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Kuzey Avrupa’daki en büyük altın madeni olan 
Björkdalsgruvan, yüksek altın talebinin

sürmesini bekliyor ve Atlas Copco’nun yeni, 
kompakt Explorac 100 RC sondaj makinesini 

kullanarak gelecekteki üretim
için hazırlanıyor.

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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Ulusal Hakemli Dergidir

ediTörden

Onur Aydın • onur@mayeb.com.tr • twitter.com/OnurMadenTR

Son dönemde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı madencilik sektörüne her za-
mankinden daha fazla ilgili olmaya başladı. Ekonomiyi canlandırmak, istihdamı ve 
yatırımları artırmak üzere çeşitli girişimler başlatan hükümetin 2017 başlarında açık-
ladığı Milli Enerji ve Maden Politikası’nın ardından sık sık sektör mensuplarıyla bir 
araya gelen Bakan Berat Albayrak madencileri dinliyor, sorunları not alıyor ve Hü-
kümet politikaları kapsamında değerlendiriyor, ardından da bakıyorsunuz bir şeyler 
değişmeye başlıyor. Bekleyen yönetmelikler peş peşe çıkıyor, sorunların çözüme ka-
vuşması için çalışmalar yürütülüyor ve Bakan Albayrak yeni gelişmelerin de olacağını 
ilk ağızdan aktarıyor. Bakan Albayrak’ın son dönemde dile getirdiği ve sektörümüze 
faydalı olacağına inandığımız bazı gelişmeler şu şekilde:

Yeni Model Madencilik: Yatırımcı dostu, hem ülkeye, istihdama ve sektörün büyümesi-
ne katkılı hem de Türkiye’nin cari açığına ilaç olacak bir süreç olması beklenen maden-
cilik sektöründe, sektörün ve pazarın, katma değerli ürün elde edeceği yeni bir model 
başlatılacak. Katma değerli sektörlerin başında gelen madencilikte ileri ülkelerde ma-
dencilik sektörünün GSMH’deki payının %7’lere ulaştığı, ülkemizde ise bu oranın %1’ler-
de olduğundan yola çıkılarak bu oranın yükseltilmesi için çalışılacak.
Maden Güvenlik Kurumu: Güvenlik ve işçi sağlığı unsurlarından kesinlikle vazgeçilme-
yecek ve tolerans gösterilmeyecek. Bu kapsamda maden sektöründe kazaların ve ölüm-
lerin önüne geçebilmek için ‘Maden Güvenlik Kurumu’ kurulacak.
Maden Koordinasyon Kurulu: Sektördeki iş süreçlerini kısaltmak ve karşılaşılan prob-
lemleri minimuma indirmek için Eylül ayı sonu itibarıyla “Maden Koordinasyon Kurulu” 
kurulacak. Yaklaşık bir yılı bulan süreçlerin bir aya indirilmesi hedefleniyor. Fazla za-
man alan iş akışlarının hepsinde radikal iyileştirmeler yapılacak ve sorunlar minimuma 
indirilecek.
Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği: Maden Kanunu’nda yapılan değişikliklerin ar-
dından uzun süredir beklenen Yönetmelik 30 Eylül’e kadar çıkarılacak.
İhaleler: Sektörün uzun süredir beklediği ruhsat ihaleleri kısa zamanda yeniden başla-
yacak. Ağustos ayı sonuna kadar Bakanlıktan onayı çıkmış 917 yeni saha ile yıl sonuna 
kadar 2.500 saha ihale edilecek.
Maden Bölgeleri Kanunu: Madencilik sektörünü ruhsat güvencesi anlamında tedirgin 
eden son önemli gelişme olan Maden Bölgesi Kanunu kapsamında sadece çevre, iş sağ-
lığı güvenliği ile rehabilitasyon problemi olan ve şehir merkezlerinde kalmış ruhsatlarda 
maden bölgesi ilanı gündeme gelecek. 
Orman İzinleri: Orman izin bedelleri konusunda gereken girişimde bulunulacak, bunu 
yaparken de çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında taviz verilmeyecek. Uygun stan-
dartlarda çalışan tüm şirketlerin sorunları çözülecek.
MTA Özel Sektör ile Yurtdışında: Özel sektörün iş bitiriciliği kamunun bilgi birikimiyle 
harmanlanarak madencilik ve enerji alanında yurt dışında faaliyet gösterilecek. 
Mesleki Eğitim İşbirliği: Enerji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 
Protokol kapsamında “Madencilik Teknolojileri” programı, öğretim sistemine dahil edil-
di. Enerji ve maden teknolojileri alanında iyi yetişmiş, donanımlı, en modern bilgi ve 
altyapıya sahip insan kaynağı yetiştirilecek.
UMREK ve TÜVEK Yönetmelikleri: Maden arama ve işletme faaliyetlerinin uluslararası 
standartlara uygun raporlanması ve bu raporlamaların doğru, güvenilir ve şeffaf olma-
sını sağlamak amacıyla kurulan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu 
(UMREK) Hakkındaki Yönetmelik ile Maden arama ve üretiminde bilgiye ulaşımını kolay-
laştırmak ve kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulan Türkiye 
Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK)’nın Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları 
Yönetmeliği Temmuz ayında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

Sektöre Bir Enerji Hakim Oldu
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Türkiye’den haberler

Enerji ve Milli Eğitim Bakanlıkları Arasında 
Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı

Alacer Gediktepe Projesinde Tasarruf Etti

Maden Bölgesi Uygulama Yönetmelik
Taslağı MİGEM Tarafından Görüşe Açıldı 

Sarsılmaz, Yavaşçalar’ı Satın Aldı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı 
arasında mesleki işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsa-
mında “Madencilik Teknolojileri” programı öğretim sistemine 
dahil edildi.
Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamasına göre enerji ve ma-
den teknolojileri alanında iyi yetişmiş, donanımlı, en modern bil-
gi ve altyapıya sahip insan kaynağı için seferberlik başlatıldı. İki 

İştiraki Anagold Madencilik ile ülkemizde maden üretim ve va-
rama çalışmaları yürüten Alacer Gold, Çöpler Madeni’nde üreti-
min yanı sıra yüzde 50’sine sahip olduğu Gediktepe Projesi’nde 
de çalışmalarına devam ediyor. Yılın Nisan-Haziran dönemine 
ait durum raporunu yayımlayan firma faaliyetlerinde yaşanan 
gelişmeler hakkında bilgiler paylaştı. Raporda öne çıkan bilgiler 
şu şekilde oldu;
•	Sülfit projesinin planlanan şekilde ilerlediği belirtilirken he-
saplanan bütçenin altında harcama yapıldığına dikkat çekildi.
•	Çakmaktepe’deki 2017 sondaj programında “Çakmaktepe 
Central” mineralizasyon zonunun genişletme çalışmalarına 
yoğunlaşıldığı ifade edilirken bu gölgede yapılacak çalışma-
ların sonuçlarının kapsamlı şekilde yıl sonunda yayımlanacağı 
açıklandı.
•	DFS (Nihai Fizibilite) çalışmalarının devam ettiği ve 2018 yılı-
nın Haziran ayında tamamlanmasının beklendiği açıklandı.
•	Çöpler’de Nisan-Haziran döneminde 31.391 ons altın üretil-
diği ifade edildi.

Maden Bölgesi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 
Taslağı MİGEM tarafından görüşe açıldı. MİGEM Duyurusunda, 
Yönetmelik taslağına ilişkin sektörün görüş ve önerilerinin mi-
gem@migem.gov.tr mail adresine iletilmesini istedi.
Duyuru ve taslağa linkten ulaşılabilir http://www.migem.gov.tr/
duyurular/genel/2107taslak.doc 

Bir süredir TMSF denetiminde yer alan patlayıcı sektörünün 
önemli firmalarından birisi olan Yavaşçalar Av Spor Malze-
meleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Rekabet Kurumu’nun onayının 
ardından Sarsılmaz Patlayıcı AŞ’ye devredilerek satışı ta-
mamlandı. Böylece Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde 
yer alan Kurul kararlarına göre, Yavaşçalar AŞ hisselerinin 
Sarsılmaz AŞ tarafından devralınması işleminde sona gelin-
miş oldu. 

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Temmuz 2017

Temmuz 2017

bakanlık arasında imzalanan “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” 
ile 11 ilde kurulan 12 teknik lise; teknoloji, bilgi ve donanımlı in-
san kaynağı yetiştirilmesinde önemli bir açığı kapatacak.
Bakan Albayrak konu ile ilgili olarak “Yeni modelimizle maden-
cilik yükselen sektör haline gelirken, maden, jeoloji ve jeofizik 
mühendislikleri de parlayan kariyer alanları olacak.” şeklinde 
açıklamada bulundu. 

•	Yığın liçi alanının 58 milyon ton kapasitesine genişletilmesi 
projesinde çalışmalara devam edildiği belirtildi.
•	Projede 30 Haziran 2017 itibari ile 3,35 g/t içerikli 7,3 milyon 
ton stok bulunduğu bu stoğun ise 790.000 ons altına karşılık 
geldiği belirtildi.
Alacer CEO’su Rod Antal: “Yılı yarıladığımız bu dönemde Çöpler’de-
ki üretim ve maliyetlerin yıllık planlarımıza uygun ilerlediğini söyle-
yebiliriz. Sülfit projesi de planlandığı gibi devam ediyor ve beklenen 
bütçeden daha azı kullanılmış durumda. Kur farkından doğacak 
zararlardan kaçınmak için yaptığımız çalışmalar sonucunda 30 
Haziran 2017 itibari ile projenin maliyeti 744 milyon dolardan 726 
milyon dolara gerilemiş durumda. Yapılacak risk azaltma çalışma-
ları sonucunda toplam maliyette 50 milyon dolar daha azalma gö-
rebiliriz. Projenin %48’i tamamlanmış durumda. Önümüzdeki yıl so-
nunda kadar olası harcamalarda oluşacak değişimleri öngörmemiz 
mümkün değil fakat yaptığımız risk azaltma çalışmaları neticesinde 
projeyi beklenenden az bütçe ile tamamlamak konusunda önemli 
bir pozisyona getirmiş olduk.“ şeklinde açıklamalarda bulundu. 
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Ermaş Madencilik 40 Milyon Euro’luk 
İkinci Bir Yatırıma Hazırlanıyor 

Liberya’nın Altını Türk Madencisine Emanet

30 yılı aşkın bir süre önce Muğla Ula’da faaliyetine başlayan Er-
maş Madencilik, yaptığı 30 milyon Euro değerinde yatırımın de-
vamında 40 milyon Euro değerinde ikinci bir yatırım gerçekleş-
tirmeye hazırlanıyor. Hürriyet’in haberine göre firma tarafından 
dünyanın en gelişmiş kuvars esaslı kompoze taş fabrikası olarak 
gösterilen Coante için hedeflenen toplam yatırım tutarının 90 
milyon Euro olarak planlandığı belirtildi. İlk üretim hattı kurulu-
mu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilirken 30 milyon Euro de-
ğerindeki üretim hattının teknolojisi İtalyan Breton SpA firması 
tarafından geliştirildiği belirtildi.
Projede ilave iki üretim hattının kurulacağı, üretim hatlarına 
yapılacak yatırımın ise 40 milyon Euro olacağı ifade edildi. Pro-
jede son üretim hattının ise 2019 yılında tamamlanacağı ve 20 
milyon Euro değerinde bir yatırım yapılacağı tahmin ediliyor. 
Proje tamamlandığı zaman firma 45.000 m2’lik kapalı alan üze-
rine kurulu tesiste 4 üretim hattına sahip olacak.

Geçtiğimiz sene MNG Holding çatısı altında faaliyet gösterme-
ye başlayan Avesoro Resources, Liberya ve Burkina Faso’daki 
madenlerinde faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Ave-
soro Resources CEO’su Serhan Umurhan, Liberya’da iki ayrı 
maden ocağı işlettiklerini belirterek Türk şirketlerinin Liberya 
madenciliğinde önemli bir rol üstlendiklerine dikkat çekti. Li-
berya’da yürüttükleri faaliyetler hakkında AA’ya bilgi veren 
Umurhan: “Şu an Liberya’da iki ayrı maden işletiyoruz. Bu anlam-
da ‘Liberya’nın madenini Türkler çıkartıyor’ diyebiliriz. 2017 yılının 
ilk 6 ayında Liberya’daki iki ve Burkina Faso’daki bir madenimizde 
toplam 120 bin ons altın ürettik ve bu rakamla 150 milyon dolar-
lık altın üretmiş olduk. Liberya’daki projelerimiz Türk madencilik 
sektörünün yurt dışında çalışmalar yapması açısından da büyük 
önem taşımaktadır.” şeklinde açıklamalarda bulundu. 
Liberya’da ilk projelerine 2014 yılında başladıklarını, bir yılda tüm 
hazırlıkları tamamladıklarını ve ikinci yıl maden inşaatına başla-
dıklarını belirten Umurhan, Türk mühendislerin projede büyük 
emeğinin olduğunu vurguladı. Umurhan; “Liberya’daki altın ma-
denlerimiz tamamen Türk mühendislerinin tasarladığı, inşaatını ise 
Türk ve Liberyalı ekiplerle yaptığımız projelerdir.” dedi.
Ayrıca geçtiğimiz günlerde faaliyet gösterdiği New Liberty Ma-
deni için 2017 yılının 2. Çeyrek raporunu yayımlayan Avesoro 
Resources, madendeki üretim miktarının geçen çeyreğe göre 
yüzde 6 artış göstererek 15.824 onsa ulaştığını açıklamıştı. Ula-
şılan bu rakamla birlikte firmanın 90.000-100.000 ons olarak 
belirlediği 2017 yılı üretim hedefinde bir değişiklik olmadığı ve 
yapılan plana uygun hareket edildiği belirtildi. Bununla birlikte 
Avesoro çeyrek boyunca cevher işleme tesisinin performansını 
stabil olarak değerlendirirken tesisin verimliliğinin geçtiğimiz 
Haziran ayında yüzde 97 ile bir rekora ulaştığını da açıkladı.
Bunların yanında açık maden işletmesi optimizasyonu ve New 
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Geliştirilmekte olan proje ile ilgili açıklamalar yapan Coante Ge-
nel Müdürü Kenan Erdem; “Dünyada ve Türkiye’de kuvars taşına 
çok yoğun bir talep var ancak arz çok kısıtlı. Amerika’nın 2015-2016 
ithalat ve yurt içi üretim verilerine göre, dünyada kuvars talebi her 
yıl yaklaşık yüzde 50 oranında büyüme gösteriyor. Biz bu yeni yatırı-
mımız ile Stratejik Yatırım Teşviki alma amacındayız. Bu teşvik, bazı 
kıstaslar doğrultusunda veriliyor ancak en önemli kıstas, dış ticaret 
açığını kapatacak ürünlerin üretildiği projeler. Türkiye’nin granit it-
halatı yıllık yaklaşık 200 milyon dolar. Biz de bu açığı minimize etme 
amacıyla yola çıktık. Sektördeki dış ticaret açığını elimizden geldi-
ğince aşağı çekme hedefindeyiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Coante Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Ercan ise konuya, yıl-
lardır operasyonlarını yürüttükleri Muğla şehri açısından da 
bakarak şu açıklamaları yaptı. “Bu yatırım ile Muğla’nın kalifiye iş 
gücünün artacağı görüşündeyiz. Sağlanacak istihdamın yanı sıra 
Muğla’ya nitelikli çalışan kazandıracak.” 

Liberty madeninin ömrünü değiştirecek bir üretim planı için 
çalışmalara başlandığı belirtilirken Serhan Umurhan başarılı 
performansıyla dikkat çeken New Liberty madeni ile ilgili açık-
lamalarda bulunurken şu sözleri sarf etti: “New Liberty maden 
işletmesinde gösterdiğimiz performanstan memnunum. Bu çey-
rekte artan üretim miktarımız da bunun bir kanıtıdır. Firmanın 
kontrolünü aldığımızdan beri yaptığımız modifikasyonlar saye-
sinde cevher işleme tesisimiz şu anda tasarlanan üretim miktarı-
nın üzerinde faaliyet gösteriyor. Şu anda yolda olan sondaj kule-
mizin varışıyla işletmemiz daha da gelişecek. Yeni sondaj kulemiz 
sondaj ve patlatma kapasitemizi arttıracak ve bu çeyrekte çektiği-
miz sıkıntılara çözüm sağlayacak.
Daha önce konuşulduğu şekilde 2017 yılındaki altın üretimi yılın 
ikinci yarısında artış göstermeye başlayacak. 90.000-100.000 ons 
olan 2017 yılı üretim hedefimizi karşılamak adına belirlediğimiz 
yolda yürümeye devam ediyoruz.”
Ülkenin sahip olduğu zorlu şartlardan da bahseden Umurhan, 
Liberya’nın ihtiyaç malzemelerine uzak bir ülke olduğu için ye-
dek parça temin etmekte zorlandıklarını ve tropikal iklimin ma-
dencilik sektörünü olumsuz etkilediğini dile getirdi. Umurhan, 
“Liberya’da balta girmemiş ormanlarda maden aramak zorunda 
kalıyorsunuz” dedi. Liberya’yı ikinci ülkesi olarak gördüğünü be-
lirten Umurhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Liberyalılar için okullar, 
hastaneler, yollar, polis karakolları inşa ettik. Yüzlerce ev inşa ederek 
halka teslim ettik. Afetlerde evleri yıkılan insanlara yardım yapıyo-
ruz. Gıda yardımı, öğretmenlerin maaşlarının ödenmesi ve hastane-
lere tıbbi malzeme tedariki anlamında zaman zaman desteklerimiz 
oluyor. Onlar gelmeden biz onların yardımına koşuyoruz.” 
Umurhan aynı zamanda Türkiye’nin Liberya’ya elçilik açmasını 
ve Türk Hava Yolları’nın (THY) doğrudan uçuşlar başlatmasını 
beklediklerini de sözlerine ekledi. 
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Demir Export İspir Bakır-Çinko Projesi’nde 
2017 Yılı Sondajlarına Başladı

Maden Atıkları Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Koza Altın Ovacık İşletmesi’nin
Yeni ÇED’i Nihai Olarak Kabul Edildi

Demir Export, 2012 yılından itibaren arama çalışmalarını sür-
dürdüğü Erzurum İspir Bakır Çinko Projesi’nde, 2016 yılı içeri-
sinde gerçekleştirdiği jeoloji ve jeokimya çalışmalarının yanı 
sıra tamamladığı 9.000 m sondaj çalışmasının ardından Skarn 
1 sektörü için belirlenen kaynak miktarının geliştirilmesi ve 
güvenilirliğinin arttırılmasına yönelik olarak planlanan 2017 
yılı sondajlarına geçtiğimiz Mayıs ayı itibarıyla başlandığını 
açıkladı.
2012 yılında, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden ihale yolu 
ile alınan sahada, aynı yıl jeolojik-jeokimyasal etüt çalışmaları 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca madencilik sektörü atıkları-
na ilişkin hazırlanan, madenlerin aranması, çıkarılması, hazır-
lanması veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların 
üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına 
zarar vermeyecek şekilde yönetilmesine ilişkin usul ve esasları 
düzenleyen Maden Atıkları Yönetmeliği, 15 Temmuz 2017 ta-
rihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelikle madencilik faaliyetleri-
nin çevre koruma ilkeleri ile uyum içerisinde yürütülmesi, ülke 
ekonomisine katkı sağlanması ve çalışmaların insan sağlığına 
olumsuz etkilerinin önlenmesi amaçlanıyor.
2006/21 EC sayılı AB Maden Atıkları Direktifi ile uyumlu olarak 
hazırlanan Maden Atıkları Yönetmeliği 15 Temmuz 2015’te 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. 150 kurum, kuruluş, oda ve 
paydaşların görüşleri alınarak düzenlenen yönetmeliğin ilk 

Koza Altın İşletmelerinin, İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından 
iptal edilen Ovacık Altın Madeni Çevresel Etki Değerlendirme 
(ÇED) Olumlu kararı, gerçekleştirilen itiraz ile nihai olarak kabul 
edildi.
Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Şir-
ketimiz Ovacık işletmesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nın 18.02.2009 tarihli ÇED Olumlu Kararı’nın İzmir 3. İdare Mah-
kemesi tarafından iptal edildiği ve Şirketimizin bu karar ile ilgili 
olarak gerekli yeni ‘‘ÇED’’ izini başvurusunu da 5 iş günü içerisinde 
yapmayı planladığını bildirmişti.
Bu itibarla Şirketimiz tarafından hali hazırda işletilen Ovacık Altın 
Madeninin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2009/7 sayılı genelgesi 
kapsamında hazırlanmış olan Çevresel Etki Değerlendirmesi Ra-
poru 20.06.2017 tarihinde ilgili bakanlığa sunulmuş olup İncele-
me ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunarak nihai ka-
bul edilmiş ve bugün itibariyle askı süreci başlamıştır.”
İptal Edilen Ruhsatlar İçin Açtığı Davayı da Kazandı 
Şirketin henüz faaliyete geçmemiş maden ruhsatlarının iptali-
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ile beraber karotlu sondaj faaliyetleri başlatılmıştı. 2014 yılında 
başlayan ÇED sürecinin tamamlanmasının yanı sıra 2012-2015 
yılları arasında 189 lokasyonda toplam 37.700 m karotlu sonda-
jın tamamlandığı ruhsat sahası içerisinde iki farklı tipte cevher-
leşme belirlendi.
Skarn tip bakır-çinko cevherleşmesine yönelik gerçekleştiri-
len çalışmalar sonucunda, ortalama %1,3 Cu, %4,77 Zn ve 33 
gr/ton Ag içerikli 3 milyon ton kaynak tespit edilmiş olup, 
potansiyeli arttırmaya yönelik sondaj çalışmalarına devam 
ediliyor. 

etap da 1 yıl sonra yürürlüğe girmesi planlanmış ancak 16 Tem-
muz 2017 tarihinde 1 yıl daha ertelenerek 15 Temmuz 2017 ta-
rihinde yürürlüğe gireceği duyurulmuştu.
Yönetmelik ile maden atıklarının karakterizasyonu ve tesisle-
rin sınıflandırılması, geri kazanımı, atık depolama tesislerinin 
projeksiyonu, atık yönetim ve acil eylem planları, izin ve lisans 
süreci, çevresel izleme, geçici depolama, inert atıkların yöne-
timi, sondaj çamurları, denizel alıcı ortamda bertaraf, yığın liçi 
yöntemi, macun dolgu ve pasa yönetimi gibi konulara açıklık 
getirilmiş durumda.
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile ÇED süreci tamamlanmış 
veya ÇED kapsam dışı maden atık bertaraf tesisi işletmecileri-
nin, Yönetmeliğin Ek-1’ine göre hazırlayacakları Atık Yönetim 
Planlarını en geç altı ay içinde Bakanlığa sunmaları gerekiyor. 

ne karşı açtığı iptal davalarının da şirketin lehine sonuçlandığı 
bildirildi. Şirket tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıkla-
mada şu ifadeler kullanıldı;
“Şirketimiz 18.11.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platfor-
munda T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından tesis edilen ve şirketimize tebliğ edilen iş-
lemlere göre, Koza Altın İşletmeleri AŞ uhdesinde bulunan henüz 
faaliyete geçmemiş (İŞLETME HALİNDE OLMAYAN) maden ruhsat-
larının iptal edildiğini ve söz konusu iptal işlemlerine karşı İdare 
Mahkemesi nezdinde gerekli iptal davaları açacağını bildirmişti.
Bu kapsamda Kayseri 2. İdare mahkemesinde 2016/1062E, Van 2. 
İdare Mahkemesi’nde 2016/1298 E. sayılı dosyalar ile açılmış bulu-
nan 2 adet dava Şirketimiz lehine sonuçlanmış olup Kamuoyunun 
bilgilerine sunarız.”
Şirket diğer bir duyurusunda da aynı kapsamda Kayseri 1. İdare 
mahkemesinde 2016/990E, 2016/1588E ve 2016/1589E sayılı 
dosyalar ile açılmış bulunan 3 adet davanın Şirket lehine so-
nuçlandığını duyurdu. 
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Kömür Madenlerinde Metan Gazı Üretimi 
Zorunlu Hale Gelecek 
Kömür madenlerinde bulunan metan gazının madencilik faaliyet-
lerinin güvenli şekilde yürütülebilmesi için ayrıştırılması gerekiyor. 
Ayrıştırılan bu metan gazı, sanayi ve evsel tüketimde kullanılabili-
yor. Son dönemde ülkemizde kömüre verilen önemin artmasından 
dolayı hızlanan kömür madenciliğinin aynı zamanda metan gazı 
yönünden de büyük potansiyel taşıdığı belirtiliyor. Türkiye’deki 
kömür madenlerinden elde edilebilecek metan gazı potansiyelinin 
130 milyar metreküp civarında olduğu belirtilirken bu metan gazı 
potansiyelinin ekonomiye önemli katkı sağlayacağı ön görülüyor.
22. Dünya Petrol Kongresi’nde konuşan Petrol İşleri Genel Mü-
dürü (PİGM) Ömer Koca, kömür madenleri işletmelerindeki gü-
venlik ve ticari konuların düzenlenmesine ilişkin ilgili kanuna 
yeni bir madde eklenmesi ile ilgili bilgi verdi. Koca “Yönetmelik 
de bu maddeye göre düzenlendi. Söz konusu yönetmelik şu an 
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Sayıştay’da, daha sonra ise Başbakanlık tarafından uygun bulu-
nursa uygulamaya konulacak.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Yürürlüğe girecek yönetmelikle birlikte maden işletme ruhsatına 
sahip olan şirketlerin metan işletme ruhsatı almasının gereklilik 
haline geleceğini belirten Ömer Koca; “Bizim şu anda Türkiye’deki 
mevcut rezervimiz 5,1 milyar metreküp. Söz konusu potansiyel gerçek-
leşirse kömürden elde edilen metan gazında 130 milyar metreküplük 
bir rezerv söz konusu. Bunu gerçekleştirmek için çok ciddi bir çalışma 
içindeyiz.” İfadeleri ile konunun önemine dikkat çekerken bir enerji 
şirketinin metan gazı ruhsatı alabilmesi için öncelikle talep ettiği 
bölgede maden işletme ruhsatına sahip olması gerektiğini belirtti.
Aynı zamanda Koca müracaat edilen bölgede çıkarılacak bir 
ton kömürden en az 5 metreküp metan gazı elde edilmesi şartı 
aranacağına da dikkat çekti. 

