zeytinlik sahibine her yıl zeytinlikten elde edeceği gelirin 
karşılığı olarak, madencilik yapılan alanın tekrar zeytinlik hali-
ne getirilebilmesi için gerekli fidan bedeli ve fidan dikiminden 
sonra 5 yıl süre ile gerekli olan bakım bedeli ayrıca ödenmelidir.

94





www.madencilik-turk iye.com
1 Haziran 2017

2017’ye gelindiğinde, 31 Mayıs tarihinde “Sanayinin Gelişti-
rilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı”nın zeytinlik alanlarla ilgili 3 maddesi ilgili 
Meclis Komisyonunda görüşülmüş, “zeytinlik alan”ın tanımıy-
la, “zeytinlik alanlarda hayvan otlatılması” ile ilgili iki maddesi 
tasarıdan çıkarılmıştır. Tasarıda yer alan Zeytin Kanunu’nun 
20. maddesiyle ilgili 4. Madde de bazı değişikliklerle Komis-
yonda kabul edilmiştir. Bu değişiklikler sonrası komisyondan 
çıkan Tasarı’da özetle zeytinlik alanlarda yatırıma izin verile-
bilmesi için koşullar;
1. Alternatif alan bulunmaması,
2. Yatırım için bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış olması,
3. Yatırımın zeytinlik alanlara bazı olumsuz kimyasal ve fiziksel 
etkisinin olmaması,
4. Yatırımın konut, konaklama tesisi ve turizm tesisi olmaması,
5. Yatırımı oluşturulacak Kurulun uygun bulması,
6. Yatırıma Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin 
verilmesi, şeklinde sıralanmıştır.

İlk iki madde madencilik tarif edilmiş izlenimi verse de devletin 
hüküm ve tasarrufu altında olan her madenin işletilmesinde 
kamu yararı olmasına karşın, bugüne kadar çeşitli nedenlerle 
madencilik faaliyetlerine bakanlıklarca izin verilmediği durum-
lar yaşanmıştır. Yeni oluşturulacak Kurul ve Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı izin sürecine girdiğinde tasarıda öngörülen 
“verilebilir” ifadesi de ayrıca düşündürücüdür.

Burada unutulmaması gereken madenciliğin “arama faa-
liyeti” ile başlamasıdır. Zeytinlik alanlarda arama faaliyet-
lerinde bulunulabilmesi, örneğin bir sondaj yapılabilmesi 

mümkün olacak mıdır? Bu sorunun yanıtı, 2000’li yıllarda 
madencilerin mera vasfının değiştirilmesi için yaşadıkları 
sorunları hatırlatmaktadır.

Bu tasarı büyük olasılıkla TBMM Genel Kurulunda da bazı 
değişikliğe uğrayacaktır. Sonuç olarak tasarı yasalaştığında 
madenciliğin sorunlarının çözümü olacak mıdır, bunu zaman 
gösterecektir.

Temennimiz ‘madencilerin bugününün dününden kötü 
olmaması’dır. 
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18.02.2015 tarih ve 29271 
sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan 6592 sayılı Yasa değişik-
liği ile “teknik nezaretçilik” kal-

dırılmış, yerine “daimi nezaretçilik” getirilerek 1954 yılından bu 
yana uygulanan bir sistem, yapısal olarak değişikliğe uğramıştır.

Bu yasayla 3213 sayılı Maden Yasası’nın 31. maddesi aşağıdaki 
şekildedir:

Daimi nezaret ve teknik eleman:
Madde 31-Kaynak tuzlaları hariç olmak üzere maden ruhsat 
sahalarındaki işletme faaliyetleri, maden mühendisi nezare-
tinde yapılır. Maden ruhsat sahalarındaki işletme faaliyetle-
rinde asgari bir maden mühendisi daimi olmak üzere, işletme 
tekniği, büyüklüğü ve yapısal durumu göz önüne alınarak 
diğer meslek disiplinlerinden mühendis istihdam edilmesi 
zorunludur. Daimi nezaretçi ile vardiyalı çalışan işletmelerde 
işletmenin büyüklüğü ve niteliği esas alınarak her vardiyada 
zorunlu olarak istihdam edilecek maden mühendisi ve görev-
lendirilecek diğer mühendislerin görev, yetki ve sorumluluk-
ları, atanma usul ve esasları, eğitimi, çalışma usul ve esasları 
Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Birinci fıkrada belirtilen istihdam şartlarını sağlamadan maden 
işletme faaliyetinde bulunulması hâlinde 30.000 TL idari para 
cezası uygulanarak maden işletme faaliyetleri durdurulur. İs-
tihdam şartlarının sağlanması hâlinde faaliyete izin verilir. 

Yasada daimi nezaretçi, “işletmede daimi olarak istihdam edi-
len maden mühendisi” şeklinde tanımlanmıştır. 

1954 yılından bu yana yasal düzenlemelerde daimi nezaretçili-
ğe benzer sistemler gündeme gelmiş, ancak uygulanamamıştır. 
1980’li yıllarda iş konusunda seçici olan meslektaşlarımız, daha 
sonraki yıllarda ülkemizde maden mühendisliği eğitimi veren bö-
lüm sayılarının artmasıyla iş bulma konusunda sorunlar yaşamaya 
başlamışlardır. 80’li yıllardan sonra sorumluluğunu yerine getir-
mek isteyen fenni nezaretçi yasal destek bulamamış, bazı ruhsat 
sahiplerince fenni (teknik) nezaretçi mühendis yasal olarak zorun-
lu, varlığı olmasa da olur bir eleman konumuna düşürülmüş, olası 
yaşanacak iş kazalarında günah keçisi olmaya mecbur bırakılmıştır. 

değerlendirme

Necati Yıldız
Maden Yüksek Mühendisi

yildizn53@gmail.com

Haziran 2016’da “Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile İlgili Yönet-
melik” yürürlüğe girmiştir. Son haliyle 3213 sayılı Maden Ka-
nunu’nda Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile daimi nezaretçinin 
işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bir sorumluluğu kalmamıştır. 
Daimi nezaretçi ataması ve denetlenmesi Kanun’a göre Maden 
İşleri Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. İdarenin, kendisinin 
sorumlu olmadığı bir konuda, denetlediği başka bir özel ya da 
tüzel kişiye sorumluluk vermesi de yasal gözükmemektedir. Bu 
konuda yönetmelikle tüzel kişiliğe yasal sorumluluk veren ida-
re, yargı karşısında asıl sorumlu olacaktır.

Yapılmış her düzenlemenin kuşkusuz daha iyisi olacaktır. An-
cak 6592 sayılı Yasa; üzerine fazla düşünülmeden, istatistik ve-
riler değerlendirilmeden, görüşlere değer verilmeden yapılmış 
bir çalışmanın ürünü olarak gözükmektedir.

Yıllardan bu yana uygulanan sistemde şu noktalar bulunmaktadır:
•	Daimi nezaretçiyi işe alan ruhsat sahibidir.
•	Daimi nezaretçinin maaşını ruhsat sahibi ödemektedir.
•	Daimi nezaretçiyi işten çıkarma yetkisi ruhsat sahibindedir.
•	Yasal olarak daimi nezaretçi atamasını Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü yapmaktadır.
•	Atama için gerekli belgeleri Maden Mühendisleri Odası 
vermektedir.
•	Daimi nezaretçinin görev ve sorumluluklarını Maden Kanunu 
ve ruhsat sahibi belirlemektedir. Bu sistemde daimi nezaretçi 
bir taraftan ruhsat sahibine, diğer taraftan da Maden Kanu-
nu’na karşı sorumludur. 

Bu şartlarda çalışan daimi nezaretçiden devlet adına görev 
yapması beklenmektedir. 2017 yılına gelindiğinde 6592 sayılı 
Yasa’yla getirilen daimi nezaretçi uygulaması sorunun çözümü 
olmayacaktır. O zaman sistemde bir yanlışlık vardır.

Ülkemizin kırsal kesimlerinde, Doğu Anadolu Bölgesi gibi kış 
aylarında iklim koşullarının çalışmaya uygun olmadığı bölge-
lerde, yüksek rakımlarda yılın ancak 3-5 ayı çalışılabilmektedir. 
Daimi nezaretçilik sistemi yılın 12 ayı düzenli çalışıp üretim 
yapan işletmelerde olması gereken bir uygulamadır. Bu işlet-
melerde zaten birden çok sayıda maden mühendisi istihdam 
edilmektedir. Üretim kapasitesi sınırlı bazı taş, kum ve ma-
den ocaklarında piyasa talebine göre faaliyetler aralıklarla                          

Daimi Nezaretçi Uygulaması 
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yapılabilmektedir. Bu şartlarda daimi nezaretçi istihdamı nasıl 
yapılacaktır? Bu konuda bazı işletmelerin tabiri caizse yasanın 
arkasından dolanarak çözüm buldukları bilinmektedir.

Yıllardan bu yana savunulan teknik nezaretçi ücretlerinin bir 
havuzda toplanması da daimi nezaretçilik sistemi sorunlarının 
çözümü olmayacak, kimseye yarar sağlamayacaktır. Böyle bir 
düzenleme sonrası daimi nezaretçinin ücretini alabileceği dü-
şünülse bile bu uygulamanın siyasallaşabileceği, mevcut soru-
nun çözümü olmayacağı görülecektir. 

Daimi nezaretçi maden mühendislerinin defter tutmadığı ya 
da defteri doğru tutmadığı gerekçesiyle ruhsat sahibine ceza 
verilmektedir. Öncelikle zorunluluğu getirenlerin, “defter tut-
manın” kime ne fayda sağladığı ya da sağlayacağını oturup 
düşünmesi gerekir. 

Daimi nezaretçiye getirilen defter tutma zorunluluğunun ceza 
verme dışında bir amacının olduğunu düşünmek mümkün değil-
dir. Mühendisten deftere “işletme izin sınırları dışında çalışılıp çalı-
şılmadığı, işletme izni olup olmadığı” gibi soruların yanıtını yazma-
sı istenmektedir. Daimi nezaretçinin deftere yazması gerekenler 
mühendisin asıl görevi olup esasen bu görevlerinden ruhsat sahi-
bine karşı sorumludur. Daimi nezaretçinin kendi ya da ruhsat sa-
hibinin hatasını deftere yazmasını doğal olarak beklenmemelidir. 
Daimi nezaretçiye defter tutma zorunluluğu getirilerek bu deftere 
yazılması gerekenlerin sorgulanması gerekmektedir.

Yüzyılın bilim ve teknolojisinden yararlanan, üretimini mühen-
dislerinin gözetiminde yapan ruhsat sahipleri ile meslektaşla-
rımız arasında ücret konusu dışında, ciddi bir sorun yaşanma-
maktadır. Şu anda maden mühendisi meslektaşlarımızın temel 
sorunları şunlardır:
1. İş bulma sorunu
2. İşin sürekliliği ve işin sosyal güvenliği
3. İnsanca yaşamaya uygun bir ücret ve ücreti zamanında 
alabilme
4. Başta barınma olmak üzere, çalışma alanlarındaki diğer koşullar

Yıllardan bu yana alınan siyasi kararlarla maden mühendisliği 
eğitimi veren bunca üniversite açılıyorsa, bu üniversiteden 
mezun olan maden mühendislerinin iş bulabilmesi için zemin 
oluşturacak yasal düzenlemelerin de yapılması zorunludur.

Ülkemizde maden mühendisleri, ağırlıklı olarak “devletin hü-
küm ve tasarrufu altında” olan madenlerde çalışmaktadırlar. Bu 
zorunluluk, maden mühendislerini diğer mühendislik disiplin-
lerinden farklı kılmaktadır. Bu gerçek unutulmamalı, ülkemizin 
kaynaklarının işçi sağlığı ve iş güvenliği ilkeleri çerçevesinde 
kaynak kaybı olmadan üretilmesi için aslen “kamu görevi üstlen-
miş” olan maden mühendislerinin sorunlarının çözümüne yöne-
lik yapılacak çalışmalarda meslektaşlarımıza kulak verilmelidir.

Daimi nezaretçilik yapan mühendislerin başta şantiyelerde kal-
dıkları yer olmak üzere; çalışma ortamı, iş güvenliği, düşük ücret, 

işsizlik vb. gibi konularda çözülmesi gereken sorunları vardır. 
Siyasi erk meslektaşlarımızın öneri ve eleştirilerini dikkatle de-
ğerlendirmelidir. Çünkü eleştiri, yapılan yanlışların düzeltilmesi 
için gereklidir. 

Sonuç olarak; üretimde çalışan maden mühendislerinin görevi, 
devletin hüküm ve tasarrufu altındaki madenlerin, kaynak kaybı 
olmadan işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik ilkeler çerçeve-
sinde yapılmış projelerini uygulamaya koymak, işletmelerde 
üretim için personel ve iş makinelerini sevk ve idare etmektir. 
Gelinen nokta itibarıyla ETKB’nın; dünyadaki maden mühen-
dislerinin yaptığı işler ve aldıkları sorumluluklarla ülkemizdeki 
meslektaşlarımızdan, başta defter tutmak olmak üzere, istenen-
lerin; ayrıca dünyadaki benzeri kuruluşlar ile MİGEM’in çalışma-
larını karşılaştırmasını öneriyorum. Çünkü mevcut uygulamalar 
devam ettiği sürece dünya madenciliği ile ülkemiz madenciliği 
arasındaki uçurum kapatılamaz hale gelebilecektir. 

1954 yılından 2015 yılına kadar uygulanmış olan sistemde teknik 
nezaretçi ya da daimi nezaretçiyi ruhsat sahibi atadığı, azletme 
yetkisi ruhsat sahibinde olduğu, maaşını ruhsat sahibi verdiği 
sürece teknik nezaretçi ya da 2015 yılından sonra aynı şartlarda 
atanacak daimi nezaretçiden devlet adına denetleme yapma-
sı, devlete karşı sorumlu tutulması beklenmemelidir. Sorumlu 
tutmak eşyanın tabiatına aykırıdır. Bu görevi yapan maden mü-
hendisleri ruhsat sahibinin elemanıdır ve ruhsat sahibine karşı 
sorumludur. Sistemde maden mühendisinin muhatabı Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü değil, ruhsat sahibi olmalıdır. 

Sorun ortada, çözümü de Nazım Hikmet’in şiirinin içindedir:
Akrep gibisin kardeşim, 
korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. 
Serçe gibisin kardeşim, 
serçenin telaşı içindesin. 
Midye gibisin kardeşim, 
midye gibi kapalı, rahat. 
Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun, kardeşim. 
Bir değil, 
beş değil, 
yüz milyonlarlasın maalesef. 
Koyun gibisin kardeşim, 
gocuklu celep kaldırınca sopasını 
sürüye katılıverirsin hemen 
ve âdeta mağrur, koşarsın salhaneye. 
Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani, 
hani şu derya içre olup 
deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. 
Ve bu dünyada, bu zulüm 
senin sayende. 
Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer 
ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak 
kabahat senin, 
 - demeğe de dilim varmıyor ama- 
kabahatin çoğu senin, canım kardeşim! 
Nazım Hikmet Ran, 1947. 
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Dünya çapında sanayinin 
en önemli girdilerinden biri 
olan madencilik için, made-
nin ocaktan çıkıp tüketiciye 

farklı uç ürünler şeklinde sunulmasına kadarki süreci düşünül-
düğünde, ekonominin ve istihdamın bel kemiğidir denebilir. 
Madencilik, tarih boyunca uygarlıkları şekillendiren temel sek-
törlerden biri olmuştur. Özellikle, sanayi devrimiyle başlayan 
süreçte kömür ve demirin önemini yadsımak mümkün değil-
dir. Bilgi ya da iletişim çağı dediğimiz çağımızda da madencilik 
faaliyetleri olmaksızın insan yaşamının sürdürülebilmesi olası 
gözükmemektedir. 

Her coğrafyanın madencilik kaynakları açısından kendine özgü 
zenginlikleri vardır. Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’de 
650’ye varan renkte ve dokuda mermer çeşidinin bulunduğu 
belirlenmiştir. Mevcut verilere göre ülkemizde 3,8 milyar m³ 
işletilebilir mermer, 2,7 milyar m³ işletilebilir traverten ve 995 
milyon m³ işletilebilir granit rezervi olmak üzere, toplam 7,495 
milyon m³ doğal taş rezervi bulunduğu tahmin edilmektedir. 
Yine bu verilere göre, dünya doğal taş rezervinin yaklaşık %40’ı 
Türkiye’de bulunmaktadır. Dünyadaki bor rezervinin %72’si, 
feldspat rezervinin %23’ü, bentonit rezervinin ise %20’si ülke-
mizde bulunmaktadır. 

Dünyanın İlk “Doğal Taşlar 
E-Borsası” Türkiye’de Kurulmalı

değerlendirme

Dr. Nurettin Aydın
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Stratejik Madenleri İyi Değerlendirmenin de Bir 
Stratejisi Olmalı
Piyasada yeterli pazarı bulunan ve yapay olarak kısa sürede 
üretilemeyecek bir kaynağın, dünya çapında, %10’u dahi tek 
başına bir ülkenin elinde bulunuyorsa demektir ki bu kaynak, o 
ülkenin stratejik kaynağıdır. Kaldı ki doğal taşların %40, borun 
%70 oranındaki rezervlerinin ülkemizde olması, bizim her iki 
kaynakla ilgili tüm sektörün, ürünlerin, pazarın ve fiyatın tek 
belirleyicisi olmamızı gerektirir. Bu kaynaklardan, daha yüksek 
katma değerli ürünler üretmek için ne şekilde işletilecekleri, 
piyasada hangi fiyattan satılacakları, ne zaman ve ne oranda 
üretilecekleri, ne zaman üretimin kısılacağı gibi kararların, stra-
tejik düzeyde belirlenmesi gerekir. Örneğin, bu tür kaynaklar-
da piyasada fiyatın belirleyicisi alıcılar, yani talep tarafı, olamaz. 
Fiyat belirleyicisi arz tarafı olmalıdır. Çünkü bu alan serbest re-
kabete açık bir alan değil, tam aksine tekel alanıdır. 

Rezervin büyük kısmını elinde bulunduran ülkelerin, söz konu-
su madenleri ham madde olarak satması akıl alır gibi değildir. 
En uç ürüne kadar bütün sanayisini ülkemizde kurmamız ve 
geliştirmemiz, işlenmiş ve katma değeri yüksek ürünler olarak 
satmamız gerekir. O zaman ülkemizde istihdam yaratılmasına, 
sektörün yan sanayileriyle, girdi ve çıktılarıyla yeni sektörler 
oluşturmasına katkıda bulunacağımız gibi, uç ürün olarak satıp 
en az on kat daha yüksek kazanç sağlamış olacağız. 
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Rezerv Bizdeyse Ticareti Biz Yönetmeliyiz
Bazı madenlerin borsasının Türkiye’de kurulması ihtiyaçtır. 
Türkiye, coğrafi konumu ile dünyanın üç kıtasının (Afro-Avras-
ya) kesişim merkezi, tarihi geçmişi ve şimdiki ekonomik gücü 
ile de bölgesinin önemli bir aktörüdür. Önemli bir devlet ve ku-
rumsallaşma deneyimine, küçümsenemeyecek bir beşeri ser-
maye (nitelikli insan gücü) birikimine sahiptir. Akrabalık bağ-
larıyla Türki Cumhuriyetler, inanç bağlarıyla Müslüman ülkeler, 
müttefiklik ilişkileri ile ABD ve NATO ülkeleri, adaylık ilişkisiyle 
Avrupa Birliği ve coğrafi yakınlığıyla Rusya düşünüldüğünde; 
Türkiye çok önemli bir ağın merkezindedir. Orta Doğu, Asya 
ve Avrupa arasında bir enerji koridoru olması da bir başka artı 
değerdir. Dünyadaki rezervin önemli kısmı Türkiye’de bulunan 
madenlerin rezervleri olsa olsa Türkiye’de olmalıdır. Kaldı ki bu 
jeostratejik konumu ile birçok ticari ürünün borsasının Türki-
ye’de olması beklenen bir durumdur. Dünyanın kesişim mer-
kezinde yer alıp ticaretin merkezinde yer almamış olmamız, sa-
dece değerlendirilmemiş imkânların göstergesi olsa gerektir. 

Doğal Taşlar E-Borsası 
Günümüz internet ve e-ticaret altyapısı düşünüldüğünde, fizi-
ki bir borsa kurmaya artık ihtiyaç kalmamıştır. Fiziki bir borsa, 
fiziki bir mekân, depolar, idare ve teşhir mekânları gibi yapılar, 
ürünlerin nakliyesi, korunması; çalışanların, alıcıların ve satıcı-
ların bu mekâna ulaşımı gibi hem maliyetli hem de zaman kay-
bettirici bir girişim olacaktır. Çağa uygun madencilik borsası, 
“e-borsa” olmalıdır. Her mesafeden ve her ülkeden, tüm alıcı 
ve satıcıların ışık hızında ulaşabileceği, saniyeler içinde alışve-
rişin yapılabileceği çağdaş e-borsalar… Birçok alanda olduğu 
gibi; bu alanda ilk, yeterince hızlı ve zamanında etkin şekilde 
faaliyete hazır olmanın önemli avantajları vardır. Dünyanın ilk 
“doğal taşlar e-borsası” neden Türkiye’de kurulmasın? 

Un Var, Helva Var, Şeker Var
Doğal taş rezervleri bizde, yetişmiş insan kaynağımız var, nere-
deyse dünyanın merkezinde bir coğrafyamız var, çağdaş tek-
noloji altyapımız var. Başkalarının yapmasını mı bekleyelim? 
Neden ilk olamıyoruz? Su hep akar, Türk hep bakar mı? İlk biz 
yapalım, dünya bizi geriden takip etsin. Olamaz mı?

Bir doğal taşlar e-borsasının sağlıklı işlemesi için ihtiyacımız 
olan tek şey, uluslararası düzeyde güven verecek bir “Akreditas-
yon Enstitüsü”dür. Borsada satılacak doğal taşların kalitesinin, 
sınıflandırmasının, miktarının ve üreticinin güvenilirliğinin yanı 
sıra satılan ürünün beyan edildiği özelliklere sahip olduğunun 
ve stokta beyana uygun miktarın mevcut olduğunun belgelen-
mesi gerekir. Dünyanın her yerindeki alıcıların; maden sahası 
dolaşmadan, zaman kaybetmeden, masasının başında oturur-
ken internet üzerinden dilediği ürünü alıp satmasının güven-
cesini kurumsallaştırmamız gerekir. Geriye elektronik borsanın 
internette servise açılması, alıcılar ile satıcılar arasındaki para 
hareketlerine aracılık edecek bankaların sürece katılması kalır ki 
bunların tamamı kısa sürede başarılabilecek işlerdir.

Dünyanın ilk doğal taşlar e-borsasını Türkiye’de kurmak ve 
dünya doğal taş ticaretini bu borsa üzerinden yönetmek Tür-
kiye’ye ne kazandırır? En basitinden kendi doğal taşlarını ola-
bilecek en iyi fiyattan değerlendirme imkanını kazandırır, bu 
sektörün büyümesini ve daha çok istihdam sağlaması imkanını 
kazandırır, borsa işlemlerinden önemli bir gelir kaynağı kazan-
dırır, TL’ye itibar kazandırır, benzer borsaların kurulması için 
cesaret kazandırır… Türkiye’nin gücüne güç katar. 