Kızıltepe’de Ticari Üretime Geçiş 
Süreci Tamamlandı
Ariana Resources 30 Temmuz 2017 itibari ile Kızıltepe Madeni’nde 
ticari üretime geçiş çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Firma 
tarafından yapılan duyuruda öne çıkan maddeler şunlar oldu;
•	Maden işletmesinde ticari üretime başarılı bir şekilde geçildi-
ği ve bu dönüm noktasına kadar geçen süreçte 1.929 ons altın 
ve 14.519 ons gümüş üretildiği belirtili.
•	Cevher işleme tesisinin çalışır vaziyette olduğu ve yapılan 
optimizasyonlar ile değirmen verimliliğinin yaklaşık yüzde 97 
seviyelerine, kullanım oranının ise yaklaşık yüzde 96 seviyeleri-
ne ulaştığı ifade edildi.
•	Proses sonucunda elde edilen altın ve gümüşün beklenen-
den çok daha fazla olduğuna dikkat çekildi. Fizibilite çalışmala-
rı sonucunda altın için yüzde 86 gümüş için ise yüzde 64 olma-
sı beklenen ortalama kazanım oranlarının altın için yüzde 94, 
gümüş için ise yüzde 76 olarak sağlandığı belirtildi.
•	30 Temmuz itibari ile sona eren süreçte değirmenden 38.886 
ton cevher geçtiği kaydedilirken Mayıs ve Haziran aylarındaki 
tonajın fizibilite raporunda yer alan tahminlerden daha yüksek 
olduğu vurgulandı.
•	Madende şu an üretim yapılan tenörün 4 g/t Au, 40 g/t Ag 
olduğu ifade edildi. Tahmin edilenden yüksek olan bu değerler 
ile önümüzdeki 6 ay boyunca üretime devam edilmesi beklen-
diği belirtildi.
•	Açık maden ocağının üretim kapasitesi ayda 17.000 tona çı-
karılırken üretim kapasitesinin yaz sonuna kadar her ay 22.000 
ton arttırılmasının hedeflendiği aktarıldı.
•	2017 üretim planlarına göre madenden 10.100-11.900 ons 
arası altın ve 103.500-106.500 ons arası gümüş üretilmesinin 
hedeflendiği ifade edildi.
Ariana Resources Genel Müdürü Kerim Şener yaşanan gelişme-
ler ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Kızıltepe madeninin ilk 3 

aylık raporunu sunmaktan dolayı oldukça memnunuz. Mart orta-
larında başladığımız üretimi arttırma sürecini Haziran sonu itibari 
ile sonlandırmış bulunuyoruz. Haziran ayında beklentilerimizin 
üstündeki dore üretimi başta olmak üzere işletmenin her alanda-
ki performans bizi cesaretlendirmeye devam ediyor.  Ulaştığımız 
yüksek değirmen performansı sonucunda fizibilite çalışmalarında 
hesaplanan üretim miktarından fazlasına ulaştık ve bu şekilde ti-
cari üretime geçiş sürecini noktalamış olduk.
Kuru yaz aylarında yapacağımız üretim ile işletmenin üretimini 
arttıracağımıza olan inancımız daha da arttı. Açık maden ocağın-
dan çıkarılacak cevher miktarı her ay 22.000 ton artış gösterecek. 
Bu rakam fizibilite çalışmalarında öngörülen rakamdan yüzde 75 
fazlasına tekabül ediyor. Değirmen optimizasyonu ile ilgili çalış-
malarımıza devam ediyoruz. Bu yolla üretim kapasitemizi yıllık 
yaklaşık 200.000 ton seviyelerine çıkarabiliriz. Bu rakam fizibilite 
çalışmalarında planlanan değerin üçte biri kadar fazlasına denk 
geliyor. Bu stratejilerin hiç biri bize belirgin bir maliyet artışı sağla-
madığı gibi alternatif kırma, yıkama ve öğütme yaklaşımlarımız-
da değişikliğe gitme ihtiyacı da doğurmuyor.” 

Ağustos 2017
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Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası
Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Maden arama ve üretiminde bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak ve 
kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla MTA 
Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türkiye Yerbilimleri Veri 
ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK)’nın Görevleri, Çalışma Usul ve 
Esasları Yönetmeliği 21 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girdi. Banka, maden arama, araştırma 
ve üretimi sırasında üretilen veriler ve numuneleri arşivleyecek. 
Bunların kullanıma sunulmasıyla birlikte ihtiyaç duyulan bilgiye 
ulaşım kolaylaşmış olacak. Aynı bölgede yapılacak sondaj tek-
rarlarının önüne geçilmesi hedeflenirken Kamu kaynaklarının 
etkin, verimli ve ekonomik kullanılması amaçlanıyor.
Yönetmelik’e göre; Türkiye genelinde kamu ve özel sektör ta-
rafından yürütülen maden arama ve araştırma faaliyetlerinde 
elde edilen tüm jeolojik veri ve dokümanlar;
a) Arama faaliyet döneminin sonunda en geç işletmeye geçiş 
aşamasında, b) Maden ruhsatının terk talebi yapıldığında terk 
dilekçesi ile birlikte, c) Ruhsatın herhangi bir nedenle sonlandı-
rılması durumunda, tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde, 
ç) Hammadde üretim izin sahalarında yapılan işletme faaliyeti 
esnasında ve/veya işletme ruhsat sahalarında arama amaçlı ör-
nekleme ve/veya sondaj yapılması halinde yıllık faaliyet raporu 
ile birlikte, TÜVEK’e teslim edilecek.
TÜVEK’e arşivlenmek üzere teslim edilen numune, veri ve do-
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kümanlar, ilgili sahanın işletme ruhsat süresinin beşinci yılı 
doluncaya kadar üçüncü şahısların incelemesine açılmayacak. 
Ruhsat hukukunun herhangi bir nedenle sonlanması duru-
munda bu veriler süre kısıtlaması olmaksızın doğrudan üçüncü 
şahısların incelemesine açılacak. Üçüncü şahıslar ilgili verilere 
ücreti mukabilinde erişebilecek.
Arama kuruluşları tarafından yurt dışına analiz amacıyla numu-
ne gönderilmesi halinde numuneler TÜVEK’e beyan edilecek.
Kamu ve özel sektör tarafından yürütülen maden arama, araş-
tırma ve üretim faaliyetlerinde elde edilen jeolojik veriler ile 
saklanmaya değer görülen numunelerin TÜVEK’e teslim edil-
mediğinin tespit edilmesi halinde, iki ay içinde bu eksikliklerin 
tamamlanması istenecek. Bu sürede eksikliğin giderilmemesi 
halinde, Maden Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü 
fıkrasındaki cezai hükümler uygulanacak.
Yönetmelik’in yayın tarihinden önce üretilmiş tüm jeolojik veri-
ler ve dökümanlar MİGEM tarafından TÜVEK’e iletilecek, TÜVEK 
saklanmaya uygun görülen numuneleri ilgili kamu kuruluşu ya 
da özel şirketten talep edecek.
Yönetmelik’in yayın tarihinden itibaren yürütülen maden ara-
ma çalışmaları sonucu elde edilen veri ve numuneler ilgili kamu 
kurumu ve özel sektör tarafından saklanacak ve 1.1.2018 tari-
hinden sonra TÜVEK’e teslim edilecek. 

Nadir Metal Rafineri’nin Kurucusu 
İş Adamı Nadir Tütüncü Vefat Etti

İş dünyasının yakından 
tanıdığı, ulusal ve ulus-
lararası arenada pek çok 
önemli işe imza atmış iş 
adamı Nadir Tütüncü, 81 
yaşında hayata gözlerini 
yumdu. Nadir Metal Ra-
fineri şirketi ile dünyada 
ses getiren işler gerçek-
leştiren Tütüncü, şirketini 
Türkiye’nin en büyük 500 
firması arasına sokmayı 
da başarmıştı.

Madencilik Türkiye Dergisi olarak Nadir Tütüncü’ye tanrıdan rah-
met; ailesine, sevenlerine ve şirket çalışanlarına baş sağlığı dileriz.
Nadir Tütüncü ve Nadir Metal Rafineri Hakkında
1936 yılında Tekirdağ’da hayata gözlerini açan Tütüncü, he-
nüz küçük yaşlarda ramatçılık işine atılarak, yaptığı işi adeta 
bir sanata dönüştürdü. 1960 yılında, henüz 24 yaşındayken 16 
metrekarelik bir atölye açan ve burada Nadir Metal Rafineri’nin 
temellerini atan ünlü iş adamı 1967 yılında 150 m2 alana sahip 
atölyesini faaliyete geçirdi.
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1975 yılından itibaren piyasa için kıymetli metal rafinasyonuna 
başlarken 1985 yılına dek bu faaliyetler çerçevesinde büyümesini 
sürdürmüştür. 1985 yılında Nadir Ticaret kurularak Kapalıçarşı’da 
kıymetli metal ticaretine başlanırken, 1993 yılında ise Nadir Metal 
Rafineri Ltd. Şti. kuruldu. Kapasitenin hızla artması firmayı yatırı-
ma zorlarken 1996 yılında ülke toprakları üzerindeki ilk altın rafi-
nerisinin temelleri atılmıştır. 1999 yılında alman Degussa firması 
ile teknoloji işbirliği yapılarak Nadir-Allgemina şirketi kuruldu.
2001 yılında şirketin tamamını satın alarak faaliyetine Nadir 
Metal Rafineri Ltd.Şti. olarak devam eden Nadir Tütüncü. 2001 
yılında büyüme kararı aldı ve 2002 yılı içerisinde tüm temel ya-
tırımları tamamladı.
Nadir Metal Rafineri Ltd. Şti. 2006 yılında Nadir Metal Rafineri 
AŞ ünvanını alarak Ocak 2008 yılında İstanbul Altın Borsası’na, 
Ekim 2009 yılında Dubai Borsası’na ve Aralık 2011 yılında da LB-
MA-Londra Külçe Piyasası Birliği’ne üye oldu.
Nadir Tütüncü’nün şirketleri günümüzde rafinasyon, ramat, 
atık dönüşümü ve laboratuvar hizmetlerinin yanı sıra, kıymetli 
metallerin (altın, gümüş, platin, paladyum, rodyum) üretimini, 
alım-satımını yapmaktadır. Bunlara ilave olarak Nadir Metal ve 
NadirGold markalı gramlık altın, gümüş ve platin ürünleri ile 
özel koleksiyon ürünleri üretmektedir. 
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Çıkarılan Madenler Katma Değerli 
Ürüne Dönüştürülecek 

Koza Altın, Ovacık İşletmesi’nde Yeni Ruhsatını 
Alarak Faaliyetlerine Yeniden Başladı

İstanbul’da düzenlenen Dünya Petrol Kongresi’nde gazeteciler-
le bir araya gelen Albayrak, enerji ile ilgili açıklamaların yanı sıra 
madencilik sektörü ile alakalı da çeşitli açıklamalarda bulundu.
Yılsonunda veya önümüzdeki yıl içinde madende yeni mo-
delin altyapısını hazırlayacaklarını vurgulayan Albayrak, “İn-
şallah yatırımcının anasından doğduğuna pişman olmayacak 
şekilde, ‘arkadaş ben ihaleyi yaptım, sen Ankara’da ne yapı-
yorsan yap, beni ilgilendirmez’ demeyeceği bir model olacak. 
Yatırımcı dostu ama vatandaş ve devlet de kaybetmeyecek. 
Yatırımcının kara kara kafasını kaşıyıp ‘ya yarın bu izni nasıl 
alacağım, ertesi gün nasıl şunu yapacağım’ demeyeceği bir sis-
tem olacak” dedi.

Koza Altın, Ovacık işletmesinin iptal edilen işyeri açma ve ça-
lışma ruhsatının tekrar iade edilerek yeni ruhsat verildiğini ve 
işletmede faaliyetlerin tekrar başladığını duyurdu.
Şirket yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Şirketimiz tara-
fından 14/07/2017 tarihinde yapılan açıklamada, İzmir 3. İdare 
Mahkemesinin iptal kararı çerçevesinde, Ovacık İşletmemizin iş-
yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiği, cevher üretim fa-
aliyetlerinin durdurulduğu, diğer faaliyetlerin durdurulması için 
lüzumlu tedbirlerin alınabilmesi amacıyla tarafımıza 30 gün süre 
verildiği hususlarının şirketimize tebliğ olunduğu, hukuki sürecin 
devam etmekte olduğu duyurulmuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, Ovacık Altın Maden İşletmemiz 
adına düzenlenmiş, 03.08.2017 Tarih ve 4717 Sayılı ‘‘ÇED OLUMLU 
BELGESİ ‘‘ ne istinaden İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinas-
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Madenciliğin stratejik bir sektör olduğunu söyleyen Albayrak, 
şöyle devam etti: “Hammaddesini buradan çıkarıp kapı komşumu-
za satıp oradan işleyip bilmem kaç katına aldığımız bir madencilik 
stratejisini dönüştürmemiz lazım. Yerli ve yabancıların yatırımını cez-
bedecek rezerv alanlarını birkaç farklı alternatif şart öne sürerek (en 
yüksek kamu payını veren, hammaddeyi bulup işleyip çıkaran değil, 
bunu katma değerli ürüne dönüştürecek fabrikayı da yanına yapan) 
ihale edeceğiz. Mesela bir krom sahanız var, kromu alıp gitmek yerine 
yanında ferrokrom fabrikası kurmayı şart koşacağız. Kamu- Özel İş-
birliği (PPP) ile bu yatırımları gerçekleştirmeye çalışacağız. Ancak ka-
munun her tarafa burnunu soktuğu değil, kârlılık ve marj noktasında 
doğru bir şekilde destekleyici rolü olduğu bir model...” 

yon Daire Başkanlığı tarafından 04.08.2017 tarih ve 20 sayılı, yeni 
bir 1.Sınıf G.S.M. işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir.
Valilikten İşletmemize gelen yetkililer alınan yeni ruhsata istinaden 
14.07.2017 Tarihli KAP açıklamamızda duyurulan Mühürleme işle-
mini kaldırmış olup şirket faaliyetlerimizin devamı sağlanmıştır.”
Atık Depolama Alanı İçin de ÇED Olumlu Kararı 
Alındı 
Diğer taraftan, şirketin en önemli işletmelerinden birisi olan Ova-
cık Altın Madeni için ‘Üçüncü Atık Depolama Tesisi’ projesi ile 
ilgili sunulan ÇED raporu hakkında verilen karar da olumlu oldu.
Şirket konuyla ilgili olarak KAP’a yaptığı açıklamada sunulan ÇED 
Raporunun, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından 
11/07/2017 tarihinde “Nihai” kabul edildiğini, Proje ile ilgili olarak 
03/08/2017 tarihinde “ÇED Olumlu” Kararı verildiğini aktardı. 

Jeokimya Haritası İçin Numunelerin 
Yarısı Toplandı
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, özellikle 
üzerinde durduğu jeokimya haritası konusundaki son verileri 
kamuoyuyla paylaştı. Hâlihazırda toplanması gereken 110 bin 
numunenin 54 bin 689’unun toplandığını belirten Albayrak 
böylece yapılacak çalışmanın yarısının da tamamlanmış oldu-
ğunu aktardı.
Albayrak, Maden Tetkik ve Arama (MTA) tarafından yürütülen 
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çalışmaların teknik anlamda 1/500.000’lik 14 paftada gerçek-
leştiğini aktarırken yıl sonuna kadar numunelerin tamamının 
toplanmasının planlandığını belirtti.
Dünya genelinde jeokimya haritaları, maden aramacılığında 
yaygın olarak kullanılıyor. Sektörün hizmetine sunulacak bu 
haritalarla maden aramacılığında büyük eksikliklerden birisi de 
giderilmiş olacak. 

UMREK Yönetmeliği Yayımlandı
Maden sahalarında yürütülen maden arama ve işletme faaliyetle-
rinin uluslararası standartlara uygun raporlanması ve bu raporla-
maların doğru, güvenilir ve şeffaf olmasını sağlamak amacıyla T.C. 
Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı tarafından kurulan Ulusal Ma-
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den Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) Hakkındaki 
Yönetmelik Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik metnine linkten ulaşabilirsiniz: http://www.resmi-
gazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170726-2.htm 
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Albayrak: Maden Yönetmeliği
30 Eylül’e Kadar Hayata Geçecek

Türkiye’nin cari açığına ilaç 
olması beklenen maden 
yönetmeliğinin 30 Eylül’e 
kadar hayata geçeceği-
ni belirten Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Berat Al-
bayrak, maden sahalarını, 
sektörün ve pazarın, katma 
değerli ürün elde edeceği 
yeni bir modeli başlatacak-
larını duyurdu. Türkiye’nin 
ham bakır, krom ve altın 
ihraç ettiğini ancak bunun 

10 katına Türkiye’ye geri döndüğünü belirten Albayrak, yeni dü-
zenlemeyle bu sistemin değişeceği sinyalini verdi.
Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında 29 Temmuz’da 
gerçekleştirilen ‘Madencilik Sektör Toplantısı’nda konuşan Al-
bayrak, katma değerli sektörlerin başında gelen madenciliğin, 
mesafe olarak kat etmesi gereken büyük yolu olduğuna dikkat 
çekerken şu ifadeleri kullandı: “Ham maddede bir çarpansa, yarı 
mamülde sekiz, tam mamüle döndüğünde ortalama 24 çarpana 
kadar çıkabilecek katma değer üretebilecek bir sektörden bah-
sediyoruz. Gayrisafi milli hasılaya oranı, ortalama, madencilik 
anlamında ileri düzeyde olan ülkelerin yüzde 5, 6, 7’lerde hisse al-
dığı bir sektörden bahsederken Türkiye’de bu oran yüzde 1’lerde. 
Bunun Türkiye ekonomisi açısından 5, 6, 7 katı büyüyebilecek bir 
potansiyeli var” şeklinde konuştu.
Madencilikte başlatacakları yeni modelin; yatırımcı dostu, 
hem ülkeye, istihdama ve sektörün büyümesine katkılı hem 
de ortaya konan katma değerle Türkiye’nin cari açığına ilaç 
olacak bir süreç olması gerektiğini vurgulayan Albayrak, 
“Türkiye son 10 yılda ortalama 44 milyar dolar enerji ithal 
ederken 10,6 milyar dolar ortalamayla ham ve yarı mamul 
maden alanında ithalat gerçekleştirmiş. Bu maden sahalarıy-
la ilgili yeni bir model oluşturacak süreçle ilgili konuyu ciddi 
bir iyileştirme noktasında halledeceğiz. Maden yönetmeliğini 
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30 Eylül’den önce hayata geçireceğiz. MTA’nın yurtdışı düzen-
lemesini meclisten geçirdik. Üçüncü ülkelerde kamu olarak 
önümüzü açacak modellerle özel sektörün iş bitiriciliğini ka-
munun bilgi birikimiyle harmanlayacağız.” dedi.
Güvenlik ve işçi sağlığı unsurlarının, kesinlikle vazgeçme-
yecek ve tolerans göstermeyecekleri konular olduğunu da 
aktaran Albayrak, maden sektöründe kazaların ve ölümlerin 
önüne geçebilmek için ‘Maden Güvenlik Kurumu’nu açacak-
larını duyurdu. Albayrak sözlerine şöyle devam etti: “Allah 
korusun bir kaza olduğu zaman madencilik sektörü duruyor. 
Bir işletmede yapılan hata tüm sektörü etkiliyor. Sektörün 
belki 10-20 yılını alabiliyor. Türkiye’nin bu kadar süre kaybet-
me lüksü yok. Bu kadar yer altı kaynağımız var, bununla ilgili 
tüm bilimsel çalışmalarla birlikte altyapısal iyileştirme ve geri 
dönüşümü sağlayacağız ama babadan kalma metotlarla de-
ğil. 21. yüzyıldayız, kendimizi ve Türkiye’yi güncelleyeceğiz. 
Katma değerli kurumsallaşmış bir sektöre dönüşme stratejisi-
ni izlememiz lazım. Bununla ilgili aldığımız kararlardan kimse 
endişe etmesin. İş sağlığı ve güvenliği, bundan sonraki sürecin 
sac ayağıdır. Maden yönetmeliğiyle ilgili husus tamamlandı, 
müsteşar beyden geçti ve bana geldi. İnşallah Ağustos ayı için-
de yönetmeliği çıkartıyoruz.”
Albayrak, maden sektöründe iş süreçlerini kısaltmak ve kar-
şılaşılan problemleri minimuma indirmek için Eylül ayı sonu 
itibarıyla Maden Koordinasyon Kurulu kuracaklarını belirte-
rek, “İhale ilanları ve diğer süreçler yaklaşık bir yılı buluyorken, 
şimdi 12 ayı bir aya indiriyoruz. Burada bahsi geçen birçok eski 
dönemli çok daha fazla zaman alan iş akışlarının hepsinde 
radikal iyileştirmeler yapıyoruz.” dedi. Sorunları minimuma 
indirecek, netice odaklı yeni bir süreci başlatmak niyetinde 
olduklarını yineleyen Albayrak, “Tabii burada pozitif gündem 
oluşturması noktasında özellikle Ağustos ayı sonuna kadar bu 
bizden onayı çıkmış 917 yeni sahanın ihale süreçlerini başla-
tacağız. Yıl sonuna kadar 2.500 olarak hedeflenen maden sa-
hasının ihale süreçlerini başlatacağız.” sözleriyle konuşmasını 
tamamladı. 

Rödovans Sözleşmelerinde, Yer Altında
Meydana Gelen Maliyetlerde Fiyat Farkı
Ödenmesi Kararında Değişiklik Yapıldı
3213 Sayılı Maden Kanunu’nun Geçici 29’uncu Maddesi kap-
samında devam eden rödovans sözleşmelerinde, Yer Altındaki 
Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı 
Ödenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka-
rar bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Alınan kararlara göre; İşletme güvenliği açısından tehlikeli 
durumlar bulunması nedeniyle üretim faaliyetleri durdurulan 
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dönemde yapılan hazırlık faaliyetleri için fiyat farkı ödemesi ya-
pılmayacak. Maden Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca daimi 
nezaretçi ataması olmayan dönemler için de fiyat farkı uygula-
ması yapılmayacak. Diğer taraftan SGK Kayıtlarında olan yer altı 
çalışanları için zorunlu ferdi kaza sigortası olmayan işletmelere 
fiyat farkı ödemesi yapılmayacak. 
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öZel haber

Vergi Rekortmeni Maden Şirketleri

Bazı İthal Makine ve Ekipmanlara 
İlave Gümrük Vergisi Getirildi

Türkiye’nin 2016 yılı kurumlar vergisi şampiyonları belli oldu. 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 2016 vergilendirme döne-
minde Türkiye genelinde en yüksek kurumlar vergisi beyan 
eden ilk 100 firma açıklandı. 2015 yılındaki listeyle karşılaştırıl-
dığında, madencilik ve madencilikle ilişkili firmaların sayısında 
iki firmalık artış görüldü. Maden üreten ve üretimlerinde kulla-
nılan hammaddesi madenler olan 8 şirket 2016 yılında ilk 100 
arasında yer alırken 2015 yılında bu rakam 6 olmuştu. 
Bu yıl, geçen yıl olduğu gibi yine Eti Maden İşletmeleri, maden 
şirketleri arasında ilk sırada yer alırken, tahakkuk tutarındaki 
yaklaşık yüzde 7,1 azalma ile ilk 100 şirket içinde 16. sıraya geri-
ledi. Şirket 2015 yılında 12. sıradaydı. 
Maden şirketleri arasında bu yılın ikincisi olan Koza Altın İşlet-
meleri AŞ, geçen yıl yer almadığı sıralamada bu yıl 24. oldu. Şir-
ket 151 milyon 328 bin lira vergi ödemesi gerçekleştirdi. 2016 
yılının üçüncüsü olan Çayeli Bakır İşletmeleri ödediği vergi 
miktarı geçen yıla göre yüzde 19,8 artarak 83 milyon 106 bin 
liraya yükseldi. Çayeli Bakır, 2016 yılında ilk 100 içinde 39. sırada 
yer alırken 2015 yılında 40. sıradaydı. Şirketin vergi tahakkuku 
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konusunda ciddi bir artışı olmasına rağmen sıralamadaki yeri 
sadece bir basamak değişti.  
Madencilik ve madencilikle ilişkili firmalardan Soda Sanayi 2016 
yılında 46. sırada yer alırken Akçansa Çimento 2016 yılında 65. 
Sırada, Çimsa Çimento 73. sırada, Anadolu Cam Sanayi 86. sı-
rada ve Nuh Çimento 89. sırada kendilerine yer buldular. Bu 
firmalardan Anadolu Cam Sanayi dışındaki tüm firmalar 2015 
yılına göre listede gerileme kaydettiler.
Tabloya genel olarak baktığımızda, 2015 vergilendirme döne-
minde, madencilikle ilişkili şirketler devlete 559 milyon 338 bin 
lira vergi öderken 2016 yılında bu rakam yüzde 38,9 artışla 743 
milyon 296 bin lira oldu. Ödenen vergi miktarının sadece 8 şir-
kete ait olduğu düşünüldüğünde, madencilik sektörünün ge-
lişmesi halinde sektörün ülke ekonomisine katkılarının devasa 
boyutlara ulaşabileceği rahatlıkla anlaşılabilmektedir.
Not: Bu yıl ilk 100 vergi rekortmeni arasında mükellef bilgilerinin 
açıklanmasını istemeyen 27 firma bulunuyor. Geçen yıl listede 
olup da bu yıl listede yer almayan bazı firmaların, isminin açıklan-
masını istemeyen firmalar arasında olabileceğini düşünüyoruz. 

2016 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi
Türkiye Geneli ilk 100’e Giren Madencilik ve Madencilikle İlişkili Firmalar

Sıra No Ünvanı Tahakkuk Tutarı (TL)
16 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 230.950.442,37

24 Koza Altın İşletmeleri AŞ 151.328.191,84

39 Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ 83.106.317,02

46 Soda Sanayi AŞ 78.027.921,32

65 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ 59.305.352,37

73 Çimsa Çimento San.ve Tic. AŞ 53.109.987,98

86 Anadolu Cam Sanayi AŞ 44.451.255,22

89 Nuh Çimento Sanayi AŞ 43.017.179,67

2015 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi
Türkiye Geneli ilk 100’e Giren Madencilik ve Madencilikle İlişkili Firmalar

Sıra No Ünvanı Tahakkuk Tutarı (TL)
12 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 248.805.402,05

40 Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ 69.339.918,47

38 Soda Sanayi AŞ 69.973.596,88

45 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ 63.183.558,35

52 Çimsa Çimento San.ve Tic. AŞ 55.423.728,68

55 Nuh Çimento Sanayi AŞ 52.612.214,47

86 Anadolu Cam Sanayi AŞ 44.451.255,22

89 Nuh Çimento Sanayi AŞ 43.017.179,67

Resmi Gazete’de yayınlanarak 17.08.2017 tarihinde yürürlüğe 
giren “İthalat Rejimi Kararına” göre bazı ülkelerden ithal edilecek 
makine ve ekipmanlara ilave gümrük vergileri getirildi. Yüzde 2,5 
ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda gerçekleşen ilave vergi 
artışlarından madencilik sektörü de ciddi oranda etkileniyor.
AB üyesi ülkeler, EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülkeler 
(Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein) ile Güney Kore ve Malez-
ya gibi ülkeler bu ilave vergilerden muaf tutulurken Çin, Amerika 
Birleşik Devleri, Kanada ve Avustralya gibi maden makineleri üre-
tip satan firmaların bu listenin dışında tutulması dikkat çekti. 
Madencilik sektörünü yakından ilgilendiren ve ilave vergi uy-
gulaması yapılan bazı ürünler şu şekilde sıralanıyor: Mekanik 
kömür taşıyıcılar,  çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınla-
masına mahsus fırınlar ve ocaklar, kendinden hareketli olanlar 
(tünel açma makineleri), dilme tezgahları, delme ve sondaj ma-
kineleri, maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye 
ve yıkamaya mahsus makinalar, taş kırma makinaları, mineral 

maddeleri bitümle karıştırmaya mahsus makinalar, karıştırma, 
yoğurma, kırma, öğütme, eleme, kalburlama, homojenleştirme, 
sübye hale getirme makinaları vs. 

Yukarıdaki tablonun bütününe linkten ulaşabilirsiniz:
https://goo.gl/Rc6z39 

Madde İsmi
İlave Gümrük Vergisi Oranı (%)*

1 2 3
4

8
5 6 7

Kendinden hareketli tünel açma 
makineleri 0 0 0 5 5 5 5

Mekanik kömür taşıyıcılar 0 0 0 14,9 14,9 14,9 14,9

Delme ve sondaj makineleri 0 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5

Maden cevherlerini tasnif etmeye, 
ayırmaya, elemeye ve yıkamaya 
mahsus makinalar

0 0 0 4,2 4,2 4,2 4,2

Taş kırma makineleri 0 0 0 16,2 16,2 16,2 16,2

Mineral maddeleri bitümle karıştırma-
ya mahsus makinalar 0 0 0 16,2 16,2 16,2 16,2
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öZel haber

Madencilik Sektörü Kabuk Değiştiriyor
Son dönemde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı maden-
cilik sektörüne her zamankinden daha da ilgili olmaya başladı. 
2017 başlarında açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikası’nın ar-
dından sık sık sektör mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Berat 
Albayrak, madencileri dinliyor, sorunları not alıyor ve Hükümet 
politikaları kapsamında değerlendiriyor. Ardından da bakıyor-
sunuz bir şeyler değişmeye başlıyor. Nitekim son dönemde sek-
tördeki canlılık da bize bürokrasi tarafında bir hareket olduğunu 
hissettiriyor. Bekleyen yönetmelikler bir bir çıkıyor, sorunların 
çözüme kavuşması için çalışmalar yürütülüyor ve Bakan Albay-
rak yeni gelişmelerin olacağını ilk ağızdan belirtiyor.