Bu konuda kurulabilecek e-borsalar şu şekilde olabilir:
•	Doğal Taşlar E-Borsası
•	Çimento ve İnşaat Ham Maddeleri E-Borsası
•	Metalik Madenler E-Borsası
•	Endüstriyel Ham Maddeler E-Borsası
•	Enerji Ham Maddeleri E-Borsası
•	Bor E-Borsası

Ancak, en uygun olandan başlayıp kurumsal bir tecrübe kazanıl-
dıktan sonra, diğerleri hızla ve peş peşe faal hale getirilmelidir. 
Bunun için en uygun başlangıç “Doğal Taşlar E-Borsası” olur. 

Daha detaylı bilgi için: Proceedings of the 23rd International 
Mining Congress And Exhibition of Turkey Bildiriler Kitabı, 
2013, ss. 1621-1631, “Bilgi ve İnternet Çağında Madencilik 
Ekonomisi: Stratejik Bir Adım Olarak Türkiye’de Doğal Taşlar 
E-Borsası Önerisi” başlıklı makaleye bakılabilir.
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Madencilik Faaliyetlerinde 
Sosyal Risk Yönetimi

Dr. Alper Sezener
Öksüt Madencilik Genel Müdürü

Alper.Sezener@oksutmining.com

Ernst&Young şirketinin 2016-
2017 yılları itibarıyla madenci-
lik ve metal sektörünün karşı 
karşıya kaldığı en büyük 10 ti-
cari riski irdelediği raporunda*, 

madencilik faaliyetlerinin toplum tarafından onaylanması mese-
lesi, diğer bir deyişle “sosyal onay”, dördüncü sırada yer alıyor. İlgi-
li raporda, son dokuz yılın risk profili değerlendirildiğinde “sosyal 
onay” riskinin ilk beşteki yerini koruduğu da görülebiliyor.

Özellikle, madencilikle doğrudan ilintili olduğu varsayılan ya 
da onunla ilişkilendirilen hastalıkların oluşma riski, işçi sağlığını 
ve güvenliğini tehlikeye sokan kazaların istatistiksel sıklığı, zo-
runlu olduğu öngörülen temel çevresel ve sosyal yükümlülük-
lerin kimi şirketler tarafından ihmal edildiğine ilişkin medyada 
çıkan haberler gibi kamuoyunu oldukça meşgul eden konula-
rın, maden sektörünün genel imajı ve maden şirketlerinin top-
lum tarafından onaylanmaları noktasında önemli etkiye sahip 
olduklarını gösteriyor.

Artık, günümüzde şirketlerin güçlü bir “sosyal onay” ilişkisi kura-
bilmeleri ve bunun devamlılığını sağlayabilmeleri için, sürdürü-
lebilirliği uzun vadeli bir planlamanın parçası haline getirmeleri, 
teknik ve mali verimlilik çıktılarını, sosyal ve çevresel politikalarını 
birbiriyle ilişkilendirmeleri ve ayrıca kapsayıcı bir performans de-
ğerlendirme vizyonu geliştirmeleri gerektiği sıkça dile getiriliyor.

Bu konuda başarı sağlamış şirketlerin, “sosyal onay” sürecin-
de paydaşları ile birlikte çalışmanın değerini ve önemini kabul 
ederek, onları hesaba katan faaliyetler yoluyla daha başarılı ti-
cari sonuçlar aldıkları ve sosyal riskleri belirli yöntem ve uygu-
lamalarla sağlıklı bir şekilde yönetebildikleri söylenebilir.

Genel olarak değerlendirildiğinde ve geçmiş deneyimler hesa-
ba katıldığında maden faaliyetlerinin hemen hemen tüm aşa-
maları (arama, fizibilite-mühendislik ve tasarım, inşaat, işletme 
ve kapanma) ülke, bölge ve yöre ayırt etmeksizin benzeri ticari 
riskleri içermektedir. 

Bu yüzden, konu ile ilgili uzmanların ortak görüşü, herhangi bir 
madencilik faaliyetinin en erken aşamasında teknik, ekonomik, 
çevresel ve sosyal yönleri kapsayan ve düzenli olarak güncellenen 
bir risk analizi yapılması; maden arama faaliyetleri planlanırken 
veyahut en geç proje fizibilite aşamasında ciddi ve bütünlüklü bir 
sosyal risk değerlendirmesi yapılması gerektiği yönündedir. 

Burada, sosyal risklerin diğer potansiyel riskler ile doğrudan ya 
da dolaylı, yakın iletişim ve etkileşim içinde olduğunu hatırlat-
makta fayda bulunuyor. Fakat yine de madencilik faaliyetleri 
açısından sosyal risklerin, maden projelerinin teknik, ekonomik 
ve çevresel yönelimlerini ve sınırlarını aşarak daha büyük ve 
kestirilemez sonuçlara yol açabileceğini unutmamak gerekiyor.

Dünya çapında, farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren maden şir-
ketlerinin şimdiye kadar deneyimlemiş olduğu sosyal riskleri ve 
bunların etkilerini incelediğimizde genel anlamda her biri için 
ortak sayılabilecek kimi ana anlaşmazlık hususları ortaya çıkıyor. 

Bu hususları şu şekilde özetleyebiliriz:
a) Paydaşların istihdam ve ticaret ile ilgili yüksek beklentileri 
b) Paydaşların geleneksel geçim kaynaklarının kaybı 
c) Paydaşlar ve şirketler arasında daha geniş ve kapsayıcı bir is-
tişare ve katılımın olmaması
d) Söz konusu ülke ve yörede madencilik sektörünün imajı, 
geçmişten gelen mirası 
e) Paydaşların madencilik faaliyetleri kapsamında iş sağlığı-gü-
venliği ve çevresel etkiler ile ilgili bilgi eksikliği
f) Şirketler tarafından ifa edilen madencilik faaliyetlerinden 

* Ernst&Young Limited (2016) Top 10 business risks facing mining and metals 2016-2017, EYGM Limited, 

www.ey.com/miningmetals

sosyal lisans
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kaynaklı uzun vadeli etkilerin ve etki azaltıcı önlemlerin plan-
lanmasındaki yetersizlikler
g) Ticari açıdan görünür olan yolsuzluk ve kayırmalar ya da pay-
daşlar nezdinde bunlara olan inancın artması
h) Taraflar arasında potansiyel sosyal çatışmaların çıkması ve 
insan hakları ihlallerine varabilen olayların vuku bulması
ı) Yerel topluluklar içinde ya da birbirine komşu topluluklar ara-
sındaki sosyoekonomik dinamiklerin tam olarak şirketler tara-
fından anlaşılamaması
j) Şirketler tarafından üzerinde düşünülmüş ve dikkatlice plan-
lanmış stratejik sosyal yatırım politika ve planlarındaki eksiklikler
k) Şirketlerin halkla ilişkiler ve paydaşlarla iletişim faaliyetlerindeki 
eksiklikleri veya şirketlerin halkla ilişkiler kapasitesinin yetersizliği

Ayrıca, bu hususları şirketler ile paydaşları (yöre insanları ya da 
genel bir ifadeyle şirket ve şirket faaliyetleri ile doğrudan ya 
da dolaylı olarak ilgili taraflar) arasındaki anlaşmazlıkları tetik-
leyen ana etmenler olarak kabul etmek, sosyal risk değerlen-
dirmesinin genel çerçevesini çizmek için önemlidir.

Söz konusu çatışma ve anlaşmazlık alanları ile ilgili zamanında ve 
etkin bir risk yönetimi yapılamaz ise şirketler açısından ciddi mad-
di ve manevi maliyetlerin ortaya çıkabileceğini öngörmek gerekir.

Yandaki tabloda, genel olarak paydaşlarla yaşanan anlaşmaz-
lıklar sonucu şirketler tarafından karşı karşıya kalınması muhte-
mel maliyetler verilmiştir. 

Güvenlik

Şirketin güvenlik birimine ayrılan bütçenin yükselmesi ya da güvenlik 
hizmeti sağlayan firmalara yapılan ödemelerde ve ilgili işletme mali-
yetlerinde artış. (Personel, çit, duvar vb; devriye; escort; nakliye, alarm vb. 
izleme sistemleri…)
Güvenlik eğitimi ve yönetimi ile ilgili yoğun programlar. (Personel 
zamanı, üretim kaybı, program maliyetleri vb.)

Proje Değişikliği Tasarım değişikliğinden kaynaklı maliyetler. (Yeniden tasarım, uygulama, 
sözleşme, prosedür, çizim değişiklikleri, yasal yükümlülükler vb.)

Risk Yönetimi Sigorta. (Daha yüksek prim ve kapsam, risk derecelendirme)
Hukuk ve çatışma uzmanlığı. (Personel için uzman eğitimi, ek personel)

Maddi Hasar Özel mülkiyete veya altyapı zararları.
Kamu mülkiyeti veya altyapı hasarları.

Verimlilik Kaybı

Faaliyetlerin tamamen durdurulması. (Şirket tarafından gönüllü olarak 
kapanış veya hukuki yollarla izinlerin iptali, ihtiyati tedbir konulması…)
İşletmenin geçici olarak kapatılması.
Gelecekte ortaya çıkması muhtemel genişleme ve/veya yeni projeler 
için fırsat kaybı.
Üretimde aksamalar. (Geçici veya belirsiz gecikmeler, devamsızlık…)
Teslimat / sarf malzemelerinin gecikmesi.
Daha fazla düzenleme, prosedür ve bürokrasi.

Sermaye

Mülkün değer kaybı. (Tam amortisman, diğer amortisman, bir zararda 
satış, hırsızlık…)
Borç-kredi ödemede güçlük veya borcun temerrüde düşmesi.
Yeni yatırım ve sermaye oluşturmada yetersizlik.
Şirket hisse ya da piyasa değeri istikrarsızlığı / ilgili süreçte değer kaybı.

Personel

Risk ve çatışma yönetimi için harcanan personel zamanı.
İyileştirme maliyetleri. (Toplantılar, müzakereler, arabulucular…)
Rehine alma. (Fidye ödemeleri, kurtarma operasyonları, tazminat…)
Personelin fiziki zarar görmesi.
Düşük moral ve stresle ilişkili etkiler.
İstihdam güçlüğünden kaynaklı maliyet artışları. (Yüksek maaşlar, 
tazminat paketleri, ikramiyeler…)
Halkla ilişkiler birimi istihdam kaleminde ya da danışmanlık hizmeti 
bütçesinde artış.

İtibar
Dış İlişkiler, halkla ilişkiler ve iletişim ile ilgili ek harcamalar. (Danışmanlar, 
bilginin yaygınlaştırılması…)
Şirket ismi ve marka üzerinde olumsuz etki oluşması. (Pay sahipleri ve 
yatırımcıların güveninin azalması vs.)

Diğer Maliyetler

Tazminatlar. (Mahkeme dışı ödemeler.)
Para cezaları.
Artan sosyal ve çevresel yükümlülükler. (Sağlık, eğitim ve öğretim, diğer 
hizmetlerin sağlanması, ek istişare ve iyileştirme maliyetleri…)
İdari yargılama veya dava masrafları. (Yargılama masrafları, karar masra-
fları / uzlaşma masrafları)

Tablo 1. Paydaşlarla Anlaşmazlıklar Sonucu Şirketler Tarafından 

Karşı Karşıya Kalınması Muhtemel Maliyetler
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Doğru değerlendirildiğinde, her türlü ticari riskin belirli fır-
satları da barındırdığı unutulmamalıdır. Bu çerçevede, sosyal 
risklerin ve bu riskleri oluşturan temel hususların doğru bir 
şekilde değerlendirilerek birtakım önlemlerin alınması, potan-
siyel olumsuz etkilerin azalmasına ya da ortadan kalkmasına 
yardımcı olacaktır. 

Yukarıda kısaca özetlenen temel sosyal hususlar çerçevesinde 
tespit edilmiş mevcut veya potansiyel risklerin en aza indirilmesi 
için şirketlerin alabileceği bazı önlemleri açmakta fayda var. 

Örnek olması açısından bahsi geçen temel başlıklara ilişkin 
bazı etki azaltıcı öneriler aşağıda bulunabilir:

a) İstihdam ve Ticaret İle İlgili Yüksek Beklentiler
Şirketler, faaliyet gösterilen yörede mevcut insan gücü profi-
lini belirlemeli ve ilgili faaliyete uygun iş tanımları ve işe alım 
ölçütlerine uygun olarak işe alma ve yerleştirme planı hazır-
lamalıdır. İşe alım sürecinin şeffaf ve adil olması için oluştu-
rulacak teknik ve yöntemler özellikle küçük topluluk dina-
mikleri söz konusu olduğunda hayati önem taşımaktadır. Bu 
noktada, yerel istihdam ve eğitim olanaklarını artıracak, aynı 
zamanda yerel istihdam koşullarını açıklayacak ayrı bir istih-
dam prosedürüne ihtiyaç duyulabilir. Ayrıca, genel istihdam 
planına şirket yüklenicilerinin dâhil edilmesi ve mümkün 
olduğunca tüm yüklenicilerin şirketin plan ve prosedürleri 
dâhilinde hareket etmelerinin sağlanması, bu kapsamda izle-
me ve raporlama sistemlerinin kurulması önemlidir. Bununla 
beraber, belirli iş kollarında çalışacak yöre sakinlerinin ilgili iş 
kollarında eğitiminin planlanması önemlidir. Yerel işletmele-
rin ve müteahhitlerin şirketlere hizmet sağlayabilmesi için ka-
pasitesinin belirlenmesi, güçlendirilmesi için projeler oluştu-
rulması da olumlu bir adımdır. Bunu gerçekleştirebilmek için 
yerel satın alma ve tedarik zinciri ile ilgili bir alan çalışması ve 
devamında bir plan oluşturulması gerekebilir. Şirket tarafın-
dan istihdam edilemeyecek insanlar için alternatif geçim fır-
satlarının belirlenmesi ve yerel yönetimler ile ortak çalışmalar 
yapılması da düşünülmelidir.

b) Geleneksel Geçim Kaynaklarının Kaybı
Madencilik faaliyeti nedeniyle ya da faaliyetler sırasında ge-
çim alanları, örneğin; tarım arazisi tahrip olan, tarıma dayalı 
faaliyetleri kısıtlanan ya da tamamen ortadan kalkan çiftçiler, 
devlet arazilerinde hayvancılık yoluyla geçinen yöre sakinle-
ri ve benzeri kişi ve aileler için alternatif geçim seçeneklerini 
araştırmak, mümkünse şirketlerin finansal desteğinin nasıl ve 
hangi koşullarda sağlanabileceğini ilgili paydaşlarla ve yerel 
yönetimlerin de katkısıyla yakın istişare ve danışma içerisinde 
planlamak gerekmektedir. Çalışma yapılan bölgelerde geçim 
kaynaklarının iyileştirilmesi için ayrı bir çalışma yapmak ve ma-
den ömrü boyunca takip edilmek üzere uygulanabilirliği olan 
bir plan oluşturmak gerekebilir.

c) Daha Geniş Bir İstişare ve Katılımın Olmaması
Şirketlerin tüm paydaşları ile ilişkilerini ve iletişimini düzenle-
yecek bir paydaş katılımı ve istişare planının olması gerekir. Bu 
tür bir planın ortaya konulabilmesi ve sağlıklı işletilebilmesi 
için paydaşların doğru şekilde belirlenmesi ve özellike çalışma 
alanına komşu yerleşim yerlerinin kanaat önderlerinin ve ye-
rel yöneticilerinin şirket-paydaş iletişiminde dikkate alınması 
önemlidir. Düzenli bilgilendirme ve istişare toplantılarının dü-
zenlenmesi; farklı iletişim araçlarının doğru kullanılması sure-
tiyle paydaşlara ulaşılması ve karşılıklı iletişim ve geribildirim 
kanallarının kurulması iyi planlanmalıdır. 

d) Madencilik Mirasının Ülkeye Etkisi
Her ülkenin, bölgenin ya da yörenin madencilik sektörü ile ilgili 
olumlu, olumsız, kararsız ya da tümünü içeren net olmayan bir 
algısı, geçmişten günümüze gelen bir deneyimi bulunmakta-
dır. Bu algıyı, çoğunlukla karmaşık iç ve dış dinamiklerin yanı 
sıra, sektörün başarı ve başarısızlıkları belirlemektedir. Çevre-
sel ve sosyal duyarlıkların tatmin edildiği bölgelerde maden-
ciliğin olumlu bir izlenim bıraktığı gözlemlenebilir. Bu çer-
çevede, şirketler madencilik ile ilgili toplumun, medyanın ve 
resmi yönetimlerin madencilik algılarını ve madencilik ile ilgili 
deneyimlerini ve madencilik faaliyetleri ile ilgili yaklaşımlarını 
dikkate almalıdır; iletişim, iş birliği, görünürlük ve tanıtım faali-
yetlerini bu bilgiler ışığında gerçekleştirmelidir.

e) Toplum Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevresel Etki-
ler ile İlgili İletişim Eksiklikleri
Madencilik faaliyetleri ile ilgili süreçler, faaliyetler süresince 
ortaya çıkması muhtemel etkiler ve şirket tarafından alınacak 
önlemler paydaşların eğitim ve bilgi düzeyi, kültürel farklılık-
ları, endişe ve ilgi düzeyleri göz önüne alınarak, uygun bir dil, 
yöntem ve teknik kullanılarak istişare edilmelidir. Özellikle, 
madencilik faaliyetleri denilince ilk akla gelen konularla ilgili, 
kimyasalların kullanımının toplum ve çevre üzerindeki etkileri 
vb. iyi anlatılması gerekir. Bunun için, şirketlerin Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Raporu dâhilinde her bir konu hakkında, ör-
neğin atık yönetimi, yer altı ve yerüstü sularının izlenmesi, top-
rak koruma, iş sağlığı ve güvenliği, toz, gürültü, titreşim gibi 
etkilerin ölçümü ve benzeri hususlarda plan ve prosedürler 
geliştirmiş olması beklenir. Ayrıca, yöre halkının ve kanaat                                            
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önderlerinin kimi çevresel izleme faaliyetlerine katılımına fırsat 
vermek ve bazı bilgi ve belgelere ulaşmalarını sağlamak olum-
lu sonuçlar verecektir. Dahası, yanlış bilgilendirmenin yayıl-
madığından emin olmak için, şirket personelinin de çok iyi bir 
biçimde düzenli olarak eğitilmesi önem arz eder.

f) Uzun Vadeli Etkileri Planlamanın Yetersizliği
Genelde, şirketlerin kısa vadeli ve sonuç odaklı projelere yönel-
mesi ve başarıya ulaşması beklenir. Buna, özellikle sosyolojik 
olarak, paydaşların kısa vadeli sonuçlara ulaşmadaki arzusu des-
tek olur. Fakat, yapılan araştırmalar uzun vadeli ve sürdürülebi-
lir hedefleri olmayan projelerin başarı eğrilerinin düştüğünü ve 
şirketlerin beklenmedik maliyetlerinin arttığını göstermektedir. 
Bu çerçevede uzun vadeli planlar ve bütçelenmiş faaliyet ka-
lemleriyle hareket etmek, şirketlerin maliyetlerini düşürmekle 
birlikte, gelecekte ortaya çıkabilecek beklenmedik sosyal talep 
ve yüksek beklentileri de makul hale getirebilir. Maden projele-
rinde çalışmak için gerekli olan ancak diğer madencilik projele-
rine veya benzeri faaliyetlere daha sonra uygulanabilecek, dev-
redilebilir becerilere odaklanan eğitim ve beceri programlarını 
oluşturabilmek için yerel eğitim kurumlarıyla irtibat kurulması; 
maden ömrü tamamlandıktan sonra bile devam edebilecek 
alternatif gelir getirici faaliyetlerin planlanması ve maden fa-
aliyetlerinin tüm aşamaları ile ilgili endişelerin (kapanış dâhil) 
paydaşlar ve yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili taraflarla 
birlikte değerlendirilmesi ve maden kaynaklı potansiyel olum-
suz etkileri azaltıcı, olumlu etkileri artırıcı önlemlerin katılımcı 
bir şekilde planlanması gerekir.

g) Yolsuzluk ve Kayırmalar
Şirket ve faaliyetleri ile ilgili tüm politikaların ve süreçlerin açık 
ve şeffaf olduğundan emin olunması ilk koşuldur. Özellikle, işe 
alım sürecinin yönetilmesi ve ayrıca satınalma ve tedarik zinciri 
süreçlerinin yerine getirilmesi esnasında potansiyel yolsuzluğa 
ya da birtakım kayırmalara karşı sıfır tolerans politikası oluştur-
mak ve uygulamak şirketler açısından önemlidir. Şirketlerin ye-
rel, bölgesel ve ulusal çapta resmi ve gayrı resmi taraflarla yap-
tığı tüm toplantıların ve verilen taahhütlerin kaydını tutması 
iyi olacaktır. Ayrıca, bu konuda şirket performansının düzenli 
olarak gözden geçirilmesini sağlamak için saygın bir sivil top-
lum kuruluşuna üye olunabilir ve/ya da bağımsız denetleme 
kurumlarıyla çalışılabilir.

h) Potansiyel Çatışma ve İnsan Hakları İhlalleri
Maden faaliyetleri süresince güvenliğin sağlanması çok önemli 
bir husustur. Fakat, özellikle şirket ile komşu yerleşim yerlerinin 
sakinleri arasında ortaya çıkması muhtemel anlaşmazlıkların 
dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekir. Bu konuda, güvenlik 
görevlilerinin yerel halkla karşı karşıya gelmesini önleyici adım-
ların atılması, güvenlik görevlilerinin düzenli olarak eğitilmesi 
ve mümkün olduğu kadar yöre halkı ile şirketlerin halkla ilişki-
ler personelinin istişare içinde olması sağlanmalıdır. Şirketler, 
sosyal anlaşmazlıkların önlenmesi ve çözümü ile ilgili yazılı bir 
prosedür oluşturabilir. Ayrıca, uluslararası projeler kapsamın-
da, bu tür projelere sıklıkla kredi sağlayan kuruluşlar tarafından 

istenen İnsan Hakları ve Gönüllülük Prensipleri dâhilinde bir 
çalışma yapılması iyi olacaktır.