Bakan Berat Albayrak’ın madencilik sektörü ile gerçekleştirdiği 
son toplantı 29 Temmuz’da yine İstanbul Dolmabahçe Başba-
kanlık Ofisi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya sektörün tüm temsil-
cileri katılırken konuyla ilgili olarak Altın Madencileri Derneği Yö-
netim Kurulu Başkanı Hasan Yücel’den bazı detayları öğrendik. 
Toplantıda Bakan Albayrak tarafından Milli Enerji ve Maden Poli-
tikası çerçevesinde önümüzdeki süreçte madencilik sektöründe 
nasıl bir iş modeli ile çalışacaklarını, sorunlar ve çözüm önerileri 
için de plan ve projelerini içeren bir sunumun yapıldığını belir-
ten Yücel, sunumda özellikle; madencilik faaliyetlerinde ulusal ve 
uluslararası standartlar gereği kaynak/rezerv güvenilirliği, çevre 
ve insan odaklı üretim, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konuların-
da, bu standartları geliştirecek verimli iş modeli üzerinde durul-
duğu, bunun için yeni mevzuat çalışmaları yapılacağı, MTA’nın 
yıllık bir milyon metrelik sondaj hedefinin her yıl ikiye katlanarak 
devam edeceği konusunda bilgiler verildiğini aktardı.
Bakan Berat Albayrak’ın, madencilerin Bakanlık içerisinde bun-
dan sonra enerji yatırımları kadar önemseneceği ve destek-
leneceği vurgusuyla, toplantıya katılan sektör temsilcilerine, 
sektörde yaşadıkları tüm sorun ve sıkıntıları açık yüreklilikle dile 
getirme fırsatı verdiğinin özellikle altını çizen Yücel toplantıya 
kendi katkılarını şu sözler ile dile getirdi;
“Altın Madencileri Derneği olarak katıldığımız toplantıda, sektör-
de yaşadığımız sorun ve sıkıntıları aciliyet sırasına göre aşağıdaki 
başlıklarda dile getirdik ve bu sıkıntıların çözümüyle birlikte, cari 
açığın en büyük kalemlerinden birisi olan altının ülkemizdeki üre-
timinin hızlı bir şekilde artarak üretimin iki-üç katına çıkabileceği 
konusunu Bakanımıza aktardık.
1. Enerji Bakanlığının Maden ruhsatı verdikten sonra işin sahibi 
olarak, muhatap olduğumuz 18 kuruma karşı sahiplenen, yol 
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gösteren, çözüm üreten, sonuç odaklı bir yaklaşımla liderliğe de-
vam etmesi gerektiğini,
2. Orman izin bedellerinin yüksekliği konusunda dünyadaki ör-
nekleri ile bilgiler aktarırken, hektarı Kanada’da 4 dolar olan or-
man bedelinin, Türkiye’de hektarı 4500 ile 9000 dolar arasında 
değiştiğini, bunun da, çoğunluğu orman mülkiyetinde olan Türki-
ye’de kimi projelerdeki orman izin bedellerini yatırım bedellerinin 
%40’ının teşkil edecek seviyeye getirdiğini, bu yüzden mevcut or-
man bedellerinin projeleri ekonomik olmaktan çıkarıp yatırımın 
önünde önemli bir engel olarak karşımıza çıktığını,
3. Maden arama çalışmalarının teşvik edilmesi, maden potan-
siyelimizin kaynak, rezerv ve üretime dönüştürülebilmesi için 
aramaların önündeki tüm mali ve idari engellerin kaldırılması 
gerektiğini,
4. Madencilerin diğer sektörler gibi organize sanayi bögelerinde 
yatırım yapma şansı olmadığı, madencilerin yatırımlarında tüm 
altyapı yatırımlarının bedelini (enerji, yol, su) kendilerinin karşıla-
dığı, diğer sektörlerdeki yatırımlar için devletin yatırımcılara bedel-
siz altyapı ve arsa tahsis ettiğini, oysa madencilerin altyapı, arazi 
temini ve izin bedelleri için çok fazla bedel ödediğini, yatırımlarda 
madencilik aleyhine olan bu durumun giderilmesi gerektiğini,
5. Büyük projelerin bankalardan kredi alabilmeleri için banka avu-
katları öncelikli olarak ruhsat güvencesinin olup olmadığına bak-
tıklarını, son çıkan maden bölgesi yasası ile ruhsat güvencesinin 
ortadan kalktığını bu nedenle yeni yatırımların kredi temininde çok 
ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınacağını dile getirdik. 
Ayrıca derneğimize üye yabancı sermayeli şirketlerin bu konudaki 
kaygılarını da kendisiyle paylaştık.”
Dile getirilen sorunlara ilişkin Bakan Albayrak’ın cevapları hakkın-
da da bilgiler veren AMD Başkanı Hasan Yücel, Bakan’ın orman 

izin bedelleri konusunda bilgi 
sahibi olduğunu belirttiğini, 
bu konuda gereken girişimde 
bulunacakları bilgisini pay-
laştığını; çevre, iş sağlığı ve 
güvenliği konularında taviz 
vermeyeceklerini, bu konuda 
uygun standartlarda çalışan 
tüm şirketlerin sorunlarının 
çözüleceği müjdesini verdiği-
ni aktardı.
Ruhsatlandırmayı ve deva-
mında izin süreçlerini basit-
leştirecek bir maden kurulu 

modeli üzerinde çalıştıklarını ve maden bölgesi yasasının kim-
seyi tedirgin etmemesi gerektiğini dile getirdiğini öğrendiğimiz 
Bakan Albayrak’ın maden bölgesi ilanında çevre, iş sağlığı gü-
venliği ile rehabilitasyon problemi olan ve şehir merkezlerinde 
kalmış ruhsatlarda bu konunun gündeme geleceğinin altını çiz-
diğini, maden aramaları ile ilgili MTA’nın hedefi doğrultusunda 
prosedürlerin kolaylaştırılacağını ve bulunan rezervlerin yeni bir 
modelle ihale edileceği bilgisinin de verildiğini öğrendik. 
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dünyadan haberler

BHP Stajyer Alımını İki Katına Çıkaracak

Glencore’dan Bakıra
21 Milyon Dolarlık Yatırım

Vale Demir Fiyatlarındaki Artışın
Kalıcı Olmasını Bekliyor

BHP 2018 yılında stajyer alımını iki katına çıkaracağını duyurdu. 
Pilbara’daki çoğu pozisyonun gençlerin yetiştirilmesi için kulla-
nılması bekleniyor.
Duyurulan kapsamlı staj programı ile önümüzdeki sene yapı-
lacak yaklaşık 200 stajyer alımı sonrası Pilbara’daki projede gö-
revli stajyerlerin sayısı yaklaşık 300’e ulaşacak. Kendilerinin de 
planlarında bu konu hakkında önemli projeleri olduğunu dile 
getiren Batı Avustralya Başbakanı Mark McGowan durumdan 
memnuniyetini şu şekilde dile getirdi; “BHP’yi stajyer programı-

İsviçreli Glencore, Brezilyalı bakır üreticisi Paranapanema’ya 21 
milyon dolarlık yatırımda bulundu. Yapılan yatırım hakkında 
bilgi veren firma Brezilyalı üreticinin bu yatırımın sermayesine 
destek olacağı ve şirketin borç yapılandırmasına yardımcı ola-
cağını ifade etti.
Yapılan yatırımın karşılığında Glencore, Paranapanema şirketi-
nin %5 oranında hissesine sahip olacak. Glencore aynı zaman-
da Brezilyalı şirketin yönetim kurulunda bir isimle temsil edil-
me hakkı elde edecek. Paranapanema şirketi Brezilya’nın tek 
ve dünyanın ise en büyük rafine edilmiş bakır madencisi olma 
özelliğini taşıyor. Firmanın Yıllık 280.000 ton bakır katot ürete-
cek kurulu kapasitesi olduğu biliniyor. 
Glencore geçtiğimiz günlerde Çinli Yancoal ile Rio Tinto’nun 
kömür işletmeleri için rekabete girmiş ve yarışı kaybetmişti. 
Glencore’un Rio Tinto’nun Hunter Valley projesine ilgisi ilk 
olarak 2015 yılında Rio Tinto’nun kömür işletmesinin büyü-
me planları içerisinde bulunmadığını duyurması ile başlamış-
tı. Geçtiğimiz Ocak ayında teklifi Rio Tinto tarafından kabul 

Vale, sektörün piyasalardaki yükselişten kaynaklanan kar oranı 
artışının tadını çıkardığını belirtti. Piyasalardaki bu yüzleri gül-
düren gelişmelere rağmen dünyanın en büyük demir cevheri 
üreticisine göre arz zincirinde bir artış meydana gelmeyecek. 
Vale CFO’su Luciano Siani Pires Bloomberg televizyonuna 
yaptığı açıklamalarda demir cevheri fiyatlarının 60-70 dolar 
aralığında gezinmesinin herkesi memnun ettiğini belirtti. Pi-
res konuşmasına şu şekilde devam etti. “Bu fiyat aralığı üretimi 
arttırmayı teşvik edecek kadar yüksek olmamasına rağmen büyük 
maden şirketleri için şartları oldukça karlı duruma getiriyor.” 
Yıl içerisinde 95 dolar seviyesine yükseldikten sonra 53 dolara 
gerileyen demir cevheri fiyatlarının 50 dolar ortalamasını yaka-
layacağını savunan Barclays ve fiyatların 40 dolar seviyelerine 
gerileyeceğini iddia eden Hintli JSW Steel’den farklı olarak Vale 
fiyatların yılsonuna kadar bu seviyeleri koruyacağını iddia edi-
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nın kapsamını genişletmesinden dolayı tebrik ediyorum. Bu ekstra 
pozisyonların yaratılması birçok gencimize değerli saha tecrübesi 
kazanma imkânı sunacak ve onların gelecekte iş bulmaları açısın-
dan önlerinde yeni bir yol açacaktır.”
BHP 2017 yılında Batı Avustralya’daki demir cevheri işletmele-
rinde üretimde %4 artış sağladıklarına dikkat çekmişti. Demir 
cevheri üretimini yaklaşık 231 milyon tona çıkaran firmanın bu 
başarısı üretimde yüksek bir verimlilik oranı yakaladıklarının 
işareti olarak yorumlandı. 

edilen Glencore anlaşmadaki başka bir şirketin teklif edilen 
miktarı karşılaması halinde 3. bir tarafla görüşme gerçekleşti-
rilebileceğini gösteren madde nedeni ile Yancoal ile rekabete 
girmiş ve Yancoal’ın teklifinin daha avantajlı olduğu gerekçesi 
ile projeyi elde etme şansını kaçırmıştı.
Telegraph’ın Mart ayı raporunda Glencore’un hedefine bakırı al-
dığı belirtilirken Asya, Avrupa ve Amerika’da bakıra olan talebin 
artış gösterdiğine dikkat çekildi. Raporda bakır üreten madenler-
de üretimde sorun yaşanması halinde fiyatların yükseliş trendine 
girmesi gibi bir risk söz konusu olduğuna dikkat çekildi. 

yor. Konuyla ilgili konuşan Pires; “Fiyatlar yılsonuna kadar 60-70 
dolar aralığında seyredecek. Yoğun talep ve arz ile desteklenen 
piyasalar bir süre daha bu seviyeleri koruyacak.” şeklinde açıkla-
malarda bulundu.
Vale’in Rio Tinto ve BHP gibi rakiplerinden farklı olarak bu fi-
yat değişimlerinden çok daha fazla etkilendiği biliniyor. Demir 
cevheri fiyatlarında yaşanan 1 dolarlık değişimin maden devine 
etkisinin 350 milyon dolar olarak yansıdığını belirten Brezilyalı 
Şirketin CFO’su büyük boyutlu bu değişimin 22 milyar dolarlık 
borç yükünü azaltma konusunda manevra kabiliyetlerini sınır-
landıracağını vurgularken aynı zamanda hissedarlara yapılacak 
ödemelerde de sorunlarla karşılaşabileceklerini ifade etti.
Çin hakkındaki düşüncelerinin olumlu olduğunu belirten Pires 
alt yapı yatırımlarının daha normal seviyelere düşmesine rağ-
men ülkenin talep miktarının umut verici olduğunu kaydetti. 
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Dünyanın İkinci En Büyük Elması ‘Satmak
için Çok Büyük’ Olarak Değerlendirildi
İki yıl önce Botswana’da Kanadalı Lucara Diamond tarafından 
keşfedilen dünyanın en büyük ikinci elması Sotheby Müzake-
resi’nde de alıcı bulamadı. Bunun üzerinde elmas Lucara Dia-
mond tarafından satmak için çok büyük olarak değerlendirildi.
“Işığımız” anlamına gelen ve Tswana dilinde “Lesedi La Rona” ola-
rak anılan 1.109 karatlık elmasa yapılan teklifler 61 milyon dolar-
da kaldı ve 70 milyon dolar olan beklentileri karşılayamadı. Reu-
ters’in haberinde Lucara Diamonds’un elması satmak için acelesi 
olmadığı, elmasın sergilendiği müzakerelerin piyasaların elmas 
için ödeyeceği miktarı gören firmanın istenilen miktarın hiçbir 
zaman elde edilemeyeceği ihtimalinin farkında olduğu belirtildi.
Lucara Diamonds’ın CEO’su William Lamb, tenis topu büyüklü-
ğündeki elmasın değerinde satılmasının oldukça zor bir süreç 
olduğunu belirtti. Elmasın değerinin arttırılmasını ise riskli ola-
rak değerlendirdi. Satılmayan elmas hala firmanın hisselerinde 
önemli bir etkiye sahip. 2016 yılından bu yana firmanın hissele-
rinin %30 değer kaybettiği biliniyor.
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Rare Diamond House Genel Müdürü Oded Mansuri ise Luca-
ra’nın elması istediği fiyattan satma çabasının bir hata olabi-
leceğini belirtiyor. Bunun nedeni olarak ise son zamanlarda 
Lucapa, Petra, Gem Diamonds gibi firmaların yaptığı keşifler 
sonucu piyasaların doygunluk mertebesine ulaşması olarak 
gösteriliyor.
Panmure Gordon Mining analisti Kieron Hodgson’un Reuters’e 
yaptığı açıklamada elmasın satmak için çok büyük olduğu vur-
gulanırken 1.000 karatı geçen elmasların satışının firmalara zor-
luk çıkarttığını ifade etti. 
Bu gelişmelerin yanında Lucara Diamond’un satışlarının olduk-
ça iyi gittiği belirtildi. Bugüne kadar her biri 1 milyon dolardan 
fazla değere sahip 145 elmas satıldığı belirtilirken satılan el-
maslardan bir tanesinin Lesedi la Rona elmasından kopan 373,7 
karatlık bir elmas olduğu ve 17,5 milyon dolara alıcı bulduğu 
belirtildi. 

Hindustan Zinc: “Çinko Fiyatları 
Son 10 Yılın Zirvesine Ulaşabilir”
Piyasa değeri olarak Asya’nın en büyük çinko üreticisi konumun-
da bulunan Hindustan Zinc’e göre çinko fiyatlarında yaşanan 
canlanma, fiyatları son 10 yılın zirvesine taşıyabilir. Madenlerde 
üretim sıkıntılarının yaşandığı bu ortamda çinkoya olan talebin 
devam etmesi arzın yeterli seviyelere ulaşamaması nedeni ile kı-
sıtlı fiyatların yükselmeye devam edeceğini öngörüyor.
Vedenta CEO’su Sunil Duggal da önümüzdeki süreçte Londra 
Metal Borsası’ndaki fiyatların ton başına 3.000 dolar seviyele-
rine çıkabileceğini düşündüğünü belirtti. Bloomberg’in verile-
rine göre çinko fiyatları daha önce bu seviyeleri 2007 yılında 
görmüştü.
Çinko geçtiğimiz yıl gösterdiği %22’lik artışla baz metaller 
arasında sivrilmeyi başarmıştı. Glencore gibi bazı üreticilerin 
üretimde kesintiye gitmesi yeterli arzın oluşmamasına ve fi-
yatların yükselmesine neden oldu. Bu ortamda üretim mik-
tarını arttıran ve yüksek fiyatlardan faydalanan Hindustan 
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Zinc ise net gelirlerinde %81’lik bir artış sağlamayı başardı ve 
Nisan-Haziran döneminde 292 milyon dolar gelir sağlamayı 
başardı.
Faaliyetlerini sürdürdüğü Rajasthan’da toplam 390 milyon ton 
rezervli 5 çinko ve 1 kurşun madeni bulunan Hintli şirketin his-
selerinde geçtiğimiz yıl %44 artış yaşanmıştı. Piyasalarla ilgili 
düşüncelerini paylaşan Duggal; ”Glencore önümüzdeki dönem-
de askıya alınan işletmelerde tekrar faaliyete geçecek gibi görün-
müyor. Bu durumun devam etmesi de fiyatlardaki artışı destekle-
yecektir.” şeklinde tahminlerde bulundu.
The International Lead and Zinc Study Group tarafından yapı-
lan açıklamaya göre 17 Temmuz itibari ile 1,15 milyon ton olan 
çinko tüketim miktarı 1,108 milyon ton olan çinko üretim mik-
tarını yaklaşık 42 bin ton aşmış durumda, kurum tarafında yapı-
lan açıklamada bu rakamın yılsonunda 226 bin tona ulaşması 
bekleniyor. 

Glencore’un C&A Israrı Devam Ediyor
Glencore’un Coal&Allied projesinin bir parçası olan Hunter 
Valley üzerine pay sahibi olma ısrarı sonuç getirmek üzere. 
Yancoal ile görüşmelere devam eden firmanın anlaşmaya çok 
yakın olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz dönemde Yancoal ile girdiği kıyasıya rekabeti kay-
beden firmanın en başından beri peşinde olduğu C&A projesi-
nin %49’luk hissesini 1,139 milyar dolar nakit karşılığında elde 
etmeye çok yakın olduğu ifade edildi. Anlaşma nakit ödemenin 
yanında rödovans ödemelerini de kapsıyor. Anlaşma gerçek-
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leştiği taktirde Hunter Valley İşletmelerinin %16,6’lık hissesini 
elde edecek olan Glencore Yancoal ile ortak bir şekilde projeyi 
sürdürecek. 
Firma tarafından yapılan açıklamada bu anlaşma ile birlik-
te Hunter Valley’de ki projelerinin toplam yıllık üretiminin 69 
milyon tona ulaşacağı belirtilirken bu miktarın Asya’nın artan 
kömür talebini karşılamak için önemli bir yere sahip olduğu 
vurgulandı. 
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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

Teck Resources Kok Kömüründen
Elde Ettiği Karı Katladı

Nikel, Pillerde Kobaltın Yerini Alıyor

Teck Resources 2017 yılının 2. çeyreğinde 577 milyon dolar 
kâr elde ettiğini duyurdu firma tarafından yapılan açıklamada 
geçtiğimiz yılın aynı döneminde elde edilen kar miktarı 15 mil-
yon dolar olarak belirtildi. Kanadalı şirketin yılın 2. çeyreğindeki 
brüt kârının ise 785 milyon dolar olduğu belirtilirken geçtiğimiz 
yıl aynı dönemde ise 52 milyon dolar brüt kar elde edilmişti.
Geçtiğimiz yılın 2. çeyreğinde ton başına 86 dolar olan kok 
kömürü fiyatlarının bu sene aynı dönemde ton başına 169 
dolara ulaşması, kok kömürü piyasasındaki hareketliliğe ve 
Queensland’de yaşanan bir kasırga nedeniyle yaşanan arz 
sıkıntılarının bir yansıması olarak değerlendirildi. Bir önceki 
yılın aynı dönemindeki üretim miktarını arttırmayı başararak 
6,8 milyon ton üretim yapan firma yine de 7,0 milyon ton olan 
ikinci çeyrek üretim hedefinin uzağında kaldı. Bu durum hak-
kında bilgi veren firma ise öngörülen üretim miktarından uzak 

Asya’nın önde gelen pil üreticilerinin artan kobalt fiyatları karşısın-
da pillerin içeriğinde değişikliğe gitmeleri bekleniyor. Günümüzde 
oldukça gündemde olan elektrikli araçlarda ve cep telefonlarında 
kullanılan lityum-iyon pillerde bulunan kobalt miktarını azaltıp ye-
rine daha fazla nikel eklenmesi düşünülüyor.
Elektrikli araçlarda kullanılan bataryalara olan talebin 2025 yılına 
kadar 20 kat artacağına dair öngörüler yapılırken batarya üretici-
leri de şimdiden pahalı bileşenleri azaltarak duruma hazırlık ya-
pıyorlar. Pil bileşenlerinde kullanılan kobaltın fiyatı geçtiğimiz yıl 
artan talep ve yetersiz arz nedeni ile neredeyse 2 katına çıkmıştı.
Sıklıkla kullanılan lityum-iyon pillerin içeriğinin %60 nikel %20 
kobalt %20 mangandan oluştuğunu belirten Güney Koreli SK 
Innovation firması pil içeriklerini %80 nikel %10 kobalt ve %10 
mangan olarak değiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Firma ta-
rafından yapılan açıklamada bu değişimin yeni bir ürün ortaya 
çıkarmayacağını sadece değişen piyasa şartlarına uyum sağla-
dıklarına dikkat çekildi.
Asya, üreticilerin elektrikli araçlarda kullanılacak bataryaların 
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kalmalarının nedeninin bakım çalışmaları olduğunu belirtti. 
2017 yılının ilerleyen tarihlerinde yapılması planlanan kömür 
zenginleştirme tesisi bakım çalışmalarının yılın bu çeyreğin-
de yapılması sonucu üretimde yaşanan duruşların bu duruma 
neden olduğuna dikkat çekildi.
Emtia fiyatlarındaki belirgin artışa dikkat çeken Teck bir önce-
ki yıla göre bakır fiyatlarının %20, çinkonun %35 ve kurşunun 
ise %26 artış gösterdiğine dikkat çekti. Piyasalarda yaşanan bu 
gelişmeler ışığında bir yıl önce 62 milyon dolar olan bakır brüt 
karının 128 milyon dolar seviyesine ulaştığını belirten firma Hi-
ghland Valley Copper’da düşük tenör nedeni ile üretimin %23 
oranında azaldığına dikkat çekti.
Geçtiğimiz yıl 99 milyon dolar brüt kâr elde eden Teck’in çinko-
dan sağladığı brüt kâr, içinde bulunduğumuz yılın ikinci çeyrek 
verilerine göre 153 milyon dolara ulaştı. 

üretimi konusunda pazarda oldukça büyük bir yere sahip olma-
sı ile dikkat çekiyor. SNE Research’ın araştırmasına göre bu yılın 
ilk 5 ayında kullanılan bataryaların %30’unu Japonyalı Panaso-
nic üretirken Güney Koreli iki büyük üretici Samsung SDI ve LG 
Chem %20 pazar payı ile Panasonic’i izledi. Çinli BYD Co’nunda 
pazarda %8’den fazla payı olduğu biliniyor.
Samsung SDI tarafından yapılan açıklamada kobalt kullanımı-
nın azaltılmasına yönelik önlemlerin uzun vadede sektörde 
kullanılan kobalt miktarını yarı yarıya düşüreceğinin tahmin 
edildiği belirtildi. Aynı şekilde nikele verilen ağırlık nedeni ile 
de nikele olan talebin 2025 yılına kadar %10 ila %40 arasında 
artacağının öngörüldüğü ifade edildi.
Bu yılın ortasında doruk noktasına ulaşan kobalt fiyatlarının nikel 
fiyatlarının yaklaşık 6 katına ulaştığı belirtilirken piyasalarda bu 
şartlar devam ettiği sürece nikel kullanımına ağırlık verilmesine 
kaçınılmaz olarak bakılıyor. Kobalt kullanımını ekonomik hale ge-
tirmek için ise hâlihazırda %15 seviyelerinde olan geri dönüşüm 
çalışmalarının öneminin daha da artacağı tahmin ediliyor. 

Rainbow Rare Earths,
NTE Projesine Start Veriyor
Londra Borsasına yaptığı hızlı giriş ile dikkatleri üzerine çeken 
Rainbow Rare Earths Brundi’de bulunan Gakara madeninin açı-
lışını yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamada yılsonundan 
önce madende nadir toprak elementleri üretimi ve satışına 
başlanmasının hedeflendiği belirtildi.
Madende pil, mıknatıs ve elektrikli araçların üretiminde önemli 
bir yere sahip olan neodyumun yanı sıra lantan ve seryum çı-
karılacak. Madenin sadece 2,23 milyon dolarlık sermaye har-
caması ile kurulduğuna dikkat çekilirken aynı zamanda üretim 
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maliyetlerinin de oldukça düşük olacağı ifade edildi.
Devlet yetkililerinin de katıldığı bir törenle maden açılışını ger-
çekleştiren Rainbow Rare Earts’ın Başkanı Martin Eales, Gakara 
projesinin Brundi’de bulunan en gelişmiş proje olduğunun al-
tını çizerken halka arz edilmesi ile daha da güçlenen firmanın 
maden açılışını tam zamanında yaptığını belirtti.
2 yıl sürecek geliştirme sürecinde madenden toplam 3.900 ton 
konsantre üretileceği bu sürenin sonunda ise yıllık 5.000 ton 
üretim kapasitesine ulaşmanın hedeflendiği belirtildi. 
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eTkinlik değerlendirme

Maden Bölgesi Uygulaması Yönetmelik
Taslağı Görüşmeleri MİGEM’de Gerçekleştirildi

27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
giren 7020 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’un 10. Maddesi ile, 4.6.1985 tarihli, 3213 Sayılı Maden Ka-
nunu’nun 29. Maddesi’nin son fıkrasında yapılan değişikliğe ait 
yönetmeliğin hazırlıkları devam ediyor. MİGEM Yönetmelik ha-
zırlıkları kapsamında sektörel STK’ların ve özel sektör firmalarının 
görüşlerini alırken yönetmeliğin de tartışılmasına olanak sağlıyor. 
MİGEM tarafından hazırlanan yönetmelik taslağı Temmuz ayın-
da kurumun internet sitesinde görüşlere açılırken ayrıca ma-
denciliği temsil eden tüm sivil toplum kuruluşlarına da gönde-
rilerek görüş istenmişti. Ardından MİGEM tarafından organize 
edilen ve konu ile ilgili tarafların bir araya geldiği son toplantı, 1 
Ağustos 2017 tarihinde MİGEM’de gerçekleştirildi.
Toplantıda MİGEM Genel Müdürü Mithat Cansız, Genel Müdür 
Yardımcısı Mustafa Sever ve ilgili MİGEM yetkilileri ile Türkiye’deki 
madencilik sivil toplum kuruluşları ve şirketlerinin üst düzey tem-
silcileri yer aldı. STK’ları temsilen; TOBB Madencilik Meclisi Başka-
nı İsmet Kasapoğlu, GEMAD Başkanı ve TOBB Madencilik Meclisi 
Yürütme Kurulu Koordinatörü Cemil Ökten, KÖMÜRDER Başkanı 
Muzaffer Polat, Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, 
TÜMMER Başkan vekili İhya Kangal, Türkiye Madenciler Derne-
ği İkinci Başkanı Ali Emiroğlu, Altın Madencileri Derneği Genel 
Koordinatörü Muhterem Köse, Maden Jeologları Derneği Genel 
Sekreteri Ahmet Şentürk, TÜMMER Genel Sekreteri Esin Ozgan, 
KÖMÜRDER Genel Sekreteri Rıfat Kılıçay, Agrega Üreticileri Birliği 
Genel Sekreteri Çağlar Tanın, Afyon İscehisar Mermerciler Derne-
ği Genel Sekreteri Adem Özsarı, TOBB Madencilik Meclisi üyesi 
Selahattin Kaya, KÖMÜRDER Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Şahin, 
TÜMMER Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Özdemir ve Ahmet Özler, 
MJD Üyesi ve JMO Komisyon Başkanı Yavuz Ulutürk, TMMOB 
Maden Mühendisleri Odası temsilcileri Öznur Akça, Talat Karataş 
ve Volkan Kaya, TÇMB Komisyon Başkanı Suat Boztaş, görevliler 
Didem Benzer ve Muhammet Mazlum, TOBB Maden Mevzuatı 
Komitesi Üyesi Osman Burgaz, SERHAM ve TMD’yi temsilen Barış 
Ünver, TMD temsilcisi Bahadır Aksani, Marmara Adası Mermerci-
ler Derneği’nden Hasan Dinçer toplantıya katıldılar. Akçelik Ma-
dencilik’ten Halim Demirkan, K.Ç.S.’den Akif Öcük, Bandırma Mer-
mer’den Hakan Öztürk, Matel’den Gürhan Angel, Kale Maden’den 
Ahmet Atınç Pilevne ve Eralp Tokyürekli, Polat Maden’den Ali 
Rıza Tellioğlu, Kaleseramik’ten Oğuz Benli, Şişecam-Camiş’ten Er-
kan Öztürk ve Mehmet Akgün, Aşkale Çimento’dan Muhammet 
Mazlum toplantıya katılan özel sektör temsilcilerinden oldular.