ı) Topluluk İçi ve Topluluklar Arası Dinamikler
Zaman zaman kültür, gelenek ve görenek temelli, farklı iş yap-
ma biçimlerinden ya da grup içi akrabalık, etnik kimlik, sosyal 
aidiyet, statü ve benzeri hususlardan kaynaklanan zorlukları 
ve çalışılan yörelerde farklı yerleşim yerlerinin birbirleri ile ve 
kendi içlerinde varolan sosyal dinamikleri iyi anlamak, şirket 
ve yöre halkı arasındaki çatışmaları önlemede yardımcı olabi-
lir. Özellikle, yerel işe alma, satın alma ve tedarik zinciri ile ilgili 
net politikalar oluşturmak ve beraberinde proje paydaşlarıyla 
iletişim kurmak ve faaliyet alanına komşu yerleşim yerlerinde 
ikamet edenler için hangi ölçütlere göre, nasıl ve neden ön-
celik verileceğini açıklamak; şirketin faaliyetlerinden kaynaklı 
paydaşların endişe ve şikayetlerinin nasıl yönetilip izleneceğini 
belirlemek; işe yerleştirilen yöre sakinlerini de içine alan, tüm 
yeni personelin iş yerinde saygı ve disiplin, kültürel faklılıklar 
ve hassasiyetler ile ilgili eğitimler almasını sağlamak; ve çalı-
şanlar için gönüllülük programları oluşturarak yöre-şirket iş 
birliğini güçlendirmek önemlidir.

j) Stratejik Sosyal Yatırımların Yetersizliği
Şirketlerin sürdürülebilir ve uzun vadeli sosyal sorumluluk ve 
yatırım projeleri geliştirmesi, paydaş ilişkilerinin daha sağlıklı 
bir biçimde inşa edilmesine olanak tanır. Şirketlerin yazılı bir 
sosyal yatırım ya da sosyal sorumluluk politikasına sahip ol-
ması ve bu politikaya bağlı kısa ve uzun vadeli bir program 
geliştirip paydaşları ile istişare etmesi önemlidir. Maden faali-
yetlerinin doğrudan etki alanı içindeki yöre sakinlerinin uzun 
vadeli kalkınma önceliklerinin belirlenmesi esnasında aktif 
olarak rol almalarını sağlamak, şirketin yatırımlarının verimli 
olmasına ve paydaşları tarafından sahiplenilmesine olanak 
tanır. Şirketin taahhüt ettiği ya da kendisinden talep edilen 
her türden sosyal katkıyı kayıt altına alması ve şirket yönetimi 
tarafından kabul edilip edilmediklerine bakılmaksızın düzenli 
olarak izlemesi ve gerektiğinde paydaşları bilgilendirmesi bir 
diğer önemli konudur. 

k) Halkla İlişkiler Biriminin Güçlendirilmesi
Madencilik faaliyetleri etkin, süreklilik arz eden ve dinamik bir 
ilişki ve iletişim yöntemi ve planı gerektirir. Bunu gerçekleştir-
mek için şirketlerin ayrı bir uzmanlık gerektiren, bağımsız bir 
halkla ilişkiler ekibine ihtiyacı bulunmaktadır. Şirketin halkla 
ilişkiler ekibinin kapasitesinin artırılması için yeterli sayıda üye-
ye sahip olması, kendisine ayrılmış bir bütçeyi yönetebilmesi 
ve şirketin yönetim kademesinde söz sahibi olabilmesi önem-
lidir. Halkla ilişkiler ekibinin paydaşlar ve şirket arasında köprü 
görevi görebilecek şekilde yapılandırılması için, yeniden yerle-
şim, toplumsal yatırım, geçim kaynaklarının iyileştirilmesi, sos-
yal risk ve etki değerlendirilmesi gibi bazı belirgin konularda 
gerektiğinde dışarıdan danışmanlık hizmeti alınması gereke-
bilir. Fakat, özellikle paydaş ilişkilerinin düzenlenmesi, yönetil-
mesi ve ilişkilerde devamlılık sağlanması için şirketlerin kendi 
halkla ilişkiler ekibine sahip olmaları tavsiye edilir. 
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Sanayi devriminden sonra; 
ürünlerin üretim mekaniz-
ması, geleneksel anlamda 
ticaret sistemi ve nihayetin-

de ekonomik sistem ciddi oranda değişmiştir. 18. ve 19. yüz-
yıllarda dünya ekonomik sistemini fikirleriyle etkileyen Adam 
Smith, John Stuart, David Ricardo gibi isimler klasik ekonomi 
düşüncesinin gelişimine önemli katkılar sunmuşlardır. Özel-
likle Adam Smith’in 18. yüzyılın sonlarında yazdığı “Ulusların 
Zenginliği” (The Wealth of Nations) kapitalist sistemin kut-
sal kitabı olarak kabul edilmektedir. Bu yaklaşımın bilinen en 
önemli özellikleri; devletin etkin olmadığı bir piyasa ekonomi-
si (serbest piyasa) ve ekonomik sistemin “ürün arzı” üzerine 
kurulu olmasıdır. 1870 ve 1930’da yaşanan büyük ekonomik 
buhranlardan sonra bu sistemin yetersizliğine cevaben önce 
Marksizm ve sonrasında da Keynesyen ekonomi modelleri 
ortaya çıkmıştır. Marksist model kapitalist ekonomi modeline 
eleştiri olarak çıkmış ve kamuyu ekonomide belirleyici unsur 
olarak sunmuştur. Bu model, küresel sistem haline gelmese 
de bir süreliğine dünyada etkin olduğu dönemler olmuştur. 
Nihayetinde Sovyet bloğunun çöküşü ve Çin’in Dünya Ticaret 
Örgütüne üyeliğiyle etkinliğini tamamen kaybetmiştir. Son 
olarak Keynesyen model ise klasik modele göre “ürün talebi” 
üzerine kurulu bir sistemdir ancak Benimsediği ekonominin 
belli dönemlerinde Marksist sistemden kamunun piyasaya 
müdahalesini de içermektedir (Karma model). Bugün dünyada 
yaygın olarak kullanımda olan ekonomik model ürün talebine 
dayalı olan klasik ekonomi düşüncesinin devamı niteliğinde 
olan Keynesyen kapitalist ekonomi modelidir.

Maden ve metal piyasaları da mevcut küresel kapitalist ekono-
mik sistemin bir parçasıdır. Sanayi devriminden önemli oranda 
etkilenmiştir. Cevher fiyatları da küresel olarak borsalarda oluş-
maktadır. Şöyle ki; bugün birçok maden firması siparişini aldığı 
ürünü üretmektedir. Yani öncelikle talep almakta sonrasında 
ise üretime geçmektedir. Talebin az olduğu durumlarda fiyat-
larda bir düşüş, talebin yüksek olduğu durumda da fiyatlarda 
bir yükseliş meydana gelir. Sonuç olarak bir metalin fiyatının 
artması ve azalmasındaki temel neden o metale olan küresel 
arz talep durumuyla alakalıdır. 

21. yüzyılda hammadde tüketiminin büyük kısmı gelişmekte 
olan ülkeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Örneğin son 
10-15 yıldır Çin’in yüksek büyümesi, alt yapı yatırımları ve 
bu ülkede kırsaldan kente göç için inşa edilen şehirler-ko-
nutlar için olan hammadde ihtiyacı ciddi bir talep doğurmuş 
ve nihayetinde maden ve metal fiyatlarının tüm zamanların 
rekorlarını kırmasına sebep olmuştur. OECD verilerine göre 
80’li yıllardan günümüze küresel gıda tüketimi yaklaşık %60 
artarken; yapı malzemeleri tüketimi %100, fosil yakıt tüketi-
mi %75, metal tüketimi ise %165 artmıştır. Aynı verilerin 2020 
projeksiyonu Şekil 1’de yer almaktadır. Aynı süreçte dünya 
nüfus artışı ise yaklaşık %55 kadar olmuştur. Burada dikkat 
edilmesi gereken husus; gıda tüketimi nüfus artışıyla orantılı 
olarak artarken metal-maden-yakıt tüketim miktarlarının nü-
fus artışından oldukça fazla oranda gerçekleşmesidir. OECD 
ülkelerinin artış ortalamaları talebin stabil olması sebebiy-
le küresel ortalamadan düşüktür ancak gelişmekte olan 
ülkelerin ise tüketimleri küresel ortalamadan yüksektir.                                                                                                                                          
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Potansiyeli

135 yılı aşkın süredir, FLSmidth süregelene meydan okuyarak, fırsatları 

ortaya çıkarmaktadır. Bizler, müşterilerimizle ortak olarak potansiye-

li keşfeder, proses bilgimizi ve uzmanlığımızı karşılaşılan güçlükleri 

aşmak için kullanır, müşterilerimiz için en iyi koşulları yaratır ve işlerini, 

sürdürülebilirliğin ve toplam sahip olma maliyetlerinin anahtar faktör 

olduğu bir üst seviyeye taşımalarına yardımcı oluruz.

Ankara’daki yeni  ofi simizde dahil olmak üzere, dünya çapında 50 ülkeyi 

aşkın organizasyonumuz ile market lideri olarak proses endüstrisindeki 

müsterilerimize, mühendislik, ekipman, servis ve sürdürülebilirlik çözüm-

leri sağlayıcısı olarak hizmet vermeye devam ediyoruz.

Daha fazlası için, fl smidthminerals.com’ u ziyaret edin
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Bu farkın temelinde gelişmekte olan ülkelerde tarımdan, sa-
nayiye ve hizmet sektörüne geçen nüfus, kentleşme ve bu 
göç sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlar yatmaktadır. Kentleşme 
olgusu önümüzdeki dönemde de sürmesi beklenen bir du-
rumdur. Birleşmiş Milletler verilerine göre önümüzdeki 20 
yılda kırsaldan kente kayacak 1 milyardan fazla nüfus bu-
lunmaktadır. Bu veri hammaddelere olan ihtiyacın önceki 
20 yıla göre biraz daha yavaş olsa da yine de ciddi oranda 
artacağını göstermektedir. 

Talep ve tüketim odaklı mevcut küresel düzen; yaygın ifadeyle 
kapitalist ekonomik sistem küresel ekonomide belirleyici du-
rumdadır. Gelişmiş ülkelerin hayat tarzlarının küresel ölçekte 
Uzakdoğu Asya’dan, Güney Amerika’ya kadar farklı şekillerde 
yaygınlaştığı bir tarihte yaşıyoruz. Ekonomik sistem talep/tüke-
tim odaklı olduğu için üretici kesimler ürünlere talep oluşturmak 
için farklı yöntemler denemekteler ve gelinen noktada bu çaba-
larında oldukça başarılı oldukları söylenebilir. Biz madenciler 
için daha fazla tüketim kısa vadede ekonomik açıdan olumlu gö-
rünse de uzun vadede ciddi sıkıntılar yaratacağı muhtemeldir. 
Birleşmiş Milletler, sürdürülebilirlik adına bundan bir kaç sene 
önce 3R adında bir program başlattı. Bu program atık ve üretim 
miktarının azaltılması (Reduce), mümkün olan proses eleman-
larının tekrar kullanımı (Reuse) ve atıkların tekrardan geri kaza-
nımı (Recycle) olarak sunuldu. Temelde tüketim verimliliğinin 
arttırılması ve tüketimin azaltılmasını hedefleyen bu program 
madenlerin bir rezerv ömrü olduğu ve yakın gelecekte dünyada 
kuraklık riskinin var olması hipotezine dayanıyor. 

Şekil 1: 1980-2020 arası hammadde tüketim miktarları değişimi (milyar ton, Kaynak: OECD) 

Dünya üzerindeki gerçekte var olan rezerv miktarını bilme-
diğimiz için bir hammaddeye ömür biçmek çok gerçekçi 
değildir. Çünkü bir taraftan bulunmuş olan rezervler tüketi-
lirken diğer taraftan da yeni maden yatakları bulunmaktadır. 
Buna ek olarak teknolojinin gelişmesiyle geçmişte ekonomik 
olmayan yataklarında kullanılabilmesi mümkün olabilmek-
tedir. Ancak son 15-20 yılda hızla artan tüketim miktarları 
sebebiyle birçok maden ve metal için yeni bulunan rezervler 
tüketilenlerden fazla olduğu için eldeki rezervlerin ömürleri-
nin ve tenörlerin azaldığını söylemek mümkündür. Buna kar-
şılık diğer taraftan da değişen teknoloji sebebiyle farklı ham-
maddelere olan ihtiyacın artıp azalabileceği de bir gerçektir. 
Buna örnek olarak yakın geçmişte tüplü televizyonlardan 
ince LCD/LED televizyonlara geçiş örnek olarak gösterilebi-
lir. Tüplü televizyonlarda kullanılan stronsiyum, televizyon 
teknolojisindeki bu değişim sonucunda önemli bir kullanım 
alanını kaybetmiştir.

Madencilik doğayla etkileşen bir sektördür. İnsanoğlu bin-
lerce yıldır yaşadığı evreni atalarından devralmıştır. Bizden 
sonrasında da yeni nesiller aynı evrende yaşayacaklardır. Yer-
yüzünde bulunan bunca kaynağın ve imkânın tasarruf hakkı 
elbette ki insanlardadır. Ancak unutmamalıyız ki bu evrende 
tasarruf hakkımız olsa da evrenin nihai sahibi biz değiliz. Belli 
bir süreliğine kullanım hakkına sahip olduğumuz bu kaynak-
ları ararken, çıkarırken, işlerken ve tüketirken; doğaya müm-
kün olan en az zararı vererek, en verimli şekilde kaynaklarımı-
zı değerlendirmeliyiz. Tüketirken de özellikle biz madenciler 
olarak bir cevherin nasıl zorlu ve emek dolu bir yolculuğunun 
olduğunu hatırlayarak; israf etmeden ve tüketim toplumu 
tuzaklarına düşmeden kaynakları kullanmalıyız. İhtiyaç olma-
yan tüketimlerden kaçınmak, üretim ve sonrası proseslerde 
atık miktarını azaltmak, cevherlerin zenginleştirmesinde 
yüksek kazanım ve kullanılan ürünlerin doğaya salınması ye-
rine geri dönüştürülmesi hepimize düşen bir sorumluluktur. 
Bunu sırf kaynaklar azaldığı için değil; doğru davranış olduğu 
için yapmalıyız ve çevremizi de bu konuda bilgilendirme-
liyiz. Maalesef akademik anlamda öğrencilere yıllardır aynı 
konuları anlatıyoruz ancak kapitalist sistemin bütün insan-

ları müşteriye çevirdiği 
bir tüketim toplumuna 
karşı bilinçlenmeyi, ve-
rimliliği, tasarrufu ve 
analizler yapabilmeyi 
gündem dışı tutuyoruz. 
Tüketim konusunda bir 
bilinç oluşturmaktan 
oldukça uzağız. Bir ek-
mek parçasına bile saygı 
duyan geleneğe sahip 
bir toplumun kendisine 
madenleri sunan yeryü-
züne de aynı hassasiyeti 
duyması beklenir. 
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maden hukuku

Maden Yasası’nda İdari
Para Cezaları-IV

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

3213 sayılı Maden Yasası’nın 
6592 sayılı Yasa ile değişik Ara-
ma faaliyeti başlıklı 17’nci mad-
desi ilk fıkrasında; “Arama ruh-

satının düzenlenmesinden sonraki ilk bir yıl ön arama dönemidir. 
Ön arama süresi sonuna kadar asgari faaliyetlerin tamamlandığını 
ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarının gösteren ön arama 
faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Bu süre içinde raporun 
verilmemesi halinde 20.000 TL idari para cezası verilir. Genel Mü-
dürlüğe verilen raporların veya yatırım harcama kalemlerine ait 
belgelerin uygun bulunmaması halinde eksikliklerin bir ay içinde 
giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden 
itibaren eksikliklerin bu sürede tamamlanmaması veya verilen ra-
porların ya da yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun 
bulunmaması halinde de 20.000 TL idari para cezası verilir. Arama 
ruhsatı, IV. Grup madenlerde iki yıl, diğer gruplarda bir yıl olmak 
üzere genel arama dönemine hak sağlar.” kuralı bulunmaktadır.

•	Arama ruhsatı düzenlenmesinden sonraki bir yıl, ön arama 
dönemidir.
•	Ön arama süresi sonuna kadar asgari faaliyetler ve yatırım 
harcamaları konusunda ön arama faaliyet raporu verilecek, ve-
rilmemesi halinde 20.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.
•	Ön arama faaliyet raporunun süresinde verilmesine karşın, 
raporda eksiklik olması, uygun bulunmaması durumunda eksik-
liklerin tamamlanması, uygun olmayan kısımların düzeltilmesi 
konusunda ruhsat sahibine yazılı bildirim yapılarak bir ay süre 
verilecek, buna rağmen eksiklikler giderilmez ise 20.000 TL idari 
para cezası uygulanacaktır. Verilecek bir aylık sürede eksiklikle-
rin ve uygun bulunmama durumlarının yazılı bildirimde çok açık 
bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Çok açık bildirilen eksikliklerin 
verilen beyanda yine eksik bulunması durumunda idari para ce-
zası verilmesi kaçınılmaz hale gelecektir.

Aynı maddenin ikinci fıkrasında; “Genel arama dönemi süresi so-
nuna kadar maden arama projesinde belirtilen maden kaynağına 
ilişkin bilgilerin ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin 
yatırım harcamalarını da gösteren genel arama faaliyet raporu-
nun verilmesi zorunludur. Bu süre içinde raporun verilmemesi ha-
linde 20.000 TL idari para cezası verilir. Genel Müdürlüğe verilen 
raporların veya yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun 
bulunmaması halinde eksikliklerin bir ay içinde giderilmesi ruhsat 
sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksiklikle-
rin verilen sürede tamamlanmaması veya verilen raporların ya da 
yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması 
halinde 20.000 TL idari para cezası verilir.” denilmiştir.

•	Genel arama dönemi IV. Grup madenlerde iki yıl, diğer grup-
larda bir yıldır.
•	Genel arama süresi sonuna kadar, arama projesinde belirtilen 
maden kaynağına ilişkin bilgiler ve arama faaliyetlerine ilişkin 
yatırım harcamalarını gösteren genel arama faaliyet raporu 
verilecektir. Verilmemesi halinde 20.000 TL idari para cezası 
uygulanacaktır.
•	Genel arama raporunun süresinde verilmesine karşın, raporda 
eksiklik olması, uygun bulunmaması durumunda eksikliklerin ta-
mamlanması, uygun olmayan kısımların düzeltilmesi konusun-
da ruhsat sahibine yazılı bildirim yapılarak bir ay süre verilecek, 
buna rağmen eksiklikler giderilmez ise 20.000 TL idari para cezası 
uygulanacaktır. Bildirilen eksikliklerin verilen beyanda yine eksik 
bulunması durumunda yine idari para cezası verilecektir. 

6592 sayılı Yasa ile değişik 24’üncü maddenin 2. fıkrasında; “İş-
letme projesindeki teknik eksiklikler ile vadesi geçmiş borcun 
bulunmadığına ilişkin belge ve işletme ruhsat bedeli yapılan 
bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlanacaktır. Eksiklikleri 
verilen sürede tamamlamayanlara 20.000 TL idari para cezası 
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verilerek süre üç ay daha uzatılacak, bu sürede de eksiklikleri ta-
mamlamayanların talepleri kabul edilmeyerek, yatırılan işletme 
ruhsat bedeli iade edilecektir. Her ne kadar talepler kabul edil-
meyecek denilse de eksiklikleri üç ay içinde tamamlamayanların 
ruhsat hakkı ortadan kalkacaktır. Bilindiği üzere I. grup, II. grup 
(a) ve (c) bendi madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilece-
ğinden, maddede talepleri kabul edilmez denilmesi doğrudur. 
Diğer grup madenlerde işletme projesindeki eksiklikleri süresin-
de yerine getirmeyen arama ruhsatlarının iptal edileceği açıktır.

24’üncü maddenin 11. fıkrasında; “İşletme ruhsatının yürür-
lük tarihinden itibaren Yasanın 7’nci maddesinin zorunlu kıl-
dığı izinlerin üç yıl içinde tamamlanmaması/tamamlanama-
ması halinde, bu ruhsatlara her yıl 50.000 TL idari para cezası 
uygulanacak, işletme ruhsatının süresinin sonuna kadar da 
bu izinlerin alınamaması halinde işletme ruhsatı temdit edil-
meyip, iptal edilecektir. İşletme ruhsat sahibinin dışında geli-
şen izin alınamaması hali kural dışında bırakılmıştır. 

Örneğin, işletme faaliyeti yapılacak alanın mera olması ya da 
ormanın izin vermemesi durumunda geçecek süre konusunda 
maddede bir düzenleme yoktur. Mera tahsis amacının değiştiril-
mesi konusunda Valiliğin onay vermeyip, dava açılmasında bu 
dava en erken bir yılda sonuçlanmaktadır. Ayrıca, mera tahsisi 
4342 sayılı Mera Yasası uyarınca ruhsat sahibi tarafından doğ-
rudan valiliklerden istenememekte, Bakanlığın yerinde yaptığı 
tetkik sonucu mera alanında işletmeye elverişli madenin bulun-
ması ve mera tahsis amacı değişikliğini zorunlu kılması halinde 
talep Bakanlık tarafından valiliğe yapılmaktadır. Dolayısıyla tah-
sis amacını valiliğe ileten Bakanlık, talebin reddini de bilmekte 
ve geçen süreden haberdar olmaktadır. Ruhsat sahibinin iradesi 
dışında olan bu gecikmenin üç yıllık süreye dâhil edilmemesi 
kamu vicdanı ile bağdaşan bir durum değildir.

Bir diğer husus orman izinlerinde yaşanmaktadır. Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı, 03.03.2014 günlü ve 2014/1 sayılı Genelge doğ-
rultusunda orman izni vermektedir. Söz konusu genelgeden 
sonra, 18.04.2014 gün 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Orman Yasası’nın 16’ncı maddesinin Uygulama Yönetmeliği çı-
karılmıştır. Yani genelgeden 46 gün sonra aynı konuları düzen-
leyen Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Genelgenin, Başvuruların 
Değerlendirilmeye Alınmayacağı Sahalar başlıklı 5’inci maddesi-
nin (ç) bendinde “Tohum meşcerelerinde, gen koruma orman-
larında ve muhafaza ormanlarında” II-b grubu madencilik faa-
liyetinin değerlendirilmeye alınmayacağı denilmiş, genelgeden 
sonra çıkan yönetmelikte aynı madde; “Muhafaza ormanları, 
gen koruma alanları, tohum meşcereleri ile orman içi dinlenme 
yerlerinde Maden Yasası’nın 2’nci maddesindeki I (a), I (b) ve II (a) 
grup madenler ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapı-
larda dolgu amaçlı kullanılan her türlü yapı hammaddesi üretimi 
için yapılacak madencilik faaliyetlerine izin verilmez. Ancak mu-
hafaza ormanlarında gen koruma alanları, tohum meşcereleri 
ile orman içi dinlenme yerlerinde; bu gruplardaki madenlere Ba-
kanlıkça bu yönetmeliğin yayımından önce verilen izinlerin süre 
uzatım talepleri Değerlendirme Komisyonu tarafından incele-

nerek izne konu edilebilir, 
düzenlemesi getirilmiştir.

Genelge ve Yönetmeliğin 
aynı konudaki düzenle-
mesi incelendiğinde;
1. Genelge; II-b grubu 
maden ruhsatları için is-
tenen orman izinlerinde 
muhafaza ormanlarına 
yapılan başvuruların de-
ğerlendirmeye alınmaya-
cağını,
2. Yönetmelik; I-a, I-b ve 
II-a grubu madencilik faaliyetlerine muhafaza ormanlarında 
izin verilmeyeceğini, ancak II-b grubu mermer ruhsatlarında 
ise böyle bir kısıtlamanın olmadığını,
3. Yönetmelikte, I-a, I-b ve II-a grubu madenlerde Yönetmeli-
ğin yayımından önce verilen izinlerin süre uzatım taleplerinin 
Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek izin verile-
bileceği, düzenlenmiştir.