Toplantının açılışında söz alan MİGEM Genel Müdürü Mithat 
Cansız, ilgili Yasa’nın İstanbul-Cebeci Bölgesi gibi çevre, şehir-
cilik, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda sorun teşkil eden sa-
halarda çözüm üretmek için çıkarıldığını ve uygulamanın kısıtlı 
tutulacağını aktardı. 
Toplantı genelinde çeşitli katılımcılar tarafından 1 ve 2.a grubu 
madenler ile diğer grup madenlerin karakteristik özelliklerinin 
ve dolayısıyla sorunlarının da farklı olduğuna vurgu yapılarak 
bu grupların Yönetmelik içerisinde ayrı değerlendirilmesi ge-
rektiği aktarıldı. Diğer taraftan Yönetmeliğin son haline getiril-
mesi aşamasında ilgililerin işini kolaylaştıracak pek çok öneri-
lerde de bulunuldu. Bazı öneriler aşağıdaki şekilde oldu: 
Maden aramacılığına yatırımcıların ilgisinin azalması ihtimali-
nin ortadan kaldırılmasının önemine değinilirken diğer taraftan 
ruhsatları iptal edilen hak sahiplerinin kayıplarının tazmin edil-
mesinde sadece “Yatırım Giderleri” değil, aynı zamanda ruhsatın 
güncel değerinin de hesaba katılması gerektiği, ruhsat iptalleri 
ile yaşanacak işten çıkarmalardan doğacak kıdem tazminatı yü-
kümlülüklerinin, rödovans sözleşmelerinin iptalinden ve şirketle-
rin tedarikçiler ile yürürlükte olan sözleşmelerin iptalinden doğa-
cak tazminatların da yatırım giderlerine dahil olması gerektiği ve 
stokların taşınması, devri gibi unsurların da dikkate alınmasının 
gerekliliği dile getirildi.  
Yönetmelikte ruhsatların değerlendirmesinde sadece ‘Re-
zerv’’e yer verildiği, halbuki özellikle arama ruhsatları için çok 
önem arz eden, ‘Kaynak’ ve ‘Potansiyel’ kavramlarının da hesa-
ba katılmasının gerekli olduğu altı çizilen hususlardan oldu.
Bu yasanın sınırlı olarak uygulanacağının söylenmesinden yola 
çıkarak ilgili kısıtlamaların bu yönetmelikle belirlenmesi öneri-
lirken maden bölgesi ilan edilmesini gerektirecek risk faktörle-
rinin bulunduğu ruhsat sahiplerine, bu riskleri gidermeleri için 
6 aylık bir süre verilmesi, bu süre sonunda risklerin giderileme-
mesi halinde maden bölgesi ilanı için sürecin başlatılması katı-
lımcı STK’ların diğer bir önerisi oldu.
Maden bölgesi ilanı ile mevcut izinlerin iptal edileceğini, “ÇED 
Gerekli değildir” ile çözülebilen ÇED çalışmaları için daha kap-
samlı ÇED gerekeceği, orman ve mera izinlerinde de benzer 
sorunlarla karşılaşılabileceğinden yola çıkarak, bu sorunların 
çözümü için diğer bakanlıklar nezdinde adımların atılması ve 
yeni mevzuat çalışması gerektiği vurgulandı.
Rezervin sermaye oranlarını belirlemedeki rolüne değinilerek, 
“şirket ortaklığında ayni sermaye olarak gösterilmesi” konusu 
da ele alınan diğer konulardandı. Ruhsatın değerini belirleyen 
ana unsurun rezerv olduğuna, diğer yandan “yer altı kaynakları-
nın devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğuna” dikkat çeki-
lirken küçük hissedarların hak kaybının önlenmesinin de diğer 
önemli bir husus olduğu dile getirildi.
Toplantı, TOBB Madencilik Meclisi’nin düzenleme önerileri ve 
Maden Platformu’nu oluşturan STK’ların ortak düzenleme ta-
leplerinin değerlendirilmesi ile devam etti. 
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Atlas Copco Maden Tekniği Bölümü,
Epiroc Olma Hazırlıklarını Sürdürüyor

ARDEF-RPMGLOBAL Yazılım Çalıştayı 
Ankara’da Gerçekleştirildi 

Madencilikte yüksek kaliteyi amaçlayan şirketlerin tercihi olan 
Atlas Copco, az enerji kullanan, kişinin makineyi kullanımı sı-
rasında güvende olmasını sağlayan ve çevre dostu ürünlerinin 
ülkemizdeki satışlarının teslimatlarını hızla sürdürürken bir yan-
dan da Kurumsal değişiklikler üzerinde çalışmaya devam edi-
yor. Ocak 2017’de, daha fazla büyüme ve müşterilere daha çok 
değer katabilmek için küresel Atlas Copco organizasyonunun 
“Atlas Copco” ve “Epiroc” olmak üzere ikiye ayrıldığı duyurul-
muştu. Buna göre; Atlas Copco; endüstriyel pazara odaklanma-
ya devam ederken, kurulan yeni şirket olan Epiroc da şirketin 
inşaat ve madencilik sektöründeki lider konumunu daha da 
güçlendirmek üzere çalışacak ve 2018 yılı 2. çeyreğinde Nas-
daq Stockholm Borsası’na kaydedilecek. Epiroc; hâli hazırda 
Atlas Copco bünyesinde bulunan Maden ve Kaya Kazısı Tekniği 
İş Alanı’nı, Hidrolik Kırıcılar ve Ataşmanlar Bölümü’nü ve bu bö-
lüme ait servis hizmetlerini kapsıyor.
Atlas Copco Türkiye Maden Tekniği Genel Müdürü Erdem Tü-
zünalp’in Atlas Copco’da olan yenilikler ile ilgili olarak, bu süre-
ci Türkiye’de nasıl yönetecekleri konusunda Madencilik Türkiye 
dergisine yaptığı açıklamalar ise şu şekilde oldu; 

Madencilik yazılımlarının dünya genelinde sektörde artan 
katkılarına paralel olarak, ARDEF-RPMGLOBAL iş ortaklığı da 
Türkiye’de bu kapsamda çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu 
amaçla 18 Temmuz 2017 tarihinde sektörün önde gelen firma 
yetkililerinin katılımıyla Ankara’da RPMGLOBAL yazılımlarını ta-
nıtmak üzere bir çalıştay gerçekleştirildi.
RPMGLOBAL’in yenilikçi yazılım stratejisi ile hızlı ve pratik çö-
zümler sunan maden planlama (XPAC/OPMS), simülasyon 

“2017 yılı Atlas Copco için 
hem dünyada hem de Tür-
kiye’de oldukça dinamik, 
değişikliklerle dolu bir yıl 
olarak başladı ve öyle de 
devam ediyor. Oldukça 
hızlı gelişmekte olan bu 
sürece, biz de lokal olarak 
adapte olarak madenci-
lik ve inşaat sektörlerine 
çözümler sunmaya ve 
müşterilerimizin operas-
yonlarına değer katarak, 
verimlilik sağlamaya de-
vam edeceğiz. Epiroc Tür-
kiye’nin 1 Kasım 2017’de 
kurulmuş olması planlanıyor. Maden Tekniği Türkiye yönetim eki-
bi olarak bu süreçte çok yoğun çalışıyor, maden sektörüne odak-
lanmış yepyeni bir şirketin kurulum aşamasında aktif olarak yer 
almanın heyecanını paylaşıyoruz.” 

(HAULSIM) ve finansal çözümleme (XERAS) yazılımları Çalıştay 
katılımcıları ile birlikte değerlendirildi. 
Kullanıcı dostu ara yüzü, kısa sürede ve pratik çözümlemeler 
sunması ve yenilikçi özellikleri ile RPMGLOBAL yazılımları, katı-
lımcıların beğenisini kazanırken ARDEF-RPMGLOBAL iş ortaklı-
ğının sektörün önde gelen firma ve üniversiteleri ile işbirliği içe-
risinde bu alandaki çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. 
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Netcad & Üniversite İş Birlikleri Devam Ediyor
Kurulduğu günden bugüne 
eğitime ve üniversitelere ayrı 
bir önem veren ve Türkiye 
ölçeğinde 84 üniversitenin 
474 bölümünde mühendislik 
çözümleri ve coğrafi bilgi sis-
temleri teknolojisi olarak kul-
lanılan Netcad, yeni iş birlikle-
ri inşa etmeye devam ediyor.
Son olarak Karadeniz Teknik 
Üniversitesiyle maden çalış-

malarında iş birliğine giden Netcad, bu kapsamda bölüm ders-
lerinde ve müfredatta etkin olarak kullanılıyor. 
2010 yılında Netcad tarafından TKİ ve Hacettepe Üniversitesi 
konsorsiyumu ile başlatılan NETPRO/Mine Madencilik çözümü 
2012 yılında meyvesini vererek bugün yaklaşık 500 Türk Maden 
firmasının %50 sinden fazlası tarafından kullanılır hale geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Osman YIL-
MAZ, Maden Mühendisliği Bölümü öğrencilerine eğitimle-
ri sırasında büyük destek veren Netcad’e ilişkin, “Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü olarak öğren-
cilerimizi madencilik ile ilgili gerekli donanıma sahip yetiştir-
menin gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda NETCAD firmasından 
aldığımız destek ile öğrencilerimize iki boyutlu ve üç boyutlu 
Madencilik uygulamaları ile Cevher modelleme, Açık ocak ve 
Yeraltı projelendirme eğitimleri veriyoruz. NETCAD firması, bö-
lümümüz öğrencilerine dönem boyunca hem akademik çalış-
malarında hem de projelerinde destek olmuştur ve olmaya da 
devam etmektedir. Böylelikle geleceğin mühendisleri meslek 
hayatlarına NETCAD ile donanımlı bir şekilde hazırlanmakta-
dır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği olarak, 
Teknik ve Eğitim Müdürü Tunç Emre TOPTAŞ ve Teknik Grup 
Yöneticisi Yavuz TÖRE başta olmak üzere NETCAD firması tüm 
çalışanlarına teşekkürü borç biliriz” dedi. 

Alman Draeger Firmasından Yatırım Atağı…
128 yıllık geçmişe sahip olan 
Alman Draeger firmasının, 
Türkiye’deki yerleşik şirketi 
olarak 2003 yılından bu yana 

hizmet veren Draeger Safety Korunma Teknolojileri Limited 
Şirketi hızla artan bir satış grafiği ve güçlü bir takım ruhu ile 
çalışmalarını yürütüyor. Şirketin yıllar içerisinde hızlı artan 
satış grafiği yurtdışından da dikkat çekerken süreç, üretici Al-
man Draeger firmasının ülkemizde daha fazla yatırım yapma 
arzusu ile şirket hisselerinin tamamını satın alması ile sonuç-
landı. Operasyonel olarak şirketi güçlendirmek amacıyla 11 
Temmuz 2017 tarihinde noter huzurunda yapılan imza töreni 
ile Alman Draeger firması, Draeger Safety Korunma Teknoloji-

leri Limited Şirketi hisselerinin tamamını satın alarak Anonim 
Şirket yapısına dönüşmesini sağladı.
Bir Alman firması olan Draeger’in ülkemize böylesine bir yatı-
rım yapması, gerçekten ayrıcalıklı bir durum olup, ülkemize ve 
ekonomimize olan güveni göstermektedir.
Şirket tarafından Madencilik Türkiye dergisine yapılan açıkla-
maya göre; yüksek iş gücü potansiyeli ve gelişme trendindeki 
ekonomik göstergelerin ışığında, ülkemizde belirli bir plan 
dahilinde daha fazla yatırımın planlandığı bu süreçte, tüm 
sektörlerde ihtiyaç duyulan iş güvenli çalışma ortamlarının 
yaratılmasına katkıda bulunacak farklı girişimler ve yatırımlar 
da ileriki günlerde söz konusu olacak. 

MİNEX’e Yoğun İlgi…
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipli-
ğinde, İZFAŞ ve TMMOB Maden Mühen-
disleri Odası işbirliğiyle düzenlenecek 

Minex-7. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, 18-
21 Ekim 2017 tarihleri arasında fuar izmir’de gerçekleştirilecek. 
Fuar katılımcı firmaları; ülkemizin maden, doğal kaynak ve tek-
nolojileri alanında faaliyet gösteren firmalarıyla buluşturacak. 
Cevher hazırlama ve zenginleştirme makine ve ekipmanları, 
sondaj makine ve ekipmanları, maden işletme makineleri ve 
ekipmanları, yardımcı makine ve techizatlar, işyeri sağlığı ve 
güvenlik malzemeleri, tünel ve tünel ekipmanları teknolojileri, 
metalik madenler, prokspeksiyon, kıymetli taşlar ve endüstiri-
yel-kimyasal sanayi, gübre sanayi, seramik refrakter cam sanayi, 
çimento ile enerji hammaddelerinin sergileneceği fuara yaban-
cı katılımcılar yoğun ilgi gösterirken önceki yıllara göre, yerli ve 
yabancı firma sayısında önemli artış bekleniyor.

MINEX-7. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı’nın 
ziyaretçi profili ise şöyle:
Açık Ocak ve Yer Altı Maden İşletmecileri, Cevher Zenginleştirme 
Projeleri İşletmecileri, Sondaj Firmaları, Maden Taş Ocağı ve İnşa-
at Makineleri İşletmecileri, Doğaltaş Ocağı İşletmecileri, Maden 
İthalat ve İhracatçıları, Mühendisler, Danışmanlık Firmaları, Kamu 
Kurumu Yetkilileri, Basın, Akademisyenler ve Öğrenciler.

İZFAŞ desteğiyle TMMOB Maden Mühen-
disleri Odası İzmir Şubesi ve Dokuz Eylül 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ma-

den Mühendisliği Bölümü işbirliği ile organize edilen, 6. Ulus-
lararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT) 
Minex Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.
Sadece profesyonel ziyaretçiye açık olacak Minex Fuarı’nın, 23 
bin metrekarelik alanda düzenlenmesi hedefleniyor. 
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kapak konusu

Atlas Copco’dan Kontrolü Kolay ve 
Güvenli Yeni Sondaj Makinesi

Kuzey Avrupa’daki en büyük 
altın madeni olan Björkdal-
sgruvan, yüksek altın talebi-
nin sürmesini bekliyor ve At-
las Copco’nun yeni, kompakt 

Explorac 100 RC  sondaj makinesini kullanarak gelecekteki üre-
tim için hazırlanıyor. 

İster iyi ister kötü zamanlarda olsun, altın gibi ilgi toplayan çok 
az küresel emtia vardır. Bu yıl fiyatlarda yaşanan düşüşe rağ-
men, madenler altına olan talebin sürmesini bekliyor. 

Çalışmaları gelişmekte olan madenler arasında Bjorkdal Ma-
deni ya da yerel adıyla Björkdalsgruvan, Skellefteå’nın yak-
laşık 40 km kuzeybatısında, Kuzey İsveç’in derin ormanları 
içinde bulunuyor.

Maden aramacıları burada altınla ilk kez 1983 yılında karşılaş-
tıkları için, maden sürekli büyümeye tanıklık etti. Modern ma-
dencilik ekipmanları ise giderek yükselen verimlilik seviyeleri-
nin sürdürülmesinde kilit bir rol oynuyor. 

Projede kalite de aynı derecede önem taşıyor. Madenin 
2012’de Kanadalı Elgin Mining Inc. şirketi tarafından alınması-
nın ardından, beş yıllık kesintisiz üretim sürecine yönelik bir yol 
belirlemeye yardımcı olacak gelecekteki patlatma delikleri için 
bir kalite kontrol projesi başlatıldı. 

İlk altı aylık dönemde jeologlar ve sondajcılar, yüksek kuvars 
içeriğine sahip bir kaya kütlesi içinde örümcek ağı gibi uzanan 
damarlarda bulunan cevherin izini sürmek için bir araya geldi.

RC Sondaj-Genişletmeye Giden Yol
Kiruna’da bulunan Styrud Arctic, bölgede önde gelen bir RC 
sondaj yüklenicisi. Styrud, en son sondaj teknolojisi Explorac 
100’ü kullanarak küçük parçalar şeklindeki kaya örnekleri 
sağlamanın altın değerindeki fırsatını gördü. 

Atlas Copco’nun yeni ürettiği ters dönüşümlü (RC) sondaj ma-
kinesi, manuel işleri en aza indirirken maksimum performans 
ve güvenilirlik sağlamak üzere tasarlandı.

Björkdalsgruvan’ın hem açık ocak hem de yer altı faaliyetleri 
mevcut. Açık ocak 50 hektar üzerinde yayılırken, yer altı faali-
yeti 305 metre derinliğe ulaşıyor ve dokuz seviyeye kadar ini-
yor. Birleşik yıllık üretimin ise 1,3 ton veya günlük 4 kg altının 
elde edilmesini sağlayan 1,3 metrik ton cevher olduğu bilgisi 
veriliyor.

Güvenlik İçin Altın Standart
Yeni nesil bir sondaj makinesi olan Explorac 100, madencile-
rin 30 yılı aşkın bir süredir tanıdığı Explorac R50’nin yerini aldı. 
Yalnızca 7.800 mm uzunluğu, 3.000 mm genişliği ve 2.300 mm 
yüksekliğe sahip son derece kompakt makine, işten tasarruf 
sağlayan tij otomatik kontrol sistemine sahip. 
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Styrud Arctic’in Proje Müdürü Joakim Kemi, şirketin filosunu 
güncelleme amacıyla Explorac 100’ün testini yaptı ve “Güven-
lik, bugün müşterilerimizin bizden istedikleri ilk şeydir” diyerek 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Makine, büyük iyileştirmeleri mümkün kılan otomatik tij kontrol 
sistemine sahip. Operatörlerimiz 78 kilo olan sondaj tijlerini kaldır-
mak ve monte etmek için bir vinç kullanmak zorunda kalmadığı 
için manuel işler ve dolayısıyla kaza riski büyük ölçüde azalıyor.”

Explorac 100, Klondike’nin ilk günlerindeki altının derecelen-
dirildiği dönemlerden çok farklıdır. 32 mm derinliğe kadar 140 
mm çapında delikleri hassasiyetle açar. Ekip üç kişiden oluşur 
ve delme, tij kullanımı ve cevher örneklemesi olmak üzere 
her bir görev bir kişi tarafından yapılır. Makine üzerine monte 
edilen bir siklon ünitesi, metre başına bir cevher örneği sunar. 

Bunlar torbalara dikkatle konulur, numaralama sistemine göre 
kutulara ayrılır ve analiz için gönderilmeden önce şirketin sa-
hadaki jeologuna teslim edilir.

Benzer Örnekler
İşlemin önemli bir kısmı, hemen hemen aynı örnekleri elde et-
mektir. Bunlar doğru analiz için tercihen 2,5 kg ağırlığa sahip 
olmalıdır. 

Explorac 100’ü çalıştıran Andreas Hansson’a göre, ekip günde 
üç ila dört delik üretim hızına ulaştı ve bu da günlük gerekli 
olan iki deliği aşan, 90-128 örnek ayarı ile sonuçlandı.

Andreas Hansson şunları ifade ediyor: “Bu haftadan haftaya 
değişebilir. Son zamanlarda delme ve örnek alma açısından so-
run olan aşırı miktarda yağmur ve yer altı suyuyla uğraşmaktayız, 
çünkü siklona giren su, örnekleri kirletir.”

Yeni ve eski örneklerin siklonda birbirine karışma riskini önle-
mek için, her bir yeni tij bağlanmadan önce makinenin güçlü 
blöf sistemi kullanılarak suyu yok etmek üzere ek önlem alınıyor. 

Hansson sözlerine şöyle devam ediyor: “Explorac 100, mükem-
mel hidrolik özelliklere sahip ve aynı zamanda enerji açısından 
verimli. Genellikle motoru 1500 dev/dak’da çalıştırıyoruz ve dizel 
tüketimi saatte yaklaşık beş litre ve oldukça düşük. Ayrıca, özellikle 
şu ana kadar bulunduğum en iyi çalışma yeri olan Björkdalsgru-
van’da çalışmayı benim açımdan zevkli kılan sessiz bir makine.”

Düşük gürültülü emisyonu, Tier 3A dizel motorunu (2.200 dev/
dak’da 82 kW) barındıran tam kapalı bir güç paketi tasarımının  
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sonucudur. Her 32 m delik için, 11 sondaj tiji gereklidir ve ikinci 
bir kontrol panelinden kumanda edilen otomatik tij kontrol sis-
temi işini iyi yapar.

Düzgün Çalışma
Hansson şunları ekledi: “Makineye alışmak biraz zaman alıyor 
ancak şu anda çok iyi bir iş akışımız var. Makine, 45 derece açılı 
delik açmak için üretildi ve matkabı değiştirirken genellikle dik 
konuma getiriyoruz.” 

Bir başka ana tasarım özelliği, 4,4”, 4” ve 3,5” sondaj tijleri için 
uygun, hidrolik olarak çalıştırma anahtarı bulunan mekanize 
sökme ve takma sistemidir. Sondaj matkabını değiştirirken el 
tipi anahtarların kullanılmasını ortadan kaldırmanın yanı sıra, 
yeni bir emniyet kafesi yaralanma riskini azaltıyor. 

Madende bulunan Açık Ocak jeoloğu Lena Printzell, sondaj 
ekibine her gün liderlik yapıyor ve ilerlemelerini izliyor. Cev-
her kütlesi analizi için 3D bilgisayar yazılımını kullanarak, her 
örnekte bulunan altın, mineral ve kuvars miktarına göre veriler 
topluyor. 

“Temizleme ve patlatmadan sonra RC sondaj makinesi kullanı-
yor, ancak aslında sondaj yapmıyoruz. Kalite kontrolü, çıkarmak 
istediğimiz cevher hakkında daha fazla bilgi edinmekle ilgili. Bu 
nedenle, sondaj ekibinin çalışmalarında dikkatli ve hassas olması 
çok önemli.” diyen Lena Printzell’a göre bu, her bir örneğin belli 
bir delik derinliğine karşılık geldiğinden emin olmayı da içeriyor. 
Çünkü doğru örnek olmazsa bütün delik boşa gider.

Madenin Güney Duvar bölümünde daha önce 150 metre de-
likler açmış olan Explorac 100, uzun delik delme işlemi için 
planlanandan daha kısa sürede geri dönecek. Proje Müdü-
rü Kemi sözlerini şöyle sonlandırıyor: “Bu sondaj makinesini 
test etmek için 600 saat harcadık ve iyi ve güvenilir bir makine 
olduğu sonucuna vardık. Operatörlerimiz için daha güvenli ve 
daha kontrollü bir ortam sağlıyor ve kompakt boyutu sayesin-
de kamyona yüklemek daha kolay.” 

www.atlascopco.com.tr
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Türkiye’nin Kıymetli Maden 
Rafinerisi, Nadir Metal Rafineri

TanıTım

İçinde bulunduğumuz çağ-
da, insan yaşamı için vazge-
çilmez önemini algılamak 
giderek güçleşse de, ma-
dencilik tarih boyunca uy-
garlıkları şekillendiren temel 
sektörlerden biri olmuştur. 

Özellikle, sanayi devriminden bu yana insanlığın gelişim süre-
cinin son iki yüzyılındaki baş döndürücü ilerlemede maden-
ciliğin önemini yadsımak mümkün değildir. İçinde bulundu-
ğumuz yüzyılda da, madencilik faaliyetleri olmaksızın insan 
yaşamının sürdürülebilmesi olası değil. Bugün kullandığımız 
arabalardan, içinde yaşadığımız evlere, bilgisayarlardan te-
lefonlara kadar yaşamımız için vazgeçilmez olan hemen her 
şey, madencilik faaliyetleri sonucu elde edilen ürünler saye-
sinde varlık kazanmaktadır. 

Bu bakımdan, madencilik kadar kıymetli metallerin rafinasyo-
nu da dün olduğu gibi gelecekte de uluslar için vazgeçilmez 
konumunu sürdürecektir. Bu bakımdan Nadir Metal Rafine-
ri, yıllık 150 ton altın ve 250 ton gümüş işleme kapasitesiyle 
sektörün ihtiyaçlarını karşılayan bir şirket olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Altını kıymetli yapan “NADiR” olmasıdır.

Altın ve gümüş madenleri üzerine uzun yıllardır bilgi ve biri-
kimiyle madencilik sektörünün kalbinde yer alan Nadir Metal 
Rafineri, Türkiye’deki maden kaynaklarını çevre politikalarıyla 
zararsız, doğru işletme bilinciyle sürdürülebilir halde değer-
lendirmek ve potansiyel olarak madencilik sektörünü olduğu 
konumdan ileriye taşımak, milli gelire ve istihdama katkıda bu-
lunarak artı değer üretmek amacındadır.

Oluşumu, Gelişimi ve Sektörel Yapısı ile
Nadir Metal Rafineri
1967 yılında Nadir Tütüncü tarafından kuyumcu ramatı işle-
mek üzere sektöre ilk adımını atan Nadir Metal, zaman içinde 
hızla artan faaliyetleriyle büyüme göstererek 2006 yılında Na-
dir Metal Rafineri San. ve Tic. AŞ ünvanına yükselmiş, Türki-
ye’nin ilk uluslararası altın rafinasyon işletmesidir.

Nadir Metal Rafineri, özelde müşterilerinin ve çalışanlarının, ge-
nelde ülkemizin ve insanlığın refah ve mutluluğu için; insani ve 
toplumsal değerleri, ekonomik sürdürülebilirliği, sürekli gelişme 
anlayışını, yalnız yasal değil, aynı zamanda etik bir zorunluluk ola-
rak çevre korumayı, müşteri hoşnutluğunu, en yeni teknolojiler-
den yararlanmayı, modern işletme kültürünü esas alarak Türkiye 
kuyum sektörüne en hızlı ve en çağdaş hizmeti vermeyi, artan 
kapasitesiyle ulusal düzeydeki liderliğinin yanı sıra uluslararası 
düzeyde lider işletmelerden biri olmayı kendisine hedef edinerek 
maden sektörüne rafinasyon alanında destek vermeye hazırdır. 

www.nadirmetal.com.tr 
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MTG Tırnak ve Aşınma Parçaları 
Onur Taahhüt’ün
Gücüne Güç Katıyor

TanıTım

Onur Taahhüt-Çetin İşletmeleri firması Suudi Arabistan, Rusya, Ukrayna,
Kıbrıs gibi pek çok ülkede alt ve üst yapı projelerini sürdürmekte ve

TSM GLOBAL Türkiye‘nin iş ortağı olduğu MTG Tırnak ve Aşınma Parçalarını
tercih etmektedir.