Yönetmelikle, I-a, I-b ve II-a grubu madenlerde daha önce ve-
rilmiş orman izinlerinin Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce 
temdit başvurularının yapılması halinde bir değerlendirme so-
nucu uzatılabileceği, düzenlenmiş ise II-b grubu madenlerde 
(mermer) muhafaza ormanlarına izin verilmesinde Yönetmelik 
ile herhangi bir kısıtlamanın olmadığı açıkça görülür. Zira Yö-
netmelikte II-b grubundan hiç söz edilmemiştir.

Böyle bir uyuşmazlıkta yerel Mahkeme muhafaza ormanlarında 
II-b grubu madencilik faaliyetine izin verilmeyeceği konusun-
da davalı idare işlemini uygun bulmuş, kararın temyizi üzerine 
Danıştay Sekizinci Dairesinin, 01.03.2017 gün E:2015/13409, 
K:2017/1228 sayılı kararında, anılan mevzuat incelendiğinde, Or-
man Kanunu’nun 16’ncı maddesinin Uygulama Yönetmeliği sa-
dece I-a, I-b ve II-a grup madenler için sınırlama getirmekte iken, 
söz konusu Genelge ile II-b grubu madenler için de sınırlama ge-
tirildiği, dolayısıyla her iki düzenlemenin de Orman Kanunu’na 
aykırılık oluşturmadığı görülmektedir. İşlemin tesis edildiği tarih-
te yürürlükte bulunan Yönetmelikle II-b grubu madenler için bir 
kısıtlama getirilmemekle birlikte, “Genelge ile getirilen bu kısıtla-
ma Orman Kanunu’na aykırılık oluşturmadığından, davalı idare 
tarafından davacı başvurusunun Genelge dayanak gösterilerek 
reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşıl-
mıştır.” denilerek yerel Mahkeme kararı oy birliğiyle onanmıştır. 

Bu karara katılmıyoruz. Aynı konuyu düzenleyen genelge dahi 
olsa, sonraki genelgenin uygulanması gerektiği açıktır. Kaldı ki 
aynı konuyu düzenleyen ve genelgeden sonra yürürlüğe giren 
Yönetmeliğe açıkça aykırı olan işlemin, normlar hiyerarşisi or-
tadan kaldırılarak hukuka uygun görülmesi kabul edilecek bir 
durum olmasa gerektir. Kısaca, ne Orman Yasası’nda ve ne de 
yönetmelikte muhafaza orman sınırları içerisinde II-b grubu 
madencilik faaliyetine izin verilmeyeceği düzenlemesine yer                                               
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verilmemiş iken, genelge ile üst hukuk normlarında yer alma-
yan kısıtlamalara yer verilmesi kabul edilecek bir durum de-
ğildir. Ayrıca karar, Maden Yasası 7’nci maddesi ilk fıkrası son 
cümlesindeki “Maden Yasası dışında madencilik faaliyetleri ile 
ilgili olarak yapılacak her türlü kısıtlama ancak yasa ile düzen-
lenir.” kuralına da açıkça aykırıdır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden ruhsatını vermekte, 
ancak zorunlu izinler konusunda maden ruhsat sahibine hiçbir 
kolaylık sağlamamaktadır. En azında Maden Yasası’na, zorunlu 
izinlerin alınması sırasında ruhsat sahibinden kaynaklanmayan 
gecikmeler, Yasa’nın 24’üncü maddesinde geçen ruhsat süre-
sine dâhil edilmez, şeklinde bir ibare konulması gerekir. Aksi 
takdirde Bakanlığın verdiği ruhsatın hiçbir kıymeti kalmazken, 
yükümlülükleri devam eder. Şu anda yaşanan durum budur. 

3213 sayılı Maden Yasası’nda köklü değişiklikler getiren 6592 
sayılı Yasa, 18.02.2015 gün 29271 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak, Uygulama Yönetmeliği, 
bugüne kadar çıkmamıştır. Bu denli değişiklikler yapılan Ya-
sa’nın uygulama yönetmeliğinin iki yılı aşkın sürede yürürlüğe 
konulmaması, gerek ruhsat sahipleri gerekse uygulamacı idare 
açısından zorluklar yaşatmaktadır.

6592 sayılı Yasa ile Maden Yasası’nın 37’nci maddesi değiştirile-
rek, geçici tatil verilebilmesi, İşletme İzni olması koşuluna bağla-
mıştır. Son derece yanlış olan bu kuralın en kısa zamanda değişti-
rilmesi gerekir. Zaten yaşanan sorunlar zorunlu izinlerin alınması 
aşamasında olmaktadır. Zorunlu izinleri ruhsatı veren idare değil, 
başka kurumlar vermektedir. Başka kurumların vermediği izinler 
sonucu, Maden Yasası kuralları gereği ruhsat sahibi işletme izni 
alamamakta, idari para cezası ödemekte ve sonucunda ruhsat 
sahibinin ruhsatı iptal edilmektedir. Son derece yanlış olan bu 
durum karşısında ruhsat sahibi çaresiz durumdadır.

Yasanın 24’üncü maddesi 12. fıkrasında “Beş yıllık sürede müc-
bir sebepler ve beklenmeyen haller dışında üç yıldan fazla üre-
tim yapmayan ruhsat sahiplerine 50.000 TL idari para cezası 
verilecektir. Bu üç yıllık süre içinde yapılan toplam üretimin 
projede beyan edilen bir yıllık üretim miktarının % 10’undan 
az olması halinde de 50.000 TL idari para cezası uygulanacak-
tır. İdari para cezasının uygulanmasından başlamak üzere bu 
fıkraya aykırı fiilin tekrar tespit edilmesi halinde ruhsat iptal 
edilecektir.” denmektedir.

Maddede mücbir sebepler ve beklenmeyen hallerden söz edil-
miştir. Mücbir sebepler ve beklenmeyen hallerin neler olduğu, 
Yasa’nın 3’üncü maddesinde açıklanmıştır. Bu açıklamalar ge-
rekçe gösterilerek, idareden Yasa’nın 24’üncü maddesi 12. fık-
rasının uygulanmaması istenebilir.

Yasanın 29’uncu maddesi ilk fıkrasında “İşletme faaliyetinin, pro-
jesine ve Maden Yasası kurallarına göre yürütüleceği, aykırı faa-
liyetin tespit edilmesi halinde, uygun faaliyette bulunulması için 
ruhsat sahibine altı aya kadar süre verileceği, bu süre sonunda uy-

gun faaliyette bulunulmaması halinde 50.000 TL idari para cezası 
verilerek üretim faaliyetinin durdurulacağı” kural altına alınmıştır.

İşletme ruhsat sahasında; işletme projesine ve Maden Yasa-
sı’na aykırı faaliyetin tespiti sonucu ruhsat sahibine yazılı olarak 
faaliyeti, Yasa’ya ve projeye uygun hale getirmesi istenecektir. 
Yazılı olarak bildirim yapılmış, ruhsat sahibi aykırı faaliyeti gi-
dermiş, ancak ruhsat sahasının diğer kısımlarında da aykırılık 
tespit edilmiş ise bu durumda da yeniden aykırı faaliyetin gide-
rilmesi konusunda süre verilecektir. Bu nedenle, tespit yapılır-
ken tüm sahanın incelenmesi ve görülen aykırılıkların açıklayıcı 
şekilde ve eksiksiz olarak ruhsat sahibine bildirilmesi gerekir.

29’uncu maddenin 4. fıkrasında “Ruhsat sahibi, her yıl nisan ayı 
sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faa-
liyeti ile ilgili teknik belgeleri, işletme faaliyet raporunu ve işlet-
me sahasında arama yapmış ise arama ile ilgili bilgileri Maden 
İşleri Genel Müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. Yükümlülü-
ğün yerine getirilmemesi halinde 30.000 TL idari para cezası 
verilerek, yükümlülük yerine getirilinceye kadar üretim faaliye-
ti durdurulacaktır. İdari para cezasının ödenmesi durdurulan 
üretim faaliyetini kaldırmayacak, Yasanın aradığı belgelerin 
idareye sunulması sonrası üretim faaliyetine izin verilecektir.

29’uncu maddenin 5. fıkrasında da; I. Grup (a) bendi madenle-
rin için, ruhsat sahibinin her yıl ocak ayı sonuna kadar bir ön-
ceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili işletme 
faaliyet raporunu, büyükşehir belediyesi olan illerde valiliklere, 
diğer illerde il özel idarelerine vermekle yükümlü oldukları, yü-
kümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30.000 TL idari para 
cezası uygulanacağı, yükümlülüğün yerine getirilmesine kadar 
da üretim faaliyetinin durdurulacağı, kural altına alınmıştır.

31’inci maddenin ikinci fıkrasında, ruhsat sahalarında daimi ne-
zaret ve teknik eleman istihdam şartlarını sağlamadan maden 
işletme faaliyetinde bulunulması halinde 30.000 TL idari para 
cezası uygulanarak maden işletme faaliyetleri durdurulacak ve 
istihdam şartları sağlanması halinde faaliyete izin verilecektir.

36’ncı maddede; Madencilik ve müteakip safhalarındaki fa-
aliyetler sırasında; cevher, metal veya ekonomik değer ihtiva 
eden, günün şartlarında teknik veya ekonomik değerlendir-
mesi mümkün olmayan pasa, zenginleştirme bakiye yığını ve 
cüruflar, çevre kirliliği açısından mahzur teşkil etmiyorsa ge-
çirildikleri son işlemden çıktıkları şekliyle ayrı ayrı muhafaza 
edilir. Bu bakiye ve pasa yığınlarının miktarları, fizikî özellikleri, 
usulüne göre alınmış numunelerin analiz raporları ve döküm 
alanları, faaliyet raporları, plan ve haritalarda gösterilir.

Aktarılan kurala aykırı davranılması halinde ruhsat sahibine iş-
letme ruhsat taban bedeli kadar idari para cezası verilecektir.

İdari para cezaları yeniden değerlendirme oranları ile her yıl 
artırılmaktadır. Bu dördüncü yazımız ile idari para cezaları ko-
nusunu kapatıyoruz. 
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BOOST YOUR PERFORMANCE 
AND PRODUCTIVITY WITH 
OUTOTEC SERVICES
As your service partner, Outotec is firmly 
committed to understanding your business 
needs. We collaborate with you to develop 
a safe, sustainable, and reliable service 
solution based on our deep process 
knowledge, leading technologies, and 
operation and maintenance expertise. 
Our tailored service solution will help 
you achieve a step change in business 
performance throughout your plant’s  
entire life cycle.

Read more  
www.outotec.com/ 
services
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

May.17 Keles krible +40 mm 172 KLİ 2.766

May.17 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

347 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 5.198

May.17 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

347 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.917

May.17 Kısrakdere krible +20 mm 390 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.775

May.17 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

265 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

May.17 Çan krible +30 mm 267 ÇLİ 4.537

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2016)
Birim

CM
E G

roup

30.May.17 Altın 1262,80 9,79 1150,20 USD/tr. oz

30.May.17 Gümüş 17,27 8,28 15,95 USD/tr. oz

30.May.17 Platinyum 950,00 5,37 901,60 USD/tr. oz

30.May.17 Rodyum 930,00 20,78 770,00 USD/tr. oz

30.May.17 Palladyum 799,00 17,16 681,95 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2016)
Birim London M

etal Exchange

30.May.17 Alüminyum 1952,50 13,98 1713,00 USD/ton

30.May.17 Bakır 5688,00 3,42 5500,00 USD/ton

30.May.17 Çinko 2629,50 2,61 2562,50 USD/ton

30.May.17 Kalay 20350,00 -3,44 21075,00 USD/ton

30.May.17 Kurşun 2096,00 5,70 1983,00 USD/ton

30.May.17 Nikel 9040,00 -9,65 10005,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2016)
Birim

N
orthernM

iner (N
M

)

31.Mar.17 Antimuan 9000,00 0,00 9000,00 USD/ton

31.Mar.17 Bizmut 12,40 0,00 12,40 USD/lb.

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

1.May.17 İridyum 885,00 31,11 675,00 USD/tr. oz

31.Mar.17 Kadmiyum 0,88 0,00 0,88 USD/lb.

1.May.17 Kobalt 25,06 70,01 14,74 USD/lb.

1.May.17 Magnezyum 2,18 4,31 2,09 USD/ton

1.May.17 Manganez 1,94 11,49 1,74 USD/ton

31.Mar.17 Molibden 15250,00 3,39 14750,00 USD/ton

LM
E

1.May.17 Rutenyum 65,00 62,50 40,00 USD/tr. oz

N
M

31.Mar.17 Selenyum 26,00 0,00 26,00 USD/lb.

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

31.Mar.17 Tungsten 4,99 0,00 4,99 USD/lb.

22.May.17 Uranyum 21,50 6,17 20,25 USD/lb.

U
XC

31.Mar.17 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)

May.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 480 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6800

May.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 480 KOZLU MÜ. LAVUARI 6800

May.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 480 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6800

May.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 480 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7000

May.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 420 AMASRA MÜ. LAVUARI 6100

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ
(RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%

Yıl Sonu
Fiyatı

 (31.Aralık.16)

Birim

H
EFA

 Rare earth

31.Mar.17 Lantanyum Metal ≥ 99% 7,00 -30,00 10,00 USD/kg

31.Mar.17 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 2,00 -58,33 4,80 USD/kg

31.Mar.17 Seryum Metal ≥ 99% 7,00 -30,00 10,00 USD/kg

31.Mar.17 Seryum Oksit ≥ 99.5% 2,00 -54,55 4,40 USD/kg

31.Mar.17 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 85,00 -51,43 175,00 USD/kg

31.Mar.17
Praseodmiyum Oksit ≥ 

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

31.Mar.17 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 60,00 -31,03 87,00 USD/kg

31.Mar.17 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 42,00 -28,81 59,00 USD/kg

31.Mar.17 Samaryum Metal ≥ 99.9% 7,00 -65,00 20,00 USD/kg

31.Mar.17 Europyum Oksit ≥ 99.5% 150,00 -77,94 680,00 USD/kg

31.Mar.17 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 55,00 -42,11 95,00 USD/kg

31.Mar.17 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 32,00 -17,95 39,00 USD/kg

31.Mar.17 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 550,00 -32,10 810,00 USD/kg

31.Mar.17 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 400,00 -33,33 600,00 USD/kg

31.Mar.17 Disporsiyum Metal ≥ 99% 350,00 -25,53 470,00 USD/kg

31.Mar.17 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 230,00 -32,35 340,00 USD/kg

31.Mar.17 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 95,00 -42,42 165,00 USD/kg

31.Mar.17 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 34,00 -55,84 77,00 USD/kg

31.Mar.17 İtriyum Metal ≥ 99.9% 35,00 -54,55 77,00 USD/kg

31.Mar.17 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 6,00 -60,00 15,00 USD/kg

31.Mar.17 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 15000,00 -16,67 18000,00 USD/kg

31.Mar.17 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 4200,00 -41,67 7200,00 USD/kg

31.Mar.17 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

30.May.17 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 270-280 USD/dmt

30.May.17 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 240-250 USD/dmt

30.May.17 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 215-225 USD/dmt

10.Eki.16 Manganez cevheri (CIF-Çin) 34-36% parça 2,3 USD/dmtu

Temel Maden Fiyatları

ekonomi

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
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eTkinlik Takvimi

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

23 - 26 Ağustos  Project Marble Eurasia, İstanbul,
projectmarbleeurasia.com
23 - 26 Ağustos  İstanbul Block Marble Fair, İstanbul, istanbulblock.com
11 - 14 Eylül  ESCC2017, European Symposium on Communion & 
Classification İzmir, escc2017.org
27 - 29 Eylül  Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu,
Bodrum, isme.org.tr
27 - 30 Eylül  INERMA: 2. Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji 
Zirvesi, İstanbul, inerma.com
4 - 8 Ekim  Uluslararası İş ve İnşaat Makinaları Teknolojileri ve Ekip-
manları Fuarı, Antalya, cm-expo.com 
12 - 14 Ekim  INERMA: 2. Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji 
Zirvesi, İstanbul, inerma.com
12 - 14 Ekim  MühJeo 2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik 
Sempozyumu, Adana, muhjeoder.org.tr
18 - 21 Ekim  7. Madencilik Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, 
İzmir, minex.izfas.com.tr
18 - 21 Ekim  6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongre-
si (IMMAT), İzmir, immat.org

4 - 7 Haziran  Future Understanding of Tectonics, Ores, Resources,
Environment and Sustainability 2017, Avusralya, https://goo.gl/XPIfzs
7 - 8 Haziran  International Conference Mining in Europe 2017, Almanya, 
https://goo.gl/gpeXj5
9 - 10 Haziran  International Conference on Mining, Material, and 
Metallurgical Engineering MMME 2017, İtalya, mmmeconference.com
13 - 15 Haziran  China Beijing International Coal Equipment & Mine 
Technical Equipment Expo CICEME2017, Çin, ciceme.com/ad_en/
23 - 14 Haziran  DRC Mining Week Expo&Conference, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti, www.drcminingweek.com
25 - 29 Haziran  International Conference on Sustainable Development 
in the Minerals Industry SDIMI 2017, Çin, ustb.edu.cn 
28 - 30 Haziran  International Workshop on Advanced Ground Penetrat-
ing Radar, İngiltere, www.eng.ed.ac.uk 
11 - 12 Temmuz  Iran Mining Technology Summit 2017, İran, 
www.iranminetech.com 
5 - 7 Eylül  Mining Investment Central & South America 2017, Panama, 
www.mininginvestmentlatinamerica.com
12 - 16 Eylül  Electra Mining Botswana 2017, Botswana, 
www.electramining.co.bw/
11 - 15 Eylül  International Congress and Exhibition on Non Ferrous 
Metals & Minerals 2017 , Rusya, www.nfmsib.ru/en 

18 - 21 Ekim  Marble Show, Antalya, marbleshow.com
25 - 29 Ekim  14. Uluslararası Mermer, Doğaltaş Ürünleri ve Teknolojil-
eri Fuarı, İstanbul, cnristanbulmermer.com
1 - 3 Kasım  BMPC 2017-XVII. Balkan Cevher Hazırlama Kongresi, 
Antalya, ymgv.org.tr
1 - 4 Kasım  3. Bursa Blok Mermer Fuarı, Bursa, tuyap.com.tr
1 - 5 Kasım  Öztunalı 2017 Uluslararası Jeoarkeoloji, Antik
Madencilik ve Metalurji Sempozyumu, İstanbul,
geoarchaeology2017.istanbul.edu.tr 
2 - 3 Kasım  Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Sempozyumu 2017, Adana, madenisg.org 
5 - 9 Kasım  Balkan Jeofizik Kongresi 2017, Antalya, bgs2017.org 
8 - 10 Kasım  EIF Enerji Kongresi, Ankara, enerjikongresi.com 
1 - 2 Aralık  T9. Delme Patlatma Sempozyumu, Ankara,
delpatsempozyumu.org 
13 - 15 Aralık  Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve 
Sergisi, Antalya, mersem.org.tr

17 - 20 Eylül  SEG 2017: Ore Deposits of Asia: China and Beyond,Çin, 
www.seg2017.org
20 - 21 Eylül  Valve World Asia 2017, Çin
20 - 22 Eylül  10. International Mining Geology Conference 2017, 
Tazmanya, www.mininggeology.ausimm.com.au
23 - 24 Eylül  World of Gems Conference 2017, Kanada, gemguide.com
29 Eylül - 1 Ekim  Asia-Pacific’s International Mining Exhibition AIMEX 
2017, Avustralya, reedexhibitions.com.au
11 - 13 Ekim  International Conference on Underground Mining
Technology UMT 2017, Avustalya, acg.uwa.edu.au 
12 - 14 Ekim  5.International Mining & Mineral Recovery Exhibition 2017, 
Myanmar, www.miningmyanmar.com
21 - 25 Ekim  Exploration 2017, Kanada, exploration17.com
31 Ekim - 2 Kasım  Fennoscandian Exploration and Mining FEM 2017, 
Finlandiya, fem.lappi.fi/en
7 - 9 Kasım  Mining Industry Expo  2017, Ukrayna, 
www.iec-expo.com.ua/en/mieen-2017.html
13 - 16 Kasım  Flotation 2017, Güney Afrika
13 - 17 Kasım  Kenya Mining Forum 2017, Kenya, kenyaminingforum.com
21 - 24 Kasım  Geomate 2017, Japonya, www.geomate.org

Cevherden Değere...
Şirketinize Değer Katar

www.madencilikturkiye.com



7. Madencilik, 
Doğal Kaynaklar ve 
Teknolojileri Fuarı

7Th Mining, Natural Resources And 
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Sayfa Firma
77 ALS Global

17 Anadolu Flygt

45 Ant Group

69 Ardef

105 Argetest

61 Ariana Resources

47 Asel Teknik

55 Atlas Copco

5, 9, 58, 59 Barkom

A. Kapak İçi Bilgi Mühendislik

101 Çolakoğlu Makine

75 Çukurdere Sondaj

81 Dama Mühendislik

Sayfa Firma
32, 33 Delkom

107 DMT

63 Engeotek

83 ERD Sondaj

29 Ersencer

23 Esan

95 Esit

57 Flowrox

113 FLSmidth

39 Foramec

15 Global Magnet Sondaj

97 GREEN Chemicals

25 Hidromek

Sayfa Firma
87 İntermobil

121 Kensan

89 Ketmak

111 Labris

49 MB Crusher

11 Metso

123 Minex

31 MTM Makine

13 Nadir Metal Rafineri

19 Netcad

Arka Kapak Ortadoğu Sondaj

119 Outotec

109 Özfen

Sayfa Firma
21 Pena Maden

3 Pozitif Sondaj

65 SGS

79 Siemens

Ön Kapak İçi Son-Mak

1 Spekrta Jeotek

103 SPT

99 SSAB

27 Teknima

Ön Kapak Tüprag

93 Ukwazi

7 Weir

115 Yünel

71 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

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...

124



 
www.tsurumi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pompa.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

Uygulamadan 
Üretime
Uygulamadan 
Üretime

Sondaj Makine ve Pompaları
Ürettiğimiz tüm makine ve 
pompalara 1 yıl veya 8000 
saat garanti verilmektedir. 
Ayrıca, herhangi bir arıza 
oluştuğunda 24 saat içinde 
servis hizmeti verilmesi 
garanti vermektedir.      

Sondaj Ekipmanları
Geo Sondaj Makine, üretmiş 
olduğu ekipmanların 
verimliliğini grup şirketi olan 
Ortadoğu Sondaj San. ve 
Tic.A.Ş. de kullanarak test 
etmektedir.    

Sondaj Sıvısı Katkı ve Ekipmanları
Geo Sondaj Makine’nin satışını 
yaptığı sondaj sıvısı katkı ve 
ekipmanları, Ortadoğu Sondaj San. 
ve Tic.A.Ş. nin kullanım ve verimlilik 
sonuçlarına göre değerlendirilip en 
verimli, en ekonomik olanlar tercih 
edilerek belirlenmiştir.     

Mühendislik Hizmet ve Servisler
Geo Sondaj Makine İmalat Ltd. Şti., 
sondaj sektörünün tüm mühendislik 
hizmetlerini vermektedir. Bu hizmetleri 
verirken Ortadoğu Sondaj San. ve Tic. 
A.Ş. den gelen bilgi birikiminden 
faydalanmaktadır.

 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi 29. Cad. No:3 Malıköy - Sincan / ANKARA www.ortadogusondaj.com