Onur Taahhüt-Çetin İşletme-
leri Makine ve Ekipman Mü-
dürü Ethem Şahin ile makine 
parkı, şantiyelerdeki çalışma 
koşulları ve MTG tırnakları ile 
ilgili değerlendirmeleri hak-

kında görüşlerini aldık. Firmalarının kurulduğu 1981 yılından 
bu yana dünyanın birçok ülkesinde taahhüt işleri yapan güç-
lü ve tecrübeli kadroya sahip bir firma olduğunun altını çizen 
Ethem Şahin, Ankara’daki merkez kampüs alanında 150’nin 
üzerindeki personelle birlikte 3000 adet makine ve ekipmanı 
7/24 göreve hazır halde tutulması için çalıştıklarını ifade etti. 
Kurdukları şantiyelere gereken makine-ekipman lojistiğinin 
merkez kampüsten yapıldığını ifade eden Şahin, “Ekip-ekip-
man olarak 3000 adet makinemiz var. Bunun içinde en basit el 
silindirinden konkasör tesislerine, yol makinalarından ekskava-
törlere kadar çok geniş bir yelpazede makine gruplarına sahibiz. 
Bu makine gruplarında da örneğin 1,5 tonluk mini ekskavatörden 
70 tonluk ekskavatöre kadar geniş bir ürün çeşitliliğimiz var. Her 
ürün grubunda en küçüğünden en büyüğüne kadar farklı özellik-
lerde makinelerimiz bulunmaktadır” dedi. 

Yürüttükleri görevin kapsamına değinen Şahin, “Şirkette maki-
ne operasyonunun tamamı içinde bulunduğumuz merkez kam-
püsten yürütülmektedir. Burada büyük bir ambarımız ve depo-

larımız bulunmaktadır. Tüm yedek parça ve ekipman stoğumuz 
buradan yapılmaktadır. Makine parkında ekipman stoğumuz bu 
kampüs alanındadır. Bu kampüs alanının dışında bulunan şan-
tiyelerimiz buradan beslenir. Burada hazırlığı yapılan bir makine 
örneğin yurtdışında bir şantiyeye gönderilir. 3-4 sene proje duru-
muna göre şantiyede çalıştıktan sonra buraya gelir ve şasesine 
kadar sökülüp tüm revizyon ve bakımları yapılır. Motoru, pompa-
sı, paleti, yürüyüşü, döşemesi, hidroliği her şeyi elden geçirilip sıfır 
makine gibi hazırlanarak makine parkına çekilir ve bir sonraki 
şantiye için hazır halde bekletilir. Burası adeta bir makine hasta-
nesi gibi çalışmış olur” diye konuştu.

Zorlu Zeminlerde
MTG Gücü
“Firmamız hali hazırda Ukrayna, Suudi Arabistan ve yurt içinde 
faaliyetlerini sürdürmektedir.  Altyapı işleriyle uğraşınca da hali 
hazırda ekskavatör, dozer, yükleyici, silindir gibi ağır hizmet ma-
kinaları sıklıkla kullanıyoruz. Asfalt projeleri yürüttüğümüz için 
doğal olarak taş ocağı işletmeciliği de yapıyorsunuz. Taş ocağı 
işletmeciliği ile birlikte kaya işleri, toprak işleri de karşınıza çıkıyor. 
Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde çok değişik zeminler-
le, çok değişik taş yapılarıyla karşı karşıya kalıyoruz” diye konu-
şan Şahin, farklı projelerin kendilerine büyük tecrübe kattığına 
işaret etti. 

MTG tırnakları ile yaklaşık üç yıl önce tanıştıklarını kaydeden 
Şahin, “Daha önce MTG tırnaklarını kullanmamıştık. Makine 
parkımıza kattığımız Sumitomo ekskavatörleri ile birlikte MTG’yi 
de tanıdık. MTG tırnaklarını değişik şantiyelerde deneme fırsa-
tımız oldu. İlk aldığımız Sumitomo ekskavatörleri Suudi Arabis-
tan’daki şantiyemize gönderdik. Bunlar hali hazırda çalışmaya 
devam ediyor. İkinci parti aldığımız Sumitomo‘ları ise Ukray-
na’ya gönderdik ve halen çalışıyor. Üçüncü parti ise hali hazırda 
Türkiye’de çalışıyor” dedi.

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde devam eden projenin çok 
sert bir zeminde yapıldığını kaydeden Şahin, “Sumitomolar 
Suudi Arabistan’daki projemizde çok zorlu bir zeminde çalıştı. 
Mekke’de çok sert bir zeminle karşılaştık. Hem Sumitomo‘ları hem 
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de MTG tırnakları bu zeminde test ettik ve herhangi bir sıkıntı ol-
madı. Performansından memnunuz. Mekke’de ağır hizmet tırnak 
tiplerini denedik ve çok memnun kaldık. Bir sıkıntı görmedik. Mek-
ke’nin o zorlu zeminlerinde bu performansı gösteren tırnakların 
Türkiye’de de başarılı olacağına inanıyorum. MTG tırnakları Mek-
ke’deki zor yapıda bizi üzmedi” dedi.

“MTG’de Kalite Standart”
MTG tırnaklarını kullandıklarında kalitesini gördüklerini ifade 
eden Şahin, “Öncelikle ürün çeşitliliği var. Tek bir tırnak üretip 
her zeminde bununla çalışın gibi bir durum yok. Yani kayada 
çalışıyorsanız ayrı, toprakta çalışıyorsanız ayrı, sökü yapıyorsa-
nız ayrı tırnak kullanıyorsunuz. Bu önemli bir avantaj. Bunun 
gibi çok çeşitli tırnak seçeneklerini her üreticide bulamayabilir-
siniz” şeklinde konuştu.

Şahin MTG firmasının üretim kalitesine de değinerek, “TSM 
GLOBAL ailesinin davetlisi olarak MTG’nin İspanya’daki fabrikası-
nı ziyaret ederek üretim süreçlerini görme fırsatımız oldu. Ürünle-
rin üretim aşamaları çok titizlikle takip ediliyor. Dökülecek malze-
me sıfır seçme bir malzeme ile yapılıyor. Döküldükten sonra grafik 
testleri, darbe testleri, mikroskobik testler yapılıyor. Her aşamada 
test ediliyor. Böyle bir ürün olduğu zaman ürüne güveniyorsunuz. 
Örneğin bir tırnak kırıldığı zaman üretimden kaynaklı olacağını 
düşünmeden operatör hatası olup olmadığına bakıyorsunuz. Bu 
operatör hatası olabilir diyorsunuz. Çünkü ürünlerin hepsi aynı 
kalite standartlarında üretiliyor. Yerli ürünlerde her bir dökümde 
farklı sonuçlar elde edilebiliyor ve kafanızda acaba bu ürünün 
dökümünde bir problem mi oldu şeklinde soru işareti oluşuyor. 
MTG’de benim gördüğüm ürün hep standart çıkıyor, aynı ürün 
çıkıyor. Testleri de yapılıyor. Kafanızda soru işareti olmuyor. Bir 

kırılma olduğu zaman hatalı kullanımdan kaynaklanmıştır diye-
biliyorsunuz. Ürün aynı standartta geliyor ve bu da güven veriyor. 
Yerli ürünlerde bunu söylemek güç” dedi.

“Özellikle üretim prosesinin kontrol altında olması ve her aşamada 
takip ediliyor olması güveni pekiştiriyor. Bu da bizim ürün ile ilgili 
soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. MTG’nin ayrıca çeşitli global mar-
kaların da OEM tırnak üreticisi olduğunu görmemiz bu güveni daha 
da pekiştirdi diyebiliriz” şeklinde düşüncelerini ifade eden Şahin, 
MTG ile çalışmanın kendilerine güven verdiğinin altını çiziyor. 

Kolay Değişim, Homojen Aşınma ve
Daha Az Yakıt Tüketimi
MTG’nin patentli kolay kilit sistemine değinen Ethem Şahin, 
“Bu sistem ile maliyet anlamından tutun da zaman, işçilik her 
konuda avantaj sağlıyorsunuz. Diğer ürünlerde tırnakları sökmek 
zor bir süreç olabiliyor. Tırnak çıkmıyor, oksijenle kesmeniz gereki-
yor, kaynakçı gönderiyorsunuz, ekipman gönderiyorsunuz vs. bir 
sürü uğraş ve zaman kaybı yaşıyorsunuz. MTG’de sisteme baktığı-
nızda tırnağın adaptöre çok doğru ve sıkı şekilde bağlandığı gö-
rüyorsunuz. Yerli veya Uzakdoğu üretimlerine bakıyoruz, tırnak 
düşebiliyor. Bu tırnaklar konkasöre gidiyor, mıknatıslar olmasına 
rağmen sisteme girip hasara yol açabiliyor. Başka masraflar çıka-
rabiliyor. Kolay değişim sistemi zaman ve para kazandırıyor bize” 
şeklinde konuştu. 

Aşınma formuna da dikkat çeken Şahin, MTG tırnaklarının aşın-
masına rağmen dalıcılığını kaybetmediğini ifade ederek “En 
önemlisi formunu koruyor ve küt bir uç oluşmuyor. Malzeme eşit 
şekilde aşınıyor ve dalıcılığını devam ettiriyor. Kova dalıcılığından 
bir şey kaybetmiyor” dedi. 
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Dalıcılık özelliğini koruyan tırnaklar 
sayesinde, aşınmanın son aşamaları-
na kadar, yakıt tüketimi değerleri de 
diğer tırnaklar ile karşılaştırınca daha 
düşük olduğunu görüyoruz. Böylece, 
işletme maliyetlerimize çok önemli 
katkı yapıyor MTG tırnakları. Pek çok 
işletmede tırnak kullanımında yakıt 
tüketimi unsuru göz ardı edilir. Ama 
biz bu konuyu çok yakından takip 
ediyoruz, diye ekliyor.

MTG Satış Sonrası ve
Teknik Desteği
Güven Veriyor
Kullanmış oldukları ürünlere duy-
dukları güveni pekiştiren satış 
sonrası hizmetlere de dikkat çeken 
Şahin, TSM GLOBAL yedek parça 
ekibinin ürünlerinin takipçisi ol-
duğunun altını çizdi. Henüz MTG 
tırnakları ile ilgili bir sorun yaşama-
dıklarını söyleyen Şahin, “Ürünün 
satış sonrası ile ilgili olarak öncelikle 
şunu söyleyeyim; bu zamana kadar 
aldığımız ürünlerde çatladı, patladı gibi bir sorunumuz olmadı. 
Buna dair bir geri dönüşümüz olmadı. Ancak satılan ürün takip 
ediliyor. Nasıl takip ediliyor, bize soruyorlar. “Siz hangi zeminde 
çalışıyorsunuz?” diye soruyorlar. Toprak işimi, taş işimi yaptığımı-
zı öğreniyorlar. Sonra bize uygun tipte tırnak öneriyorlar. Sattık-
ları tırnakların aşınma durumlarını, performanslarını şantiyeden 
takip ediyorlar. Bu tip takipler var. Şantiyedeki ekibe ürün kullanı-
mı ve tercihi ile ilgili bilgilendirme yapıyorlar” dedi. 

Ethem Şahin, Onur Taahhüt-Çetin İşletmeleri gibi büyük pro-
jeler yürüten firmaların ürün ve hizmet kalitesine verdikleri 
öneme işaret ederek MTG tırnaklarından bu anlamda memnun 
olduklarını kaydetti. 

www.tsmglobal.com.tr

MTG Türkiye Satış Müdürü Raul Menendez
Onur Taahhüt-Çetin İşletmelerini birlikte ziyaret ettiğimiz 
MTG Türkiye Satış Müdürü Raul Menendez ise müşterilerin 
taleplerinin kendileri için çok önemli olduğunun altını çiz-
di. MTG’nin uluslararası standartlarda üretim yaptığına işa-
ret eden Menendez, amaçlarının yüksek kalitede ve doğru 
ürünlerle müşteri memnuniyetini artırmak ve müşterilerin 
daha fazla kazanç elde etmesine katkı sağlamak olduğunu 
söyledi. Müşteri geri dönüşlerine verdikleri önem üzerinde 
duran Menendez, “Müşterilerimizin sahadan yapacağı geri 
bildirimler bizler için çok ama çok önemli. Her türlü olumlu ya 
da olumsuz geri bildirim, bizlerin kendisini geliştirmede kılavu-
zumuz olacaktır” dedi.
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Döküm ve Haddehane

TanıTım

Demir çelik endüstrisinin en 
önemli dallarından ikisi bi-
lindiği gibi ‘döküm işleri’ ve 
‘hadde’ ile üründe son isteni-

len boyuta ulaşma çabalarıdır. Her iki konuda da üretimin ke-
sintisiz devamlılığını sağlamak ve istenilen kalitede üretim 
yapmak temel hedeftir. Verimlilik ve karlılık bu temel hedefle-
rin ne kadar tutturulabildiği ile doğru orantılıdır. 

Üretimin kesintiye uğramasının temel sebebi ise genelde, 
planlanan imalat süresi içinde üretim makina ve tesisinin hiz-
mette olma süresinin çeşitli arızalarla düşük olmasıdır. Aslında 
üretimi sağlayan her makina, cihaz ve sistemin bugün normal 
şartlar altında kesintisiz çalışma süresi bellidir. Bütün üretim 
hesapları da buna göre yapılır. Ancak hesap parametrelerinde 
yazılı olanlardan başka bir de yazılı olmayan hususlar vardır ve 
bunların başında da üretim sırasında dökülen saçılan malze-
melerin yarattığı olumsuz durum gelmektedir. Bu husus türü 
ne olursa olsun tüm endüstrilerin temel sorunu olarak ortaya 
çıkmaktadır. Ancak demir çelik konusunda uğraşan endüstri-
lerde ve bilhassa dökümhanelerde bu husus en başta gelen bir 
darboğazdır. Çünkü bu üretim yerlerinde üretim için kullanılan 
hammadde ve kum gibi üretim için kullanılan her malzeme de-
vamlı taşınmakta, yüklenip boşaltılmaktadır. Doğal olarak da 
saçılıp, dağılmaktadır. Bunları toplamak da ayrı bir sorundur. 

Bilinen klasik süpürge-kürek veya basınçlı hava ile bu iş yapılma-
ya çalışıldığında ise daha büyük sorunlara sebebiyet verilmekte-
dir. Şöyle ki; doğal olarak bu tür bir uygulama yapılırken yerdeki 
toz havalanmakta ve kalkıp, tesisteki diğer makine ve ekipmanın 
üzerine konmaktadır. Sonuçta hep gördüğümüz birçok örnekte 
olduğu gibi üzeri toz ve temizlik sırasında gelmiş birçok diğer 
maddelerle kaplanmış olan makinalar normal çalışma ömürle-
rinden daha az süre sonunda arızalanıp, üretimin durmasına se-
bep olmaktadır. Ayrıca bu tür temizlik uygulamalarının getirdiği 
bir başka durum da bu tür yabancı malzemelerin ürünün kalite-
sini bozacak düzeyde üretimin içine girmesidir.

Bugün eğer yeni bir üretim tesisi planlayıp, projelendirmek 
isterseniz tasarımı yapanlar nasıl ki, o tesis için vazgeçilmez 
hususlar olan elektrik, su, basınçlı hava gibi networkları tesise 
yerleştirirken vakumla toplama ve temizleme boru hatlarını da 
projelerine katmaktadırlar. Çünkü modern üretim tesislerinin 
hiçbirinde artık süpürge kürek veya basınçlı hava kullanılarak 
temizlik yapılmaya çalışılmamaktadır. Bunun kanıtlanmış za-
rarları ortadadır.

Mevcut tesislerinizde de tüm tesisiniz için toplamak ve ortadan 
kaldırmak, hatta üretime yeniden kazandırmak için Vakumla 
toplama ve temizlik sistemi uygulaması yapabilirsiniz. Ancak 
bu uygulamanın başarılı olabilmesi için istenmesi gereken 
temel bazı özellikler vardır. Hele bu özelliklerden bazıları ke-
sinlikle vazgeçilmez niteliktedir. Kısaca bunlardan bahsedecek 
olursak sistem ıslak-kuru hortum çapından geçebilecek demir 
de dâhil yüksek yoğunluğa sahip her cins malzemeyi emerek 
toplayabilecek özellikte ve güçte olmalıdır.

Denenmiş ve başarısını kanıtlamış bir ürün olması da çok 
önemlidir. Çünkü yararları kanıtlanmış Vakumla Toplama ve 
Temizlik Sistemlerini 20 senedir yaptığı AR-GE çalışmaları ile 
bu duruma getirmiş olan YÜNEL Elektromekanik Ltd. Şti. Ürü-
nü SUPERVAC® sistemleri ilk önce dikkate alınması gereken 
sistemlerin başında gelmektedir.

Öneride bulunacak firmanın sizin ihtiyacınız olan sistem veya 
aracı sizin ihtiyacınıza göre tasarımlayıp, boyutlandıracak olması 
çok önemlidir. Size elindeki herhangi kapasitedeki bir ürünü de-
ğil sizin ihtiyacınıza göre tasarım ve üretim yapabilecek teknolo-
ji ve tecrübeye sahip olarak yeni üretim yapması gerekir. 

Size önerilen tesis veya araç içinde kullanılan sarf malzemeleri 
ve bilhassa filtreleri sizin de piyasadan çok ucuza temin ede-
bilme olanağınızın olması yıllar boyu kullanımda büyük bir 
avantaj olacaktır.

Size tesisi veya bu konuda araç önerecek firmaların Türkiye 
içinde bakım onarım ve yedek parça servisi mutlaka olmalı-
dır. Aksi takdirde en ufak bir sorun için çok uzun süreler servis 
beklemek gerekir. Bu konuda daha önce bu deneyimi yaşamış 
kullanıcılardan da bilgi alınmasında yarar vardır.

Sonuç olarak, gerek çelik ve demir türevlerinin döküm işinin 
yapıldığı yerlerde ve gerekse demir çelik üretimi ile soğuk veya 
sıcak çekme işinin yapıldığı haddehanelerde kaçınılmaz olan 
saçılmış malzeme ve ürünün toplanması, uygunsa üretime 
yeniden kazanılması konusunda artık Vakumla Toplama ve Te-
mizlik Tesis veya araçları vazgeçilmez bir seviyeye gelmiştir. Bu 
konuda ücretsiz danışmanlık hizmeti için YÜNEL Elektromeka-
nik Ltd. Şti’ye ulaşabilirsiniz. 

www.yunel.com
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Görünmeyen Tehlike: Toz

TanıTım

En tehlikeli düşman gözle 
görülmeyendir derler. 

İnsan gözüyle açık ayan göre-
mediği ve kendisi için tehlike 

arz eden şeylere karşı duyarsız kalır. Fakat bu duyarsızlık ileride 
telafisi mümkün olmayan sonuçları beraberinde getirebilir. 

Endüstride birçok proses için var olan ve görünmeyen tehlike-
lerin başında da toz gelir. Toz görünüşte son derece masum 
ama bu görüntüsünün çok ötesinde büyük tehlikeler taşıyan 
bir özelliğe sahiptir. Nasıl kontrol altına aldığınız her tehlike 
sizin için avantaja dönüştürülebilirse, toz tehlikesi de kontrol 
altına alındığında sizin için bir avantaj olma vasfı taşır. Ama gö-
rünüşüne bazen de görünmeyişine bakıp küçümsenirse ger-
çekten büyük tehlikeleri ve sıkıntıları size taşır.

Bu küçük ve önemsenmeyen canavarlar kontrolümüz altına 
alınıp insandan uzaklaştırılmaz ise adına Mesleki Solunum Sis-
temi Hastalıkları denilen büyük sıkıntılara sebep olacaklardır.

Bunların başında mesleki akciğer hastalıkları gelir. İnsan sağ-
lığı bakımından önemli olan 0,5-100 mikron arasındaki bü-
yüklüklere sahip olan tozlardır. Çünkü bu büyüklükteki tozlar 
solunum yoluyla alveollere ulaşıp birikim yaparlar ve pnömo-
konyoz olarak bilinen akciğer toz hastalıklarına sebep olurlar. 
Daha büyük tozlar havada asılı kalmayıp çöktükleri için insan 
vücuduna giremezler.1

Pnömokonyoz kelime olarak Yunancadan gelmektedir (pneu-
ma:hava ve Konis:toz). Bu tanım ilk olarak 19. yüzyılda mineral 
tozlarının inhalasyonu sonrasında ortaya çıkan akciğer has-
talıklarını tanımlamak için kullanılmıştır. Uluslararası Çalışma 
Örgütü (İLO) pnömokonyozu “akciğerlerdeki toz birikimi ve 
buna bağlı doku reaksiyonları” olarak ifade etmektedir. Maruz 
kalınan etken toza bağlı olarak farklı isimlerde hastalıklar mey-
dana gelmektedir. 

Tozlar; kimyasal ve biyolojik yapılı tozlar, organik ve inorganik 
tozlar olarak sınıflandırılırlar.  Bu tip tozların içerisinden insan 
vücuduna girmeyi başaran tozlar uzun süreli maruziyetler so-
nucunda asbestosis, silikosis, kömür tozu hastalığı, siderosiz, 
bisinosiz, akciğer kanseri, mesleki Astım, ağır metal hastalıları 
gibi hastalılara sebep olduğu bilinmektedir.

Burada üzerinde durulması gereken şudur ki; toza bağlı akci-
ğer hastalığının meydana gelmesi bakımından en kısa maruzi-
yet süresi 3 yıldır. Çoğu kez 10 yıl ve daha uzun süreli etkilen-
meler sonucu hastalık ortaya çıkar. 1

Bugün dünyada bu konu üzerinde hassasiyetle durulmakta ve 
her geçen gün daha etkili yöntemlerle ortamdaki tozlar kont-
rol altına alınmaktadır. Mikrobiyata denilen ve yine gözle göre-
mediğimiz, bizi ve yaşadığımız ortamı oluşturan mikrop ilmine 
olan ilgi ve bu konudaki çalışmalar nasıl artan bir ivmelenme 
ile hızlanıyorsa toz konusunda da yakın zaman özel bir ilim dalı 
oluşması kaçınılmaz gözükmektedir.

İnsan aklı kendinden hem çok büyük hem de çok küçük tüm 
fenomenleri kendi aklına sığdırmaya ve bu şekilde yaşadığı or-
tamı kendi kontrolü altına almaya çalışmaktadır. Elbette arzın 
akıllı tek varlığı olan insana da yakışan budur. Bilinmezler için-
de çaresizce savrulmak değil bilgiyle dünyasına sahip ve hâkim 
olmaktır. 

Son söz: Bize düşen dönüşü olmayan yola girmeden tedbirleri-
mizi almak ve işletmelerimizde var olan her şeyi kontrol altında 
tutuğumuz gibi görünen ve görünmeyen tozlarımızı da kontro-
lümüz altına almaktır. 

www.aselteknik.com.tr1 ÇASGEM, Meslek Hastalıkları, Ankara, 2013.
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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, Kırıcı
İş Makinesi BF70.2’nin 
Yeni Modelini Piyasaya 
Sürüyor 
MB Crusher’ın uzun yıllardan 

bu yana müşterisi olan General Scavi e Trasporti’de, şirketin ta-
rihçesi Adami ailesinin tarihçesi ile birlikte anılıyor; ilk girişimci 
inisiyatif 1968 yılında, baba Luciano tarafından kazı ve toprak 
kaldırma işlerinde uzman bir şirketin kurulması oldu. 

Oğlu Massimiliano Adami; “Bugün Veneto genelinde faaliyet 
gösteriyoruz ve iş alanımızı çeşitlendiriyoruz. İşte bu nedenle 
MB kırıcı iş makineleri ile çalışmayı seçtik: daha karlı işler alma-
mıza imkân tanıyarak, direkt rakiplerimiz üzerinde bir rekabet 
avantajı sağlayan ekipmanlardan söz ediyoruz. Nitekim yerin-

Kompakt ve Esnek: Kırıcı İş Makinesi 
BF 70.2’nin Dünü ve Bugünü

TanıTım

de azaltma, yıkılan malzemeyi kaldırma masrafları ile imha 
masraflarını üstlenmek zorunda kalmayan müşterilerimiz için 
de ciddi avantajlar sağlıyor. Bu şekilde, bizim sağladığımız yük-
sek katma değerin de bilincinde olarak, geleneksel sistemlerin 
sağlayabileceğinden çok daha önemli bir toplam tasarruf elde 
ediyorlar.” diyor. 

Kazı ve yıkımların haricinde, General Scavi endüstri sektöründe 
de faaliyet gösteriyor. Massimiliano; ”Özellikle şişelerin ve cam 
kapların hacimlerinin azaltılmasında mükemmel sonuçlara ulaş-
tık, bu işlem ufalanan malzemenin geri kazanılmasına ve en iyi 
şekilde değerlendirilmesine ve aynı zamanda kaplardaki sıvının 
çevreye dağılmamasına imkân tanır.” diyor. 

Kardeş Matteo ise, doğrudan şantiyeden, General Scavi e 
Trasporti’nin MB Crusher aletlerine olan sadakatinin nedenle-
rini şöyle açıklıyor. ”2009 yılında BF 70.2’yi satın almadan önce, 
uzun bir süre BF 90.3 kırıcı iş makinesi kullanmıştık. Paletli ekska-
vatörlerden lastikli ekskavatörlere geçtiğimiz zaman, MB’nin bu 
makine tipine en uygun kırıcı iş makinesi BF 70.2’yi satın aldık. 
Sağlamlık ve verimlilik açısından hiçbir şey değişmedi; bu açıdan 
baktığımızda, BF 70.2 bizimle 7 senedir çalışıyor ve bu iş tipinde 
görülen normal aşınmalar ile halen son derece güvenilir.”. 

Matteo; “BF 70.2, tüm MB kırıcı iş makineleri gibi son derece kom-
pakt ve verimli bir alet. Şantiyede bu kırıcı iş makinesinin direncini 
oldukça zorlayarak (şu an 16-18 ton aralığındaki bir ekskavatör 
üzerinde çalışıyor), son derece dirençli betondan oluşan blokları 
ufalıyoruz. Şantiyede, bazı durumlarda önemli olabilecek toprak 
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yüzdeleri ile küçük ebatlı karışık malzemeleri de ufalıyoruz; bu 
durumda da verimlilik oldukça iyi ve MB makinelerinin gerçekten 
önemli bir özelliği olan çenelerin özel geometrisi sayesinde kırıcı 
iş makinesi kirlenmiyor. ” diyor. 

Bugün artık BF 70.2 de MB Crusher kırıcı iş makinelerinin dördün-
cü jenerasyonu arasına giriyor. BF70.2’nin yeni modeli, yapısının 
işlevsel yeni tasarımı sayesinde daha verimli ve özellikle daha zor 
kullanım koşullarında daha dirençli. Sadece bununla da bitmiyor, 
çıkıştaki malzeme ebatları ayarlama opsiyonlarının artışı ve yeni 
bir dişli entegre sistemi sayesinde daha işlevsel ve operatif.

14 ton üzerinde çalışma ağırlığına sahip makineler için uygun 
olmakla beraber, BF 70.2 S4’ün ağırlığı 2,30 tondur ve 0,66 met-
reküplük bir yük kapasitesine sahiptir. Kurulumu çok basit ol-
makla birlikte, dakikada 140 litre yağ kapasitesi, 220 bar basınç 
ve 10 bar karşı basınç ile çalışır.  

www.mbcrusher.com

YAĞ DEBİSİ BASINÇ KARŞI BASINÇ AĞIRLIK MAKSİMUM ÜRETİM

140 l/min. 220 bar 10 bar 2,3 Ton 31 m3/h

UYGUN MAKİNA YÜKLEME KAPASİTESİ AĞIZ BOYUTU KOVA ÇIKIŞ BOYUTU BOYUTLARI

≥ 14 Ton 0,66 m3 L 740 x H 510 mm ≥ 15  ≤ 130 mm 2000 x 1150 H 1200mm
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GRINDFORCE-HIGMILL
İnce Öğütme Fiziği İle
Temellere Geri Dönüş

TanıTım

Karıştırmalı ve sürtünerek 
aşındırmalı tip öğütmeler, 
büyük ölçüde enerji verimlili-

ği kazanımlarına bağlı olarak, flotasyon tesislerindeki yeniden 
öğütme devreleri ve liç operasyonlarındaki ince öğütmede 
geleneksel döner değirmenlerin ve çarpmalı ögütme sistem-
lerinin yerini almıştır. Karıştırmalı öğütmeye yönelik bu büyük 
değişim, ağırlıklı olarak, ince öğütmenin önemli ölçüde daha 
fazla ufalama gücü gerektirdiği bugünkü maden cevheri ya-
taklarının azalan mineral tane serbestleşmesi boyutları tarafın-
dan yönlendirilmektedir. Buna ek olarak, cevher tenörleri azal-
makta ve aynı miktarda değerli metali üretmek için daha fazla 
malzemenin kırma ve öğütme ihtiyacı doğmaktadır.

Emtia fiyatlarındaki mevcut düşüşle, madencilik endüstrisi işlet-
me maliyetlerini azaltabilecek yenilikçi teknolojiler ve çözümler 
üretmesi gerektirmektedir ve maliyet azaltmanın anahtar alanı 
enerji tasarrufudur. Madencilik sektörünün dışında, benzer sek-
törlerde uygulanan önemli teknolojilerin uygulamaları vardır. 
Özellikle belirgin olanları sert kaya madenciliği ve endüstriyel 
mineral sanayi arasındaki benzerliklerden kaynaklanan tek-
noloji ve bilgi uyarlama fırsatlarıdır. Endüstriyel minerallerden 
uyarlanan böyle bir teknoloji, temel tasarımı ince tanelerin öğü-
tülmesi olan ve önemli ölçüde enerji tasarrufu yaratması için 
yıllar boyunca geliştirilen Outotec HIGmill™’dir. 

Aşağıda, karıştırmalı değirmenlerde öğütme işleminin ve sürtün-
meli aşınma tipi öğütmenin temelleri ve GrindForce™ mekaniz-
masının uygulanmasıyla  HIGmill’in bugün dünyadaki bu tipteki 
en enerji tasarruflu öğütme değirmeni olduğu ele alınmaktadır.

Teknoloji
HIGmill’in kendisi, sabit bir öğütme odası muhafazası içerisin-
de döner bir şafta bağlı aktarma aparatını içeren dikey,  ince 
öğütme amaçlı karıştırmalı değirmendir. Geleneksel karıştır-
malı değirmenler gibi yassı diskler değil, GrindForce döner 
öğütme rotorları şafta bağlanmıştır. Bu öğütme rotorları, son 
derece verimli, aşındırma öğütmede kullanılan ince (2 ila 6 
mm) seramik öğütme malzemesini çalkalayıp karıştırır. Yine 
HIGmill tasarımına özgü GrindForce karşı stator halkaları mu-
hafazaya bağlanmıştır. Besleme malzemesi yukarı doğru hare-
ket eder ve bu stator halkaları ile duvar astarı arasındaki öğüt-
me bölgelerine geçer.

Fizik
Fizikteki fikirler karıştırmalı öğütmenin temel mekanizmalarını 
, özellikle de HIGmill’in  güç tasarrufu sağlamaya yönelik yıllar 
boyunca geliştirilmesini açıklayabilir. Bu makale, HIGmill’in en 
basit çalışma prensiplerini ve tapa tipi akışla çalışan öğütme 
rotorları ve stator halkaları ile benzersiz boru tipi hazne tasa-
rımın, çamurlu akışlar içindeki mineral tanelerinin verimli, 
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karıştırmalı değirmen öğütmesi için neden ideal olarak uygun 
olduğunu açıklamak için fiziğin temellerine geri dönüyor.

Tapa Akışı
Boru tipi bir hazneden geçen sıvı “tapaları” ile aslen hiç geri 
karışmanın olmadığı bir akışkanlar mekaniği tapa akış teorisi-
nin değerlendirilmesi, HIGmill tasarımının önemli faydalarını 
anlamada yardımcı olur.  Akışkanlar mekaniğinde tapa akışı bir 
boru içinde akan bir akışkanın hız profilinin basit bir modelidir; 
burada akışkan hızı, oda boyunca akış eksenine dik karıştırma 
odasının herhangi bir çapraz kesiti boyunca sabit varsayılmak-
tadır. HIGmill öğütme odasında oluşan akışkan akış ve karıştır-
ma modelleri bir kimya mühendisliği tapa akış veya boru tipi 
reaktörüne benzeri olarak düşünülebilir. Boru tipi reaktör, ba-
sit bir sürekli reaktördür ve burada pompalar, tepkimeye giren 
maddeleri, dikey haznenin tabanı boyunca iletir, malzemeyi 
HIGmill’e ileten sulu çamur pompalarından farklı değildir. Kim-
ya mühendisliği reaktörleri, sıvı dağılımı ideal tapa akış koşulla-
rından saparsa ve reaktör odasında kısa devreler ve ölü alanlar 
varsa; akışın ve karıştırmanın ideal koşullarını yerine getirmez.

Bu nedenle, tapa akış reaktörü bazlı, HIGmill gibi bir karıştır-
malı değirmeni yaratmak öğütme odası hacmindeki mineral 
parçacıklarının kısa devresini ve ölü bölgeleri ortadan kaldıra-
bilir. Dahası tapa akış tasarımı istenmeyen tane geri karışma-
sını azaltır, böylece hedef öğütme boyutuna (P80) mümkün 
olduğunca yakın olabildiğince çok parçacık içeren çok dik bir 
tane boyut dağılım eğrisiyle daha eşdağılımlı öğütülmüş ürün 
elde edilir. Çok dik tane boyut dağılım eğrisi metalürjik geri ka-
zanımların ve kalitelerin optimizasyonuna olanak tanıyan, ince 
öğütme ünitesi çalışmasını izleyen sonraki yüzdürme veya yı-
kama süreçleri için çok önemlidir.

Şekil 1: Tek bir SAKTK; giriş akışkan konsantrasyonunun anında karışmalı ve 

tekli kazanı terk eden çıkış konsantrasyonuyla aynı olduğunu varsayar.

Teoride mükemmel tapa akışını sağlamak için sonsuz sayıda 
Sürekli Akışlı Karıştırmalı Tepkime Kazanı (SAKTK) seri olarak 
çalıştırılmalıdır. Tek bir SAKTK; giriş akışkan konsantrasyonu-
nun anında karışmalı ve tekli kazanı terk eden çıkış konsantras-
yonuyla aynı olduğunu varsayar. (Cin = Cout). Bu şekil 1’de tarif 
edilmiştir. 

Diğer taraftan, şekil 2’de gösterildiği üzere kimya mühendis-
liği pratiğinde tapa akış koşullarına yaklaşılabilmek için çoklu 
Sürekli Akışlı Karıştırmalı Tepkime Kazanları (SAKTK) seri olarak 
çalıştırılır. HIGmill GrindForce stator halkaları arasındaki Mün-
ferit öğütme bölgeleri SAKTK’lar serisi gibi davranır, burada 
boru tipi HIGmill kazanı içindeki 15-20 bölge karıştırmanın te-
orik tapa akışına yaklaşmasına imkan vermektedir. Tapa akışı 
için önemli bileşenler, her biri HIGmill tasarımında anahtar rol 
oynayan sürekli bir akış ve boru tipi kazan tasarımıdır. HIGmill 
tasarımı bugün piyasadaki karıştırmalı değirmenlerin en bü-
yük boy-en oranına sahip bir dikey boru tipi öğütme odasıdır.

Aşındırmalı Öğütme
Parçacık teknolojisi açısından, bir HIGmill değirmenindeki 
ürün kalitesi ve öğütebilirlik üç ana faktör ile belirlenir: 1. öğü-
tücü malzeme tarafından üretilen kayma ve basma gerilim me-
kanizmaları; 2. Besleme tanesi gerilme frekansı; 3. Her gerilme 
olayının yoğunluğu.

Yarı otojen (SAG) ve bilyalı değirmenler gibi döner değirmen-
lerdeki çarpmalı öğütmeden ziyade, karıştırmalı öğütmede par-
çacık öğütme mekanizması, neredeyse% 100 sürtünmeli aşın-
dırma veya kayma tipi öğütmedir. Kırılma yönteminin, örneğin 
bir döner değirmen içindeki çelik bilyeler gibi ezici cisimlerin                             

Şekil 2: Kimya mühendisliği pratiğinde çoklu Sürekli Akışlı Karıştırmalı Tepkime Kazanları (SAKTK) 

tapa akış koşullarına yaklaşılabilmek için seri olarak çalıştırılır.
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Toz, ısı, vibrasyon...
Zorlu maden koşulları için sadece başlangıç.

ABB yeraltı ex-proof maden motorları

ABB Alçak gerilim exproof maden motorları ile güvenliğinizi en üst düzeye çıkarın, 
operasyonel verimlilik ve performansınızı arttırın.

Standart özellikler:
 0.55-710 kW güç aralığı ve 3000-750 rpm hız aralığı
 80-450 gövde arası pik döküm gövde 
 230-1250V (DOL) voltaj aralığı
 IE2 ve IE3 verim sınıfı seçenekleri 
 ATEX Ex d I Mb koruma -IP66 koruma sınıfı
 Bakım gerektirmeyen labirent keçe 
 ISO 12944’e uygun C5M boya sınıfı

Daha fazla bilgi için: www.abb.com/motors&generators

ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
Müşteri İletişim Merkezi: 0850 333 1 222
E-mail : contact.center@tr.abb.com
E-mail : alev.deli@tr.abb.com
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Şekil 3: Sürtünmeli aşındırma tipi karıştırmalı değirmenlerde

iki temel öğütme mekanizması türü vardır.

üzerlerine doğrudan düşmesiyle parçacıkların kırıldığı çarpma-
lı öğütme sayesinde; büyük parçacıkların (1 mm’den büyük) 
boyutları etkili bir şekilde azaltılabilir. Bununla birlikte, metalik 
proseslerde ince öğütmenin (1 mm’den küçük parçacıklar) is-
tendiği durumlarda, özellikle de öğütme makinesinin yaklaşık 
75 μm’den küçük parçacıklar üretmesinin istendiği durumda 
sürtünmeli aşınma veya kayma öğütmesi daha etkilidir.

Sürtünmeli aşındırma tipi karıştırmalı değirmenlerde iki temel 
öğütme mekanizması türü vardır; 1. Gerilmenin malzeme yü-
zeyine örneğin öğütme malzemesi veya değirmen duvarı gibi 
paralel olduğu İki yüzey arasındaki kayma gerilimi 2. Gerilme-
nin malzeme yüzeyine dik olduğu yüzeyler arası basma gerili-
mi. Bu mekanizmalar Şekil 3’te gösterilmektedir.

Bir besleme tanesinin yukarıdaki mekanizmalar tarafından 
gerildiği frekans, her ikisinin de gerçek ince öğütme makine 
tasarımına çok bağlı olduğu tane-öğütme malzemesi temas 
sayısı ve bir tanenin yakalanma ve yeterince gerilme ihtimali 
ile orantılıdır. Belirli karıştırı tasarımı, oda içindeki öğütme böl-
geleri sayısı, karıştırıcı hızı, kalma süresi ve tane kısa devresinin 
ve ölü bölgelerin varlığı veya yokluğu HIGmill’in en son Grind-
Force tasarımıyla ele aldığı kritik makine özellikleridir.

Ayrıca, herhangi bir değirmenden daha fazla öğütme bölmesi-
ne sahip boru tipi tasarımı, haznedeki herhangi bir potansiyeli 
ölü bölge içinde tutmazken; HIGmill, hazne duvarlarına bağlı 
eşsiz GrindForce stator halkalarını kullanarak değirmen bo-
yunca tane kısa devresi olasılığını ortadan kaldıran piyasadaki 
tek karıştırıcı değirmendir.

Grindforce
GrindForce, ismini kendisi de GrindForce gibi yeni nesil bir ka-
rıştırma mekanizması olan çok başarılı FloatForce® teknoloji-

sinden alan karıştırmalı öğütmede kullanmak üzere Outotec’in 
yeni profilli öğütme rotorunun ticari adıdır. Yeni HIGmill tasarı-
mında anahtar, aynen mekanik bir yüzdürme hücresindeki ro-
tor ve stator gibi, karıştırıcı (öğütücü rotorlar) ve öğütme odası 
stator halkalarının kendisidir. Yüzdürme hücresinin kalbi, ça-
muru karıştıran, havayı dağıtan ve kinetik türbülans enerjisini 
üreten bu rotor-stator karıştırma mekanizmasıdır. Türbülans, 
taneleri hızlandırmak ve onlara yeterli enerji vermek için ge-
reklidir, böylece iyi tane-kabarcık teması oluşur. Benzer şekilde 
bir HIGmill’de GrindForce mekanizması, geliştirilmiş tane-ö-
ğütme malzemesi etkileşimi için seramik öğütme malzemesini 
daha verimli bir şekilde karıştırır.

Metalik  içeri olan bir prosesde ilk kurulan HIGmill karıştırıcısı, 
beyaz minerallerin işlenmesinde kullanılan rotorlara kıyasla 
imalat malzemesinde bir takım değişiklikler içermektedir an-
cak temel tasarım ve profil az ya da çok değişmeden kalmıştır. 
Temel tasarım, bugün piyasadaki karıştırıcı disk değirmenleri 
ile aynı sayılabilecek açılı kol düzeniyle, şaftla eşleşecek şekilde 
kamalanmış, yassı tek parça bir diskti. Ancak Outotec tasarım 
mühendisleri günümüz piyasa normlarına göre tamamen ben-
zersiz bir teknoloji geliştirmek için çaba gösteriyordu ve dünya 
çapında bilinen dahili öğütme takımının kurum içi AEM kabili-
yetini kullanarak bu göreve koyuldular. 
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AEM öğütme diskinin yassı yüzeyiyle öğütücü malzeme yatağı 
arasındaki kayma/dökülme ve yassı disk ile elde edilebilecek 
öğütücü malzeme aşındırmasına odaklanmıştır. Bu çalışmanın 
sonucu normal yassı yüzeyli öğütme disklerinden uzaklaşarak, 
beraber GrindForce mekanizmasını oluşturan karşı stator hal-
kalarıyla profilli öğütme rotorlarına geçmek olmuştur. Bu yeni 
rotor tasarımı ile AEM; aşınmaya neden olan kayma/dökülmeyi 
çarpıcı bir şekilde azaltırken,  öğütme rotorlarının ve rotorlarla 
temasta bulunan öğütücü malzeme yatağının hızlarının kabaca 
birbiri ile aynı olduğunu ortaya koymuştur. AEM’in gösterilen 
bir başka önemli faydası rotorlarla öğütücü malzeme hareketi-
nin yassı disklere göre iyileştirilmesidir. AEM çalışması yassı bir 
öğütme diski yüzeyinin karıştırma için ideal tasarım olmadığını 
ve öğütücü malzeme karıştırılmasının; besleme tanesinin öğü-
tücü malzeme yatağı tarafından gerilmeye maruz kaldığı gerilim 
yoğunluğu ve frekansını arttırarak karıştırmalı değirmenlerde 
aşınma yarattığını göstermiştir. AEM modellemesinden, tam 
ölçekli öğütme rotorları üretilmiş ve büyük metal içeren kon-
santratörlere monte edilmiş ve sonuçları 8 aylık bir periyod için 
gözlenmiştir. Bu süre sonunda yeni GrindForce rotorlarının yal-
nızca üçte birinin değiştirilmesi gerektiği göz önüne alındığında 
ve öğütücü rotor değişimleri süresi için ölçütümüz olan 4000 sa-
atin aşılmasıyla sonuçlar olağanüstüydü. Hedef öğütme boyu-
tuna öğütme verimliliğinde belirgin bir iyileşme ile GrindForce 
valf rotorlarının süreç performansına mükemmel bir ilave etkisi 
oldu. Bu durum yassı yüzey diskleri ile karşılaştırıldığında, Grind-
Force rotor yüzeyi ile öğütme malzeme yatağı kütlesi arasındaki 
iyileştirilmiş güç transferinden kaynaklanmaktadır.

Şekil 4, son çıkan GrindForce öğütücü rotorlarının işletmeye 
alınmasından önce ve sonra tam ölçekli HIGmill çalışmasıyla 
enerji verimliliğindeki belirgin iyileşmenin altını çizmektedir, 
özellikle bu raporlama verisi zamanında 17 orijinal yassı dis-
kten sadece 9 tanesinin GrindForce rotorları ile değiştirildiği 
hesaba katılmalıdır. 

Şekil 4: GrindForce* Öğütme Rotorları-Tam ölçekte Enerji Verimliliği

*NOT: GrindForce mekanizması ve öğütücü rotorların fotoğ-
rafları ve şemaları koruma amaçlı olarak kasten çıkarılmıştır. 
Ancak konuyla ilgilenenlerin GrindForce resimlerini görmek 
için Outotec ile doğrudan temasa geçmelerini öneriyoruz. 

Özet
Outotec HIGmill değirmenleri kanıtlanmış performans sonuç-
ları ve yüksek öğütme verimliliğini garanti etmektedir. Fizikte 
bir anlayış ve karıştırmalı öğütme değirmeni hidrodinamiğiyle 
dahili araştırma ve geliştirme HIGmillin kendisinden bir sene 
sonra lanse edilen Outotec GrindForce rotor ve stator tasarı-
mıyla sonuçlanmıştır. Tam ölçekli çalıştırma, HIGmill’in hali ha-
zırda endüstride lider performansının GrindForce rotorları ve 
statorlar ile önemli aşınma performansı arttırmaları ile birlikte 
daha da geliştirilebileceğini kanıtlamıştır. Şimdi tüm Outotec 
HIGmill öğütme değirmenleri Outotec HIGmill ve diğer karış-
tırıcı değirmen çözümleri arasındaki enerji ve aşınma perfor-
mans farkını artıran GrindForce teknolojisi ile donatılmıştır. 

www.outotec.com
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MINE-Treat® kimyasal ürünleri, madencilik endüstrisi için üretilmiş bir ürün grubudur. Farklı seriler olarak sınıflandırılmış 
maden sektörü ürün grubu içinde; altın, gümüş, bakır gibi değerli madenlerin çıkarılması aşamasında prosese yardımcı olmaya 
ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik, ayrıca çevresel korumayı destekleyen ürünler bulunmaktadır.

GREEN Chemicals; yüksek üretim ve depolama kapasitesine sahip fabrikasında, uzman AR-GE ve üretim ekibiyle, 
su ve atık su şartlandırma, petrol ve gaz, jeotermal, maden, metal yüzey işlem ve yapıştırıcı sektörlerine hizmet 
sunmaktadır.

MINE-Treat®1000 Series
Dust Control

MINE-Treat® 2000 Series 
Grinding & Milling Additives

MINE-Treat® 3000 Series 
Flotation

MINE-Treat® 4000 Series 
Hydrometallurgy

MINE-Treat® 5000 Series Slurry Control  
MINE-Treat® 6000 Series  

Water & Waste Water Management



ATEX EX-PROOF MAKİNE

Türkiye’nin İlk ve Gerçek 
ATEX EX-PROOF Sertifikalı
Yer Altı Sondaj Makinası BDU400 EX

Barkom AŞ, tarafından üretilen, tescilli markası olan BULLDRILL BDU 400EX ATEX EX-PROOF 
(Grup 1 M2 Ex, Ex De) sertifikalı ex-proof yer altı sondaj makinesi müşterileriyle buluştu. Türkiye’de 
ve tüm Avrupa Birliği ülkelerinde, yer altı kömür madenleri için uygulanan tüm yönetmelik ve 
direktiflere uygun ilk ve tek yer altı sondaj makinesi olması ürünü ayrıcalıklı kılmaktadır.
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Madencilik faaliyetleri, insan yaşamında ve uygarlıkların geli-
şiminde oldukça önemli bir paya sahiptir. Madencilik yapılma-
dığı takdirde insan yaşamını sürdürmek olanaksız hale gelir. 
Günlük yaşamımızdaki örneklere baktığımız zaman, madenci-
liğin hayatımızın her alanına etki ettiğini görmekteyiz. İletişim 
ve ulaşım araçlarından barınma ihtiyacımızı karşılayan binala-
ra, yazı yazdığımız kalemden su içtiğimiz bardağa kadar yaşa-
mımızın merkezinde yer alan çoğu ürün, madencilik faaliyetle-
ri sayesinde yaşantımızda yer almaktadır.

Bunun yanında bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen en 
önemli ölçütlerden biri de yine madenciliktir. Ekonomik kalkın-
manın ve yüksek yaşam kalitesinin temelinde yer altı zengin-
liklerinin optimal şekilde kullanımı yatmaktadır. Öte yandan 
bu zenginliklerden faydalanırken çevresel faktörleri de göz 
önünde bulundurmak gerekir. Hem madencilik hem de çevre, 
bir toplumun en önemli iki unsurunu oluşturur. Yer altı zen-
ginlikleri ekonomiye kazandırılırken, yer üstü zenginliklerini 
de tahrip etmemenin, madencilik sektörünün özünü yansıttığı 
unutulmamalıdır.

Madencilik faaliyetleri sonucunda doğal yapının bu faaliyetler-
den etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu sebeple faaliyet gösterilen 
alanın madencilik bittikten sonra doğaya yeniden kazandırıl-
ması ve rehabilite edilmesi gerekir. Rehabilite edilemeyen sa-
halar ise kamu yararına kullanılmak üzere projelendirilir. Dün-
yada maden sahaları rehabilitasyonu ile ilgili farklı örnekler 
bulunmaktadır. Ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarının 
yanı sıra yer altında oluşan galeriler, ilginç görünümleri se-

bebiyle film stüdyolarına, müzelere, fotoğraf sergi alanlarına, 
sağlık turizmi merkezlerine dönüştürülmektedir. Ülkemizde 
mevzuata göre kamu yararı için yapılan düzenlemeler kapsa-
mında ter edilen maden sahaları göletler, rekreasyon alanları 
veya tabiat parkları ile katı atık depolama alanları şeklinde dü-
zenlenebilmektedir.

Ülkemizde kamuoyunun madencilik faaliyetlerine dair yeterli 
ve kapsamlı düzeyde bilgi sahibi olmaması nedeniyle ne yazık 
ki toplum genelinde madencilik hakkında olumsuz bir yargı 
mevcuttur. Bunun çözümü; toplumun, madenciliğin bir işlem-
ler bütünü olduğu konusunda bilinçlendirilmesi ve tüm süreç-
ler hakkında bilgilendirilmesiyle elde edilecektir. Madenciler, 
planlama safhasında ayrıntılı bir envanter çalışmasının yapıl-
dığı ve yöre için en yüksek faydayı sağlayacak şekilde karar 
alındığı konusunda şeffaf olmalı ve kamuoyunu sürekli bilgi-
lendirmelidirler. Madenciliğin, içinde pek çok süreci barındırdı-
ğı, yapılan faaliyetler sonucunda, sahanın doğaya ve topluma 
yeniden kazandırılmasının da bu süreçlerin içinde yer aldığı 
topluma açık şekilde izah edilmelidir. Böylece madenciliğe yö-
nelik negatif tutum zamanla ortadan kaldırılacak ve bu durum, 
madencilik faaliyetleri için destekleyici bir unsur olacaktır.

Ülkemizde madenciliğe karşı oluşan negatif algının düzeltilme-
sinde dergimizi önemli bir mecra olarak görmekteyiz. Bu bağ-
lamda madencilik faaliyetlerinin sona erdiği sahalarda gerçek-
leştirilen rehabilitasyon faaliyetlerine güncel örnekleri sizlerle 
birkaç sayı boyunca paylaşacağız. Aşağıda yer alan bilgiler bu 
kapsamda firmalar tarafından dergimizle paylaşılan bilgilerdir. 

Maden Sahalarının Rehabilitasyonu: 
Türkiye’den Güncel Örnekler

makale
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Ülkemizden Güncel Örnekler
Tüprag Metal Madencilik
Ülkemizde Kışladağ ve Efemçukuru altın madenlerinin işlet-
mecisi olan Tüprag Metal Madencilik AŞ üretim faaliyetlerinin 
yanında eş zamanlı olarak, üretimin sona erdiği alanlarda reha-
bilitasyon çalışmaları da sürdürüyor. 

Kışladağ Altın Madeni
Tüprag, Avrupa’nın en büyük altın madeni olan Kışladağ Ma-
deni kapsamında 2016 yılı sonuna kadar toplamda 35 hektar-
lık alanı rehabilite etmiş durumda. Rehabilite edilen alanlardan 
yaklaşık 1 hektarlık kısım maden ve köy ulaşım yollarındaki 
alanları kapsarken kalan 34 hektarlık bölüm pasa (ekonomik 
olmayan kayaç depo alanı) sahasını kapsıyor.

Şirketten alınan bilgilere göre Tüprag daha üretim/planlama 
aşamasında madencilik faaliyetinin doğa üzerindeki etkilerinin 
azaltılması için çeşitli tedbirler alıyor. Bu tedbirlere değinecek 
olursak;

Kışladağ Altın Madeni’nde mevcut izin ve ruhsatlar kapsa-
mında devam eden iş ve işlemler ISO 14001:2015 Sertifikası 
ile onaylanan Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 
sertifikası ile onaylanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sis-
temi’ne uygun olarak gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda çevre 
ve insan sağlığı üzerinde faaliyet kaynaklı olabilecek riskler 
uygun şekilde yönetiliyor.

2006 yılından beri işletmede olan proje alanında ünitelerin ge-
lişimine paralel olarak kapladıkları izdüşüm alanları genişliyor. 
Bu kapsamda proje alanında üst toprağın korunması amacıyla 
uygun şekilde depolanması ve işletme çalışmalarına paralel de-
vam eden rehabilitasyon çalışmalarında kullanılması çalışmaları 
sürdürülüyor. 

Maden sahasında işletme 
bitiminden sonra şevler açık 
ocak, yığın liç ve ekonomik 
olmayan kaya (EOK) depo-
lama alanlarında oluşacak-
tır. Kapanış planında uzun 
dönemli kütlesel ve yapısal 
duraylılığın sağlanması ama-
cıyla çökme/tasman, şev kay-
ması ya da diğer istenmeyen 
yapısal bozulmalar gözlen-
meyecek şekilde depo birim-
leri ve şevlerin düzenlenmesi 
yapılıyor.

Proje alanı içinde bulunan 
Mevcut Güney ve Yeni Plan-
lanan Kuzey, Ekonomik Ol-
mayan Depolama Alanları 
temel maden ünitelerinden. 

Ekonomik Olmayan Depolama Alanları asit üretme potansiyeli 
bulunan (sülfürlü kayaç) ve asit üretme potansiyeli bulunma-
yan (oksitli kayaç) kayaçların sağlık ve güvenlik koşullarını yeri-
ne getirecek biçimde depolanmasının yapıldığı alanlardır. EOK 
Depolama alanlarının tasarımında hem işletme hem de kapa-
ma döneminde sağlık ve güvenlik standartlarını sağlayacak bi-
çimde fiziksel ve kimyasal duraylılık koşullarının oluşturulması 
bir tasarım hedefi olarak ele alınmış, dolayısı ile hem işletme 
hem de kapama dönemi yönetim planları oluşturulmuş. EOK 
alanlarının tasarımında jeoteknik duraylılık ile erozyon ve AKD 
(asit kaya drenajı) önlenmesi amacı ile su yönetimi en önemli 
iki unsur olarak ön planda tutuluyor.

Yığın liçi alanlarının tabanlarında sızdırmazlığı sağlamak ve 
olası etkileri önlemek amacı ile kompozit astar sistemleri tasar-
lanmış. Mevcut Güney yığın liçi proses alanının tabanı 4. faza 
kadar mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nca onaylanmış ÇED 
Raporu’nda ve Kapasite Artırımı ÇED Raporu’nda belirlenen 
sızdırmazlık önlemleri doğrultusunda sıkıştırılmış kil, jeosente-
tik kil astar ve jeomembran astar malzemelerinin kullanıldığı 
kompozit astar sistemleri kullanılarak inşa edilmiş. Ayrıca ta-
banda iki astar tabakası arasına sızıntı kontrol sistemleri yerleş-
tirilmiş. Kışladağ Altın Madeni yığın liçi alanı fazlarının inşaatı 
ve denetiminden sorumlu DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından, 
yığın liçi alanında geçirimsizliğin sağlanması için bu malze-
melerin kullanılması ve malzemelerin özellikleri onaylanmış 
durumda.

Bundan sonra inşa edilecek liç alanlarının inşasında da kompozit 
astar sistemi, sıkıştırılmış yapısal dolgu zemin üzerine jeosentetik 
kil astar serilmesi ve bu malzemenin jeomembran ile kaplanma-
sı ile oluşturulacak. Bu tabakaların arasına yine aynı şekilde sızın-
tı kontrol sistemleri yerleştirilecek. Yığın liçi topuk stabilite alan-
larında duraylılığın sağlanması amacı ile gerekli görülür ise                                                                                                                                                 
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jeosentetik kil astar yerine sıkıştırılmış kil ve jeomembran kulla-
nılarak kompozit astar sisteminin oluşturulması planlanlanıyor. 
Mevcut uygulamada olduğu gibi kapasite artışı faaliyeti kap-
samında da yığın liçindeki her hücreye ait sızıntı izleme/tespit 
sistemleri ile sızıntı olup olmadığı kontrol altında tutulacak, bu 
sistem işletme dönemi sonrasında da çalışacak.

İşletme aşamasını takiben kapanış dönemi başlayacak. Yağ-
mur ve süzüntü suları ile oksijenin yığın içine girişini minimize 
etmek amacıyla, EOK depolama alanlarında kullanılan örtü sis-
temi yığın liçi alanında da kullanılacak. EOK depolama ve yığın 
liçi alanlarının menba ve mansap kısımlarında bulunan gözlem 
kuyuları vasıtasıyla yer altı suyu kalitesi sürekli olarak izleniyor.

Tüprag bölgede yaygın olarak yetişen Kermes Meşesi-Pıynar 
Quercus coccifera; Tavşanak (Cistus laurifolius) rehabilitasyon 
çalışmalarında kullanıyor. Ayrıca Pasa Sahası Kuşaklama Kana-
lı kenarlarına az sayıda kestane ve ıhlamur ağaçları dikiliyor. 
Maden ulaşım yolu kenarlarında da kısmen hydroseeding uy-
gulama denemeleri yapılmış. Ayrıca pasa sahasında az sayıda 
kızılçam dikimi yapılmış.

Maden sahalarında karşımıza çıkan endemik türler konusun-
da da çalışmalar yürüten şirket Kışladağ Altın Madeni çalışma 
alanının florasını, 2003 ve 2011 yıllarında hazırlanan raporlar 
ve 2013 yılı Mart ayında alanda yapılan arazi çalışmasına da-
yanarak tespit etmiş. Bölgesel endemik türlerin Biyoçeşitlilik 
Çalışma Alanı’ndaki popülasyonlarının devamının sağlanma-
sı amacıyla 6 adet bölgesel endemik tür olan flora tohumları 
toplanmış ve Tohum Gen Bankası’nda saklanması sağlanmış. 
Kışladağ Altın Madeni Çed ve Biyoçeşitlilik çalışmaları kapsa-
mında faaliyet sahası ve çevresinde gerçekleştirilen arazi çalış-
malarında tespit edilen bölgesel endemik flora türlerinin; Bo-
lanthus huber-morathii, Pseudophleum gibbum, Verbascum 
luciliae ve Hypericum adenotrichum meyveleri 2016 yılı Tem-
muz ayında gerçekleştirilen 
arazi çalışmalarında toplan-
mış. Meyveler Gazi Üniversi-
tesi Herbaryumu’nda kuru-
tulduktan sonra Tohum Gen 
Bankası’na aktarılmış. Bir baş-
ka bölgesel endemik tür olan 
ve CITES listesinde yer alan 
Cyclamen mirabile tüberleri 
yeterli miktarda toplanmış 
ve Nezahat Gökyiğit Botanik 
Bahçesi’ne aktarılmış. 

Kışladağ’da Açık Ocak Re-
habilitasyonu ve Doğaya 
Yeniden Kazandırma kapsa-
mında ocağın biçimi büyük 
ölçüde maden çıkarıldığı sı-
radaki haliyle kalacak. Ocak 
duvarlarını güvenli duruma 

getirmek için gerekli tedbirler alınacak ve istenmeyen girişleri 
engellemek için ocak çevresine çitlerle ve toprak seddelerle bir 
emniyet bariyeri yapılacak. 

Yöre halkının bilgilendirilmesi konusunda oldukça hassas olan 
Tüprag Kışladağ Altın Madeni bünyesinde çalışanların %80’i 
yakın yerleşim yerlerinde yaşayan yerel halktan seçiliyor. Yerel 
çalışanlara yıllık tekrarlama eğitimleri verilerek rehabilitasyon 
konusunda kendilerine bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca maden 
sahasına gelen ziyaretçilere rehabilite edilen alanlar gezdirili-
yor. Şirket ileriye dönük “Kapatma Stratejisi” ile ilgili olarak ba-
ğımsız kuruluşlardan danışmanlık hizmeti de aldığını belirtiyor.

Efemçukuru Altın Madeni
Tüprag Efemçukuru Yer Altı Maden İşletmesi’nde depolama sü-
recinin sona erdiği alanların doğaya geri kazanımı ve yeniden 
kullanımını etkin biçimde sağlamak, halk sağlığı ve güvenliğini 
korumak, ekonomik ve çevresel anlamda faydalar oluşturmak 
için maden atıkları depolama alanlarında rehabilitasyon işleri iş-
letme dönemi ile birlikte yapılıyor. Bu kapsamda şimdiye kadar 3 
adet alan (3 hücre) toplamında 8093,18 m2 alan kapatıldı.

Proje Alanı ve Proje Etki Alanı Analizi inşaat ve üretim çalışma-
ları başlamadan, planlama ve ÇED sürecinde değerlendirildi. 
Gerçekleştirilen çalışmalar ile çevre, sağlık ve güvenlik koşulları 
bütünüyle sağlanmış biçimde ve çevresel riskler minimuma in-
dirilmiş şekilde sahanın terk edileceği belirtiliyor.

Efemçukuru Altın Madeni’nde mevcut izin ve ruhsatlar kapsa-
mında devam eden iş ve işlemler ISO 14001: 2004 sertifikası 
ile onaylanan Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001: 2007 
sertifikası ile onaylanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Siste-
mi’ne uygun olarak gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda çevre ve in-
san sağlığı üzerinde faaliyet kaynaklı olabilecek riskler uygun 
şekilde yönetiliyor. 

Tüprag-Uşak Kışladağ Altın Madeni içerisinde yer alan sera
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Efemçukuru Projesi’nde kapatma, rehabilitasyon ve doğaya 
yeniden kazandırma sırasında ÇED alanı içerisinde yapılacak 
temel işlemler şu şekilde sıralanabilir; 

Kapalı ocağın geri doldurulması, böylece tahkimat ve AKD kont-
rolünün sağlanması ve su tablasının proje öncesi seviyesine tek-
rar yükselmesi; ekonomik olmayan kaya depolama alanlarında 
depolanmış olan malzemenin fiziksel ve kimyasal duraylılığın 
sağlanması, tesviye edilmesi, üzerinin örtülerek rehabilite edil-
mesi ve doğal drenajın yeniden sağlanması; kuru atık depolama 
alanlarının fiziksel ve kimyasal duraylılığının sağlanması, tesviye 
edilmesi, üzerinin örtülerek rehabilite edilmesi ve doğal drena-
jın yeniden sağlanması, sedimantasyon havuzlarındaki su kalite-
sinin işletme aşaması boyunca kontrolünün sağlanması ve son 
teknoloji en iyi arıtma sistemlerinin geliştirilmesinin sağlanması, 
idari ve teknik binalarla diğer yapıların sökülerek kullanım alan-
larının doğaya yeniden kazandırılması, enerji ve su nakil hatları, 
yollar gibi altyapı tesislerinin sökülmesi ve kullanılmış alanların 
rehabilitasyonu veya yerel halkla ve yetkililerle mutabık kalın-
dığı takdirde altyapı tesislerinin yöre halkının sürekli kullanımı 
için bırakılması, alanın genel rehabilitasyonu, yeniden tesviye 
edilmesi ve proje sahası içinde kullanılan alanlarda yeniden bit-
kilendirme yapılması. 

Efemçukuru Altın Madeni faaliyet alanında inşaat döneminden 
önce tehlike altındaki endemik türlerin tohumlarının toplan-
ması ve gen bankasına aktarılması amacıyla gerekli saha çalış-
maları planlanarak tohumlar toplanıp koruma altına alınmış. 
Proje kapsamında Tüprag tarafından yaptırılan tohum topla-
ma çalışmaları, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
tarafından 2010 yılı Mart, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 
gerçekleştirilmiş. İnşaat ve İşletme dönemlerinde tohum topla-
ma, saklama, gen bankasına nakil, toplanan tohumların uygun 
bölgelerde ekimi ve üretimine yönelik çalışmalar çevre yöne-
tim birimi tarafından yürütülmüş. Şirket gen bankası ile yapılan 
çalışmayı dikkate alarak rehabilitasyon çalışmalarını yürütüyor. 
Toplanan türler eğer mümkünse rehabilitasyonda kullanılmak-
ta, değilse habitata (ormana) uygun türler kullanılıyor.

Karasal flora çalışmaları ise 2003-2004 ve 2011-2012 yılları ara-
sında yapılmış olan flora çalışmaları da göz önünde bulundu-
rarak, son olarak 2014 yılında belirlenen yeni çalışma alanında 
Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilmiş. 

Rehabilitasyon alanlarının çalışmaları, tamamı çevre köylerden 
istihdam edilen işçilerle yapılıyor. Ayrıca çalışanların, taşeron-
ların ve tedarikçilerin işe giriş ve sonrasında aldıkları çevre eği-
timi ve çevresel çalışmalarını içeren videolarda yapılan çalış-
malara değiniliyor. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarca maden 
düzenli periyotlarda denetlenmekte, denetimler esnasında, 
yapılan tüm çalışmalar paylaşılıyor.

Demir Export AŞ
Kangal Kömür İşletmesi
Üretim faaliyetlerinin yanında eş zamanlı olarak üretimin 
sona erdiği sahalarda rehabilitasyon çalışmaları da sürdü-
ren diğer bir şirket Demir Export AŞ. Şirket, en önemli iş-
letmelerinden birisi olan Kangal Kömür İşletmesinde 1997 
yılından bugüne kadar 664 hektar alanı rehabilite ederek 
doğaya yeniden kazandırdı. 

Kangal İşletmesi’nde üretilen 
kömüre herhangi bir zengin-
leştirme işlemi uygulanmıyor. 
Dolayısıyla üretim faaliyetin-
den kaynaklı endüstriyel bir 
kirlilik söz konusu değil. Bitkisel 
toprak sıyrılarak, bitkisel toprak 
stok alanında rehabilitasyon 
aşamasında kullanılmak üzere 
depolanıyor. Ekonomik olma-
yan kayaç veya madencilik de-
yimiyle pasa malzeme de reha-
bilitasyon aşamasında dolgu 
malzemesi olarak kullanılmak 
üzere pasa depolama alanında 
depolanmakta. 

Tüprag-İzmir Efemçukuru Altın Madeni

Tüprag-İzmir Efemçukuru Altın Madeni
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Faaliyette bulunulan bölge için en uygun rehabilitasyon yön-
temi ağaçlandırma olarak belirlenmiş durumda. Rehabilitas-
yon çalışmalarında bölgenin iklimine uyum sağlayabilecek 
ağaç seçimi yapılmakta. Bu kapsamda Meşe Palamutu, Akasya, 
İğde, Çam ve Badem başta olmak üzere 14 farklı ağaç türü re-
habilitasyon faaliyetlerinde kullanılmış.

Ağaçlandırma denilince akla ilk olarak çam, sedir, meşe gibi 
ağaç türleri gelse de ağaçlar canlı organizmanın sadece bir 
parçasıdır. Bu organizma içinde farklı türlerde ot, böcek ve 
hayvan da yaşamını sürdürmektedir. Yabani hayvanların da 
varlığını sürdürebilmesi için yaban hayvanlarının yiyebileceği 
yaban meyvelerinin de fidanları yetiştirilerek doğal hayatın 
sürdürülmesine katkı sağlanması planlanmış.

İşletme sahası ve etki alanı içerisinde belirlenmiş olan bir en-
demik türe rastlanılmamış. Ancak diğer projelerde üniversite-
lerce yapılan ekosistem değerlendirme çalışmalarında tespit 
edilen lokal endemik türlerle 
ilgili, uzmanların önerileri 
doğrultuda aksiyonlar alını-
yor. Endemik tür tohumları 
Doğa Koruma Merkezi’ne 
toplatılarak Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, To-
hum Gen Bankası’na teslim 
ediliyor.

Kangal İşletmesi’nde sade-
ce ağaçlandırma faaliyetleri 
sürdürülüyor. Sahada bu-
güne kadar yaklaşık 1,2 mil-
yon adet ağaç dikilerek bu 
alanda dikkat çekici bir ça-
lışma yürütülmüş. Bölgedeki 
kamu kurumları, TEMA Vakfı 
ve yöre halkı ile birlikte her 
yıl ağaç dikim şenlikleri ya-
pılmakta ve paydaşların ka-
tılımı ile rehabilitasyon faa-
liyetlerine devam edilmekte.

Şirketin merkez ve işletmelerde çevre ile ilgili birimleri var. 
Ayrıca, rehabilitasyon süreçlerinde, Çevre Yönetim Birimi ve 
Doğa Koruma Merkezi ile birlikte çalışmalar yürütülüyor. Reha-
bilitasyon çalışmaları üretimle paralel, her yıl devam ederken 
genellikle yatırım bütçesinin belirli bir miktarını yatırım süre-
cinde rehabilitasyon uygulaması için ayrılıyor. İşletme aşama-
sına geçen yatırımlarda bu miktar fiili olarak planlanan çalış-
malara göre revize ediliyor.

Tümad Madencilik AŞ
Lapseki Altın-Gümüş Madeni
Üretim öncesi aşamada (inşaat) bulunan Tümad Madencilik 
AŞ’nin, doğal olarak henüz herhangi bir rehabilitasyon uygu-
laması yapması gerekmedi ancak şirket, olması gerektiği gibi, 
halihazırda rehabilitasyon planlarını hazırlamış durumda.

Projede kısa süre içerisinde üretime geçecek olan şirket 10 
yıllık maden ömrü süresince üretimi tamamlanan alanlarda 
rehabilitasyon çalışmalarına başlamayı planlıyor. Başarılı re-
habilitasyon çalışmaları için, öncelikle yatırım ve inşaat döne-
minde nebati toprak sıyrılması ve bunların uygun şekilde de-
polanmasına başlandı. ÇED alanı sınırları içerisinde belirlenmiş 
olan alanların üzerindeki ortalama 0,10 m kalınlığındaki nebati 
toprak, kazı yöntemiyle kaldırılarak, daha sonra rehabilitasyon 
çalışmalarında kullanılmak üzere toprak depolama alanlarında 
geçici olarak depolanıyor. 

Nebati toprak sıyırma işlemleri üretime eş zamanlı olarak 
gerçekleştirilmekte. Toprak depolama alanında geçici ola-
rak depolanan nebati toprağın, oksijen ile teması sağlanarak 
verimliliğinin kaybolmayacağı şekilde depolanması sağlanı-
yor. Bekleyen üst toprağa kirletici ve yabancı maddelerin                       
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karışmaması için her türlü önlem alınarak toprak kümelerinde 
yabani ot gelişimi engelleniyor. Rehabilitasyon aşamasında, 
proje bölgesinin iklimine uygun bitkiler araştırılarak yeşillen-
dirme çalışmalarının yürütüleceği belirtiliyor.

Bitki gelişimini kolaylaştırmak amacıyla nitrojen, fosfor gibi ele-
mentler ve organik maddelerce zenginleştirilecek olan nebati 
toprak, rehabilite çalışması yapılan alana serilecek. Bu sayede 
bitki örtüsünün kısa süre içerisinde gelişimi sağlanacak. Verimli 
hale getirilen alan üzerinde, toprağın niteliği ve bölgenin iklim 
özellikleri dikkate alınarak bitkilendirme ve/veya ağaçlandırma 
çalışmaları yapılacak. Böylece bölgede hem görsel açıdan iyileş-
tirilme sağlanacak hem de herhangi bir yağış veya madencilik 
faaliyetleri etkisiyle erozyon oluşumu engellenmiş olacak. 

Çanakkale Lapseki Projesi altın madenciliği için öngörülen 
önlemlere ilaveten, kimyasal arıtma, susuzlaştırma ve katı atık 
depolama alanına sahiptir. Atıkların tümü arıtılarak, filtre pres-
lerle susuzlaştırılıp, kil ve jeomembranlarla yalıtımı sağlanmış 
katı atık depolama alanına gönderilecek (Avrupa Birliğinin uy-
gulanabilir en iyi teknolojilere örnek gösterdiği tesislerdekin-
den fazla çevre güvenlik önlemi içermektedir.).

Üretim faaliyetlerinin tamamlandığı alanlarda ocak şevlerinin 
yükseklikleri tehlikeli bir durum oluşturmayacak şekilde (mak-
simum 35º) yumuşatılacak ve uygun bitkilendirme çalışmaları 
ile rehabilitesine başlanacak. Yapılacak rehabilitasyon işlemi her 
ocak için farklı uygulancak olup, şev duraylılığı için yapılacak şev 
kırma (yumuşatma) işlemi tüm ocaklarda aynı olacak. Üst kot-
larda topoğrafya eğimlerinin el verdiği ölçüde şevler yumuşa-
tılarak duraylılığı sağlanacak ve nebati toprak serilerek gerekli 
bitkilendirme çalışmaları yapılacak. Şevlerin uçları yuvarlatılarak 
şev diplerine serilecek. Böylece topoğrafya eğimi yumuşatılmış 
olacak. Bunun üzerine, üretim aşamasında çalışma alanından 
alınan ve pasa döküm alanında biriktirilen pasa, en altta iri par-
çalar-yukarıya doğru daha küçük parçalar gelecek şekilde basa-

maklar üzerine serilecek arazinin drenaj sistemi oluşturulacak. 
Buradaki amaç; üretim sırasında değişen topoğrafyanın stabili-
tesini sağlamak ve eskiye en yakın hale getirmeye çalışmak.

Ocak alanlarında yapılacak rehabilitasyon işlemlerine ait tem-
sili görüntü alttaki şekilde verilmiştir. 

Proje kapsamında sahada kurulacak prefabrik yapılar işletme 
faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından sahadan sökülerek 
kaldırılacak. Elektrik hattı ve yol gibi altyapılar gerekli görül-
mesi halinde sahadan kaldırılmayacak ve civar köylerin kul-
lanımına tahsis edilecek. Lapseki Projesi kapsamında gerçek-
leştirilecek olan rehabilitasyon çalışmaları, çevresel riskler ve 
insan sağlığını tehlikeye atacak unsurların tamamen ortadan 
kaldırılması ya da en aza indirilmesi prensibini taşıyacak. 

Projede kesilecek ağaç sayısının 10 katı kadar ağaç, ilgili Şef-
liğin uygun gördüğü alanlara dikilecek. Kaldı ki, şirket tarafın-
dan Türkiye’nin muhtelif yerlerine şimdiye kadar da yaklaşık 
5.000 adet fidan dikilmiş durumda.

Faaliyetin arazi hazırlık, inşaat ve işletme aşamalarında etki-
lenecek endemik türlerden IUCN (Tohum ve gen Kaynakları 
Araştırma Merkezi)’e göre VU (Duyarlı) kategorisinde bulunan 
Jasione idaea Stoj. türünün tohumları toplanmış ve Tohum ve 
Gen Kaynakları Araştırma Merkezi’ne gönderilmiş. Faaliyetin 
işletme aşaması sonrasında nebati toprak serilmesinden sonra 
söz konusu tür bölgeye tekrar ekilecek. 

Orman işletme müdürlüğü ile karşılıklı görüş ve iş birliği ile 
toprağın niteliğinin ve iklim özelliklerinin uygun olduğu, mes-
cere haritalarında bozuk baltalık olarak nitelendirilen ve eko-
nomik değeri olmayan yerlerde de, ceviz ve fıstık çamı dikimi 
gerçekleştirilecek.

Proje ile birlikte Paydaş Katılım Planları oluşturularak, yöre halkı 
ve paydaşlarla tüm madenci-
lik faaliyetleri ve rehabilitas-
yon çalışmalarıyla ilgili görsel 
ve yazılı dokümanlar oluş-
turularak plandaki takvime 
göre bilgilendirme yapılıyor.

Şirketin Genel Müdürlük bün-
yesinde, Entegre Yönetim Sis-
temleri Bölümüne bağlı Çevre 
ve Sosyal Bölümü, İşletmeler-
de ise Çevre ve Peyzaj Bölüm-
leri mevcut. Çevre bölümü 
maden başlamadan önceki, 
hava, su, toprak kalitesi ve 
çevresel değerlerde herhangi 
bir değişiklik oluşmaması için 
ölçümlerle denetlemeler ve 
kontroller yürütülüyor. 
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Orman İzinlerinde Madencilik 
Sektörünün Sorunları ve
Çözüm Önerileri 

makale

İçinde bulunduğumuz dönemde madencilik sektörünün en önemli sorunlarından 
birisi orman izinlerinde karşılaşılan zorluklar olarak öne çıkıyor. İzinlerin alınması 

sürecinin uzaması, kimi zaman izin alınamaması, sektörümüzdeki yatırımlar ve 
mevcut işletmelerin sürdürülebilmesi açısından önemli bir sorun teşkil ediyor. Diğer 

yandan 2015 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile “Orman İzin Bedelleri” 
çok ciddi ölçüde artırılmış ve maden yatırımlarının en önemli parametresi haline 

gelmiştir. Birçok proje ekonomikliğini kaybetmiş ve bu nedenle fizibilite aşamasında 
yatırımdan vazgeçilmiştir. Orman varlığımız için gerekli özenin gösterilmesi esastır. 
Ancak bunun ülkemizin hammadde üretimini imkansız hale getirmesi, madencilik 

sektörünün geleceğini tehlikeye atması da kesinlikle göz ardı edilmemelidir. 
Sektörümüzün en önemli sorunlarından biri olan bu konuda durum tespiti yapmak ve 
gerekli girişimlerde bulunurken yararlanabilmeniz adına Türkiye Madenciler Derneği 

tarafından hazırlanan bu çalışmayı siz değerli okuyucularımızın ilgisine sunuyoruz.

1. Giriş
6831 sayılı Orman Kanunu’na 
göre verilecek izinlere, reha-
bilite işlemlerine ve izinler-
den tahsil edilecek bedellere 

ait iş ve işlemleri düzenlemek amacıyla, Orman Genel Müdür-
lüğü tarafından Orman Kanunu’nun 16’ncı Maddesinin Uygu-
lama Yönetmeliği hazırlanmıştır.

Yönetmelik, ilk olarak 30/09/2010 tarih ve 27715 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanmış, takiben dönemin mevzuatına ve 
sektörün taleplerine uyumlu hale getirilmesi amacıyla revize 
edilerek 18/04/2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan yeni haliyle yürürlüğe girmiş ve en son 19/04/2015 
tarih ve 29331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik Yö-
netmeliği ile halihazırda uygulanmakta olan son halini almıştır.

Uygulamadaki Yönetmeliğin, azami ölçüde madencilik sektö-
rünün ve yürürlükteki mevzuatın gereklerine uygun biçimde 
düzenlenmeye çalışıldığı görülmekle birlikte, gerek izin be-
dellerinin aşırı oranlarda arttırılmış olması ve gerekse diğer 
hükümlerinin de sektörün ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap 
verememesi sebepleriyle gelişime açık olduğu aşikârdır.

Bu sebeplerle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve nezdinde Orman 
Genel Müdürlüğü’nün, milli servetimiz ve gelecek nesillere mi-
rasımız olan değerli yeraltı kaynaklarımıza gösterdikleri hassa-
siyetin bilincinde olmamızın yanında katılımcı anlayışa sahip 
kurumsal yapılarına olan inancımızla, madencilik sektörünü 
hep beraber daha ileriye götürebilmek amacıyla “Madencilik 

Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı bu çalışma 
hazırlanmıştır.

2. Amaç ve Kapsam
2.1. Amaç
Bu çalışma, Orman Kanunu’nun 16’ncı Maddesinin Uygulama 
Yönetmeliği’nin gerek madencilik sektörünün ihtiyaçlarına 
daha çözümcül cevap verebilmesi, gerekse madencilik faali-
yetlerinin sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

2.2. Kapsam
Çalışmada aşağıdaki hususlar irdelenmiştir:
1. İzinlerden Tahsil Edilen Bedeller,
2.  2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi,
3. ÇED Kararlarının ve Görüşlerinin Geçerliliği,
4. 5 Hektar Uygulaması,
5. 2014/1 Nolu Genelge Uygulaması ve Diğer Kurum Görüşleri
6. Kazı Gerektirmeyen Maden Arama İzinlerinden (El Karotu) 
Teminat Tahsilatı,
7. Kuruluş/Şirket Ünvan Değişiklikleri,
8. Kademeli Pasa Kapatma Planı.

3. Madencilik Sektörünün Sorunları ve Çözüm 
Önerileri
3.1. İzinlerden Tahsil Edilen Bedeller
Bilindiği üzere madencilik faaliyetleri için verilen izinlerden 
tahsil edilen bedeller Yönetmelik’te; Ağaçlandırma Bedeli, Ara-
zi İzin Bedeli ve Teminat olarak sıralanmıştır. Başta arazi izin 
bedeli olmak üzere bu bedeller, Yönetmelik’te yapılan değişik-
likler sebebiyle süreç içerisinde hesaplama yöntemi ve tutarı 
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30/09/2010 tarihli Yönetmeliğin, 18/04/2014 tarihli Yönetme-
lik ile yürürlükten kaldırılmasıyla arazi izin bedeli; il, ekolojik 
denge, izin türü ve cari yıl ağaçlandırma birim tutarından olu-
şan parametrelerin izin alanı ile çarpılmasıyla elde edilmeye 
başlanmıştır (Tablo-2).

Ancak bu Yönetmelik ile getirilen yeni arazi izin bedeli hesapla-
ma tekniğinde, kullanılan parametreleri temsil eden katsayıların 
çarpımı ile elde edilen kümülatif katsayı (Tablo-2), önceki Yönet-
melik’te kullanılan katsayı ile kıyaslanamayacak derecede yük-
sek çıkmış ve bu da arazi izin bedellerinde önceki Yönetmeliğe 
göre 2 ila 4 katlık bir artış meydana getirmiştir (Tablo-3). 
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bakımından önemli değişiklikler geçirerek aşırı oranda artmış-
tır. Bu değişiklikler 2 temel başlıkta aşağıda incelenmiştir:

3.1.1. Arazi İzin Bedeli
Madencilik faaliyetleri için verilen izinlerden tahsil edilen arazi 
izin bedeli hesabı, Yönetmelik değişikliklerinden en fazla et-
kilenen kalem olmuştur. Bu etkilenmenin 3 temel başlıkta ele 
alınması gerekirse;

1- Yeni İzin Verilmesi Durumu
30/09/2010 tarihli Yönetmelik ile arazi izin bedeli; Orman Genel 
Müdürlüğü ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğünce arazi iradından 
yoksun kalma, meşcere hasılat düşüklüğü, yol ve yerleşim yer-
lerine yakınlık,…,vb. parametrelerin dikkate alınmasıyla tespit 
edilen bir katsayının, izin alanı ile çarpılması neticesinde elde 
edilmekteydi (Tablo-1).

İller İzin Türü İzin Alanı 
(m2)

30/09/2010 
Tarihli 

Yönetmelik 
Katsayısı *

Arazi İzin 
Bedeli 

(TL)

İstanbul
Maden İşletme 10,000.00 1.80 18,000.00

Maden Altyapı-Tesis 10,000.00 1.80 18,000.00

Balıkesir, 
Çanakkale, Muğ-
la, Aydın, Bursa

Maden İşletme 10,000.00 1.40 14,000.00

Maden Altyapı-Tesis 10,000.00 1.40 14,000.00

Konya, Eskişehir, 
Kütahya, 
Manisa, Bilecik

Maden İşletme 10,000.00 1.30 13,000.00

Maden Altyapı-Tesis 10,000.00 1.30 13,000.00

Afyon, Erzincan, 
Erzurum, Sivas, 
Yozgat

Maden İşletme 10,000.00 1.10 11,000.00

Maden Altyapı-Tesis 10,000.00 1.10 11,000.00

Tunceli, Siirt, 
Ardahan

Maden İşletme 10,000.00 1.00 10,000.00

Maden Altyapı-Tesis 10,000.00 1.00 10,000.00

Tablo 1. 30/09/2010 Tarihli Yönetmeliğe Göre Arazi İzin Bedeli Hesabını Gösterir Tablo

* İlgili katsayı 2014 yılından günümüz koşullarına göre uyarlanmıştır.
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Bu artış nedeniyle, üretilen bir 
ton madenin maliyeti içerisin-
deki arazi izin bedelinin payı, 
önemli oranda yükselerek 
tüm sektörü olumsuz etkile-
miş, özellikle inşaat ve sera-
mik sektörlerine hammadde 
tedarik eden işletmeler için 
üretim faaliyeti ekonomik 
olmaktan çıkmış ve hatta bu 
durum bazı işletmelerin dur-
masına da neden olmuştur.

Yukarıda açıklanan sebepler-
le sektör temsilcileri ve Ba-
kanlıklar arasında gerçekleş-
tirilen istişareler neticesinde, 
19/04/2015 tarihli Yönetme-
lik değişikliği ile arazi izin be-
deli hesabında kullanılan izin 
türü katsayıları düşürülmüş 
(Tablo-4) ve (Tablo-5)’te gö-
rüleceği üzere bedellerdeki 
artış oranında bir miktar dü-
şüş gerçekleşmiştir.

Ancak yine Tablo-5’ten görülmektedir ki ülkemizde madencilik 
faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı illerdeki “il katsayısı” ora-

İller İzin Türü İl
Katsayısı

Ekolojik
Denge Katsayısı

İzin Türü
Katsayısı

Cari Yıl Birim
Ağaç Bedeli

Kümülatif
Katsayı

İstanbul
Maden İşletme

3.00 1.40
0.70

1.61406
4.75

Maden Altyapı-Tesis 1.00 6.78

Balıkesir, Çanakkale, 
Muğla, Aydın, Bursa

Maden İşletme
2.40 1.40

0.70
1.61406

3.80

Maden Altyapı-Tesis 1.00 5.42

Konya, Eskişehir,
Kütahya, Manisa, Bilecik

Maden İşletme
2.00 1.40

0.70
1.61406

3.16

Maden Altyapı-Tesis 1.00 4.5

Afyon, Erzincan,
Erzurum, Sivas, Yozgat

Maden İşletme
1.60 1.40

0.70
1.61406

2. 53

Maden Altyapı-Tesis 1.00 3.62

Tunceli, Siirt, Ardahan
Maden İşletme

1.20 1.40
0.70

1.61406
1.90

Maden Altyapı-Tesis 1.00 2.71

Tablo 2. 18/04/2014 Tarihli Yönetmeliğe Göre Katsayı Hesabını Gösterir Tablo

İller İzin
Türü

İzin alanı
m2

30/09/2010 
Tarihli 

Yönetmelik 
Katsayısı

30/09/2010 
Tarihli

Yönetmeğe 
Göre AİB (TL)

18/04/2014 
Tarihli

Yönetmelik 
Katsayısı

18/04/2014 
Tarihli

Yönetmeğe 
Göre AİB (TL)

Bedel Artış 
Oranı (Kat)

İstanbul
Maden İşletme 10,000.00 1.80 18,000.00 4.75 47,500.00 2.64

Maden Altyapı-Tesis 10,000.00 1.80 18,000.00 6.78 67,800.00 3.77

Balıkesir, Çanakkale, 
Muğla, Aydın, Bursa

Maden İşletme 10,000.00 1.40 14,000.00 3.80 38,000.00 2.71

Maden Altyapı-Tesis 10,000.00 1.40 14,000.00 5.42 54,200.00 3.87

Konya, Eskişehir, Kütahya, 
Manisa, Bilecik

Maden İşletme 10,000.00 1.30 13,000.00 3.16 31,600.00 2.43

Maden Altyapı-Tesis 10,000.00 1.30 13,000.00 4.52 45,200.00 3.48

Afyon, Erzincan, Erzurum, 
Sivas, Yozgat

Maden İşletme 10,000.00 1.10 11,000.00 2.53 25,300.00 2.30

Maden Altyapı-Tesis 10,000.00 1.10 11,000.00 3.62 36,200.00 3.29

Tunceli, Siirt, Ardahan
Maden İşletme 10,000.00 1.00 10,000.00 1.90 19,000.00 1.90

Maden Altyapı-Tesis 10,000.00 1.00 10,000.00 2.71 27,100.00 2.71

Tablo 3. 30/09/2010 ve 18/04/2014 Tarihli Yönetmeliklerin Arazi İzin Bedeli Bakımından Karşılaştırmalı Tablosu

İller İzin
Türü

İzin alanı
m2

30/09/2010
Tarihli

Yönetmelik
Katsayısı

30/09/2010
Tarihli

Yönetmeğe
Göre AİB

(TL)

19/04/2015
Tarihli

Yönetmelik
Katsayısı

19/04/2015
Tarihli

Yönetmeğe
Göre AİB

(TL)

Bedel Artış 
Oranı (Kat)

İstanbul
Maden İşletme 10,000.00 1.80 18,000.00 2.71 27,100.00 1.51

Maden Altyapı-Tesis 10,000.00 1.80 18,000.00 3.39 33,900.00 1.88

Balıkesir, Çanakkale, 
Muğla, Aydın, Bursa

Maden İşletme 10,000.00 1.40 14,000.00 2.17 21,700.00 1.55

Maden Altyapı-Tesis 10,000.00 1.40 14,000.00 2.71 27,100.00 1.94

Konya, Eskişehir, Kütahya, 
Manisa, Bilecik

Maden İşletme 10,000.00 1.30 13,000.00 1.81 18,100.00 1.39

Maden Altyapı-Tesis 10,000.00 1.30 13,000.00 2.26 22,600.00 1.74

Afyon, Erzincan, Erzurum, 
Sivas, Yozgat

Maden İşletme 10,000.00 1.10 11,000.00 1.45 14,500.00 1.32

Maden Altyapı-Tesis 10,000.00 1.10 11,000.00 1.81 18,100.00 1.65

Tunceli, Siirt, Ardahan
Maden İşletme 10,000.00 1.00 10,000.00 1.08 10,800.00 1.08

Maden Altyapı-Tesis 10,000.00 1.00 10,000.00 1.36 13,600.00 1.36

Tablo 5. 30/09/2010 ve 19/04/2015 Tarihli Yönetmeliklerin Arazi İzin Bedeli Bakımından Karşılaştırmalı Tablosu

İller İzin
Türü

İl
Katsayısı

Ekolojik Denge 
Katsayısı

İzin Türü 
Katsayısı

Cari Yıl Birim 
Ağaç Bedeli

Kümülatif
Katsayı

İstanbul
Maden İşletme

3.00 1.40
0.40

1.61406
2.71

Maden Altyapı-Tesis 0.50 3.39

Balıkesir, Çanakkale, 
Muğla, Aydın, Bursa

Maden İşletme
2.40 1.40

0.40
1.61406

2.17

Maden Altyapı-Tesis 0.50 2.71

Konya, Eskişehir, Küta-
hya, Manisa, Bilecik

Maden İşletme
2.00 1.40

0.40
1.61406

1.81

Maden Altyapı-Tesis 0.50 2.26

Afyon, Erzincan, Er-
zurum, Sivas, Yozgat

Maden İşletme
1.60 1.40

0.40
1.61406

1.5

Maden Altyapı-Tesis 0.50 1.81

Tunceli, Siirt, Ardahan
Maden İşletme

1.20 1.40
0.40

1.61406
1.08

Maden Altyapı-Tesis 0.50 1.36

Tablo 4. 19/04/2015 Tarihli Yönetmelik Değişikliğine Göre Katsayı Hesabını Gösterir Tablo

nının yüksek olması nedeniyle arazi izin bedelleri üretim mali-
yetleri içinde hala çok önemli bir yer tutmaktadır. 
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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

Keşfederiz
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2- 30/09/2010 Tarihli
Yönetmeliğe Verilen İzinlerin 
Temdidi Durumu
Her ne kadar 19/04/2015 ta-
rihli Yönetmelik değişikliği ile 
bedel artış oranlarında düşüş 
görülse de arazi izin bedel-
lerindeki artışın asıl etkisi, 
30/09/2010 tarihli Yönetmelik 
hükümlerine göre bedel ta-
hakkuk ettirilen izinlerin, yeni 
izin Yönetmeliğine göre tem-
dit edilmesi sırasında il kat-
sayısının da önemli etkisi ile 
ortaya çıkmaktadır/çıkacaktır.

Bu kapsamda aşağıda 30/09/2010 tarihli Yönetmelikle izin 
verilen ve 2016 yılına kadar arazi izin bedelleri düzenli ola-
rak ödenen bazı işletmelerin yürürlükteki orman izinlerinin 
18/04/2014 tarihli Yönetmeliğe (19/04/2015 tarihli Yönetme-
likle değişik) göre arazi izin bedellerinin durumu verilmiştir 
(Tablo-6; Şekil-1).

Grafikten de görüldüğü üzere izin süresi sonunda orman izin-
lerinin temdit edilmesiyle arazi izin bedelleri önemli oranda 
yükselmekte ve bu da bir önceki başlıkta açıklandığı üzere sek-
törü olumsuz yönde etkilemeye devam edecektir. Durumun 
daha iyi anlaşılabilmesi açısından aynı tablonun 10 yıllık izin 
süresince ödenecek arazi izin bedeline göre karşılaştırmalı hali 
de verilmiştir (Tablo-7; Şekil-2).

Sahanın
Bulunduğu İl

İzin
Türü

İzin alanı
m2

İzin Süresi 
(Yıl)

2016 - 2026 Yılı AİB - TL 
(30/09/2010 Yönetmeliği)

2016 - 2026 Yılı AİB - TL 
(18/04/2014 Yönetmeliği)

Fazla Ödenecek 
Tutar (TL)

Balıkesir
Maden Altyapı-Tesis 650,000.00 10 11,472,069.96 29,338,562.52 17,866,492.56

Maden Tesis 12,000.00 10 211,314.46 541,635.01 330,320.55

Bursa
Maden İşletme 110,000.00 10 1,666,213.30 3,971,990.00 2,305,776.70

Maden Altyapı-Tesis 200,000.00 10 3,534,502.81 9,027,250.01 5,492,747.20

Muğla
Maden İşletme 170,000.00 10 2,566,734.17 6,138,530.02 3,571,795.85

Maden Altyapı-Tesis 100,000.00 10 1,875,097.52 4,513,625.00 2,638,527.48

Kayseri
Maden İşletme 25,000.00 10 457,750.91 752,270.83 294,519.92

Maden Altyapı-Tesis 18,000.00 10 329,580.65 677,043.72 347,463.07

İstanbul
Maden İşletme 122,000.00 10 2,890,488.90 5,506,622.54 2,616,133.64

Maden Altyapı-Tesis 42,000.00 10 1,066,975.75 2,369,653.09 1,302,677.34

Tablo 7. 30/09/2010 Tarihli Yönetmeliğe Göre Verilen İzinlerin 18/04/2014 Tarihli Yönetmeliğe Göre Arazi İzin Bedelinin Güncellenmesi Halinde 10 Yıllık İzin Süresince Ödenecek Arazi İzin Bedeli Miktarlarını Gösterir Tablo 

* Her iki senaryoda da 2016 yılından itibaren 10 yıl boyunca her yıl %8 oranında bedel artışı uygulanmıştır.

Şekil 1. 30/09/2010 Tarihli Yönetmeliğe Göre Verilen İzinlerin 18/04/2014 Tarihli Yönetmeliğe 

Göre Arazi İzin Bedelinin Güncellenmesini Gösterir Grafik

Saha 
Adı

İzin
Türü

İzin alanı
m2

2016 Yılı AİB - TL 
(30/09/2010 Tarihli 
Yönetmeliğe Göre)

2016 Yılı AİB - TL 
(18/04/2014 Tarihli 
Yönetmeliğe Göre)

Artış Oranı
(Kat)

Balıkesir
Maden İşletme 650,000.00 689,200.00 1,762,553.52 2.56

Maden Altyapı-Tesis 12,000.00 12,695.00 32,539.45 2.56

Bursa
Maden İşletme 110,000.00 100,100.00 238,622.63 2.38

Maden Altyapı-Tesis 200,000.00 212,340.00 542,324.16 2.55

Muğla
Maden İşletme 170,000.00 154,200.00 368,780.43 2.39

Maden Altyapı-Tesis 100,000.00 112,649.00 271,162.08 2.41

Kayseri
Maden İşletme 25,000.00 27,500.00 45,193.68 1.64

Maden Altyapı-Tesis 18,000.00 19,800.00 40,674.31 2.05

İstanbul
Maden İşletme 122,000.00 173,650.00 330,817.74 1.91

Maden Altyapı-Tesis 42,000.00 64,100.00 142,360.09 2.22

Tablo 6. 30/09/2010 Tarihli Yönetmeliğe Göre Verilen İzinlerin 18/04/2014 Tarihli Yönetmeliğe Göre Arazi İzin Bedelinin Güncellenmesini Gösterir Karşılaştırmalı Tablo

NOT 1: İzin Türü Katsayısı, 19/04/2015 tarihli Yönetmelik değişikliğine göredir.

NOT 2: Ekolojik Denge Katsayısı, tüm illerde 1,4 orman kapalılığına göredir.

NOT 3: Cari Yıl Ağaçlandırma Birim Bedeli 16.140,60 TL/ha olarak alınmıştır.

Önümüzdeki süreçte ruhsatların ve orman izinlerinin tem-
dit edilmesiyle beraber sektörün tıpkı 18/04/2014 tarihinde 
yeni Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle yaşadığı darboğaz 
ve sıkıntıları tekrar yaşaması kaçınılmaz olacaktır. 
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Şekil 2. 30/09/2010 Tarihli Yönetmeliğe Göre Verilen İzinlerin 18/04/2014 Tarihli 

Yönetmeliğe Göre Arazi İzin Bedelinin Güncellenmesi Halinde 10 Yıllık İzin Süresi 

Sonunda Fazla Ödenecek Arazi İzin Bedelini Gösterir Grafik 

3- Önemli Maden Türlerinde Yatırımların İller Bazındaki
Durumu ve Diğer Ülkeler İle Karşılaştırması
Çanakkale ve Balıkesir illerinde yürütülen ve ülkemiz için önemli 
madencilik yatırımları arasında yer alan ve kademeli olarak işlet-
meye açılacak olan projelere ait yatırım tutarları ile bu yatırım 
tutarları içerisinde ödenecek orman bedelleri ve bu bedellerin 
30.09.2010 tarihli ve 18/04/2014 tarihli Yönetmeliklere göre 
tutarsal farkları (özellikle il katsayısı etkisi ile) aşağıdaki tablo ve 
şekillerle açıklanmaya çalışılmıştır (Tablo-8; Şekil-3). 

Projeler
İli

Proje 
Yatırım 
Bedeli 

(TL)

Proje 
Alanı 
(ha)

2016 Yılı 
Orman Bedeli 
(18/04/2014
Yönetmeliği) 

(10 Yıllık) 
(18/04/2014)

Proje 
Boyunca 

Ödenecek 
Bedel

30/09/2010
Yönetmeliği’ne 

Göre Proje
Boyunca 

Ödenecek Net 
Bugünkü Değer 

(10 Yıllık) 

Değişim 
Oranı (%)

Mera Alanı 
Olması 

Durumunda 
Arazi Bedeli 

(TL)

Şahıs Arazisi 
Olması

Durumunda 
(Kamulaştırma 
Bedeli 5 TL/m2)

Çanakkale 190,000,000.00 105.4 2,899,989.14 47,733,409.16 18,941,829.03
159

2,982,343.41 5,270,000.00

Balıkesir 380,000,000.00 233 10,706,364.04 176,597,583.21 70,078,406.04 6,592,846.35 11,650,000.00

Tablo 8. Bazı İllerdeki Yatırım Tutarları ve Orman Bedellerinin Yatırım Tutarlarındaki Yeri

Şekil 3. Bazı İllerdeki Yatırım Tutarları İle Orman Bedellerinin İlişkisini Gösterir Grafik

Proje Bazinda Madencilik Faliyetinde Mülkiyet Durumuna Göre İzin Bedelleri Karşılaştırması
Orman Alanlarına Ait 10 Yıllık Bedel Mülkiyet Durumu

Orman Alanları Toplam Yatırım 
Bedeli

Toplam Alan 
(Ha)

2016 Orman 
Bedeli

Yeni Yönet-
meliğe Göre 10 

Yıllık Orman 
Bedeli

Eski Yönetmelik 
Yürülükte Olsa 
Proje Boyunca 
Ödenecek Net 

Bugünkü Değer

Mera Alanı 
Olsa İdi

Şahıs Arazisi 
Kamulaştırma 

Bedeli (5TL/m2)
Hazine Arazisi

Çanakkale Altın 190,000,000 TL 122 5,200,000 TL 84,419,773 TL 32,469,143 TL 2,982,343 TL 5,270,000 TL -

Burhaniye Ivrındı 380,000,000 TL 189 12,500,000 TL 205,183,521 TL 78,916,739 TL 6,592,846 TL 11,650,000 TL -

Balıkesir Altın 400,000,000 TL 475 15,904,496 TL 261,910,651 TL 100,734,866 TL 13,440,352 TL 23,750,000 TL -

Kayseri Altın 400,000,000 TL 180 1,312,372 TL 42,975,026 TL 16,528,856 TL 5,093,186 TL 9,000,000 TL -

Not: Yeniden Değerlendirme Katsayısı Yıllık%10 olarak alınmıştır.

Projeler Toplam Alan 
(Ha)

2010
Yönetmeliğine Göre 

2014 Yönetmeliği İndirim 
Yapılmadan Artış 2014 Yönetmeliği Şimdiki 

Hali (10 Yıllık) Artış 2016 Orman Bedeli

Çanakkale Altın 122 32,359,004 TL 161,795,020 TL %408 28,999,891 TL %159 5,200,00 TL

Burhaniye Ivrındı 189 78,916,739 TL 394,583,695 TL %408 107,063,640 TL %159 12,500,000 TL

Balıkesir Altın 475 100,734,866 TL 503,674,329 TL %408 159,044,959 TL %159 15,904,496 TL

Kayseri Altın 180 16,528,856 TL 82,644,281 TL %408 13,123,719 TL %159 1,312,372 TL

Tablo 9. Bazı İllerdeki Yatırım Tutarları ile Orman ve Diğer Arazilerdeki Bedellerinin Yatırım Tutarlarındaki Yeri
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Maden sektöründe Hardox Wearparts ile

Aşınma Parçalarına ulaşmak için

www.hardoxwearparts.com
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Yukarıda verilen veriler ışığında görülmektedir ki aynı projeler 6. 
Grup illerde olsaydı izin bedellerinde %100 farklılık olacaktır.  

Şekil 4. Mülkiyet Tiplerine Göre Farklılıklarını Gösterir Grafik

Projeler İli 1. Grup İller 2. Grup İller 3. Grup İller 
(Mevcut Durum) 4. Grup İller 5. Grup İller 6. Grup İller

Çanakkale 59,666,761.46 55,688,977.36 47,733,409.16 39,777,840.97 31,822,272.78 23,866,704.58

Balıkesir 220,746,979.02 206,030,513.75 176,597,583.21 147,164,652.68 117,731,722.14 88,298,791.61

T ablo 10. Yönetmelik’teki İl Gruplarına Göre Yatırım Tutarları ve Orman Bedellerinin Yatırım Tutarlarındaki Yeri

Projeler İli Türkiye Kanada Norveç Amerika Çek
Cumhuriyeti Galler

Çanakkale 47,733,409.16 489,545.06 30,566.00 21,778.28 14,731.25 39,735.80

Balıkesir 176,597,583.21 1,082,201.12 67,570.00 48,143.63 29,939.89 87,841.00

Tablo 12. Yönetmelik’teki İl Gruplarına Göre Yatırım Tutarları ve Orman Bedellerinin Yatırım Tutarlarındaki Yeri

Şekil 5. Yatırım Projelerinde İl Katsayısının İzin Bedellerine Etkisini Gösterir Grafik

Ülkeler Bedeller Kaynak

Kanada 6,16 $/Ha + 3,08 $/m3 Kesilecek Ağaç 
Üzerinden Alınan Bedel

http://www.onuraydin.info/
wpcontent/ uploads/2015/05/
Say%C4%B1-46.pdf (Araştırma 

Makale)

Norveç 10 $/Ha yıllık orman izin bedeli 
(Devlet Bilgilendirme Kaynağı)

https://www.regjeringen.no/en/
dokumen- ter/the_norwegian_for-

est_and_forest/ id260641/#s53

Amerika

Her 8 ha kadar 155 $ + Her 8 ha için 
Düzenleme Bedeli 20 $/Yıl + Her 8 ha 
için Arazi Bedeli 37 $/Yıl (İzinlerden 8 
ha parası alınmaktadır.1 ha bile olsa 8 

ha parası ödenmektedir.)

http://www.blm.gov/az/st/en/prog/
mining/requirements.html (Eyalet 

Sitesi)

Çek Cumhuriyeti 2 Ha’a Kadar 83 $ 2 Ha’dan Sonrası 
İçin 4.11$/Ha

http://ec.europa.eu/environment/
enveco/ taxation/pdf/annex3.pdf (AB 

Değerlendir- me Raporu)

Galler 6,5 $/ha+6,5 ha Rehabilitasyon Bedeli

http://www.legislation.nsw.gov.
au/#/view/

regulation/2010/619/sch10 (Devlet 
Kaynağı)

Tablo 11. Bazı Ülkelerde Alınan Orman İzin Bedellerinin Durumu
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Yukarıdaki tablo ve grafiklerde görüldüğü üzere önemli ma-
den türlerindeki yatırım projelerine ait karşılaştırmada Balıkesir 
Projesi için yatırım bedelinin yaklaşık %46’sı, Çanakkale Proje-
si’nin ise %25’i kadar mülkiyet bedeli ödenmektedir.

Aynı projelerin, orman dışı mülkiyetlerde olması durumunda ise 
ödenecek bedellerde yaklaşık 20 katı kadar fark görülmektedir.

4-Uygulamadaki Diğer Hususlar
Bilindiği üzere arazi izin bedeli hesabında kullanılan Ekolojik 
Denge Katsayısı, Orman İdaresince kullanılan Amenajman 
Planları ve bu planlara esas Meşcere Haritaları üzerindeki veje-
tasyon örtüsünün temsil ettiği kapalılık oranı üzerinden tespit 
edilmektedir. Buna göre Meşcere Haritasındaki gelişim çağları-
nın yanında yazan 1, 2, 3 rakamları sırasıyla 1 Kapalı, 2 Kapalı ve 
3 Kapalı orman alanlarını temsil etmektedir. Ayrıca bu haritalar 
üzerinde madencilik faaliyeti yürütülen alanlar da Oc rumuzu 
ile ifade edilmektedir.

Uygulamada 3 kapalı orman alanında yapılan bir temdit mü-
racaatı ele alındığında; alan içerisinde Oc rumuzu ile temsil 
edilen çalışma sahalarının normalde Ekolojik Denge Katsayısı 
bakımından Ağaçsız Alan sınıfına dahil edilerek 1 katsayısı ile 
çarpılması gerekirken, uygulamada çevre meşcerenin kapalı-
lığı dikkate alınarak çalışma sahaları %71 ve üzeri kapalılık sı-
nıfına sokulmakta ve dolaysıyla arazi izin bedeli 2 katsayısı ile 
çarpılarak 2 katına çıkmaktadır. 

Madencilik faaliyeti yürütülen sahalar için Orman İdaresince 
zaten Ağaçlandırma Bedeli tahsil edilmektedir. Bu durumda 
ağaçlandırma bedeline ek olarak tahsil edilen bu tutarın hak-
kaniyet uygun olmadığı düşünülmektedir.

Bu sebeplerle arazi izin bedelinin düşürülmesi hususundaki 
önerilerimiz şöyledir:
1.İl Katsayısı’nın kaldırılması,
2.Ağaçlandırma Bedeli hesabında kullanılan Cari Yıl Birim 
Ağaçlandırma Bedeli’nin, arazi

Şekil 6. Yatırım Projelerinde İl Katsayısının İzin Bedellerine Etkisini Gösterir Grafik

Balıkesir

Çanakkale

izin bedeli hesabında kullanı-
mının kaldırılması,
3. Meşcere Haritaları’ndaki 
Oc rumuzlu sahaların Ağaçsız 
Alan kategorisinde değerlen-
diril-
mesi,
4. Diğer ülkelerdeki arazi izin 
bedeli tutarlarının ve irdelen-
mesi/emsal alınması.

3.1.2. Ağaçlandırma Bedeli
Ağaçlandırma Bedeli’nin 
hesabı Yönetmelik’te “Ge-
nel müdürlükçe, Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu tarafın-
dan yılın ikinci yarısı için tes-

pit edilen 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal ça-
lışma karşılığı asgari ücretlerinin 294 gün/hektar katsayısıyla 
çarpımı sonucu belirlenen ağaçlandırma birim hektar bedeli-
nin izin alanı ile çarpımı sonucu alınacak bedeldir.” şeklinde 
tanımlanmıştır.

Bilindiği üzere 2016 ve 2017 yıllarında asgari ücretlerdeki artış-
lar önemli oranda yükselmiştir. Dolayısıyla bu yükselişe paralel 
olarak Cari Yıl Ağaçlandırma Birim Bedeli de artmakta ve 2017 
beraberinde önümüzdeki yıllarda da bu artışın devam edeceği 
öngörülmektedir.

Bu sebeple ağaçlandırma bedelinin düşürülmesi hususunda-
ki önerimiz şöyledir:
1. Ağaçlandırma Bedeli hesabında referans olarak Asgari Ücret 
Tarifesi kullanımının kaldırılması ve yeni bir hesaplama yönte-
mi geliştirilmesi,
2. Yeni yöntem olarak İbreli Orman, Yapraklı Orman, Karışık Or-
man tiplerinde orman kurulması için 1 hektar büyüklüğündeki 
alanın ağaçlandırma maliyetinin bulunarak, bu tutarın yıllık ola-
rak güncellenen ağaçlandırma birim fiyat cetvelindeki kalem 
artışlarına göre her yıl güncellenmesi, 

Şekil 7. Cari Yıl Ağaçlandırma Birim Hektar Bedelinin 2014 Yılı İtibariyle Artış Grafiği
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Bu kapsamda izin verilen bir alanda madencilik faaliyetlerinin 
sona ermesinin ardından izin sahibinin sahayı ağaçlandırmaya 
hazır hale getirmekle yükümlü olduğu göz önünde bulundu-
rulduğunda, Orman Genel Müdürlüğünce ağaçlandırmada 
önemli bir maliyet kalemi olan saha hazırlığı (diri örtü temizliği, 
riperleme, teraslama,…,vb.) tamamlanmış olacaktır. Böylece 1 
hektar büyüklüğünde ibreli, yapraklı ya da karışık orman ku-
rulurken hesaplamada; fidan bedeli, fidanın sahaya dağıtımı, 
dikim, bakım (ot alma, çapa, sürgünle mücadele,…,vb.) gibi 
kalemler kullanılacaktır.

Buna göre aşağıda 2016 yılı birim fiyatları baz alınarak 1 hektar 
büyüklüğündeki alanın farklı orman tipleri için ağaçlandırma 
maliyetleri yaklaşık olarak hesaplanmaya çalışılmıştır:

•	 İbreli orman : 11.000,00 TL
•	Karışık orman : 11.500,00 TL
•	Yapraklı orman : 12.000,00 TL

3.1.3. Teminat Bedeli
Teminat Bedeli’nin hesabı Yönetmelik’te “…bir hektar için cari 
yıl ağaçlandırma bedelinden az olmamak kaydıyla cari yıl ağaç-
landırma bedelinin onda biri ile izin alanının çarpımı sonucu bu-
lunur.” şeklinde tanımlanmıştır.

Burada da ağaçlandırma bedeli başlığı altında arz edildiği üze-
re, 2016 ve 2017 yıllarında asgari ücretlerdeki artışlar nede-
niyle yükseliş eğiliminde olan teminat bedelinin yükselmeye 
devam edeceği öngörülmektedir.

Bu sebeple teminat bedelinin düşürülmesi hususundaki öne-
rimiz şöyledir:
Teminat bedeli, orman tipine göre bir metrekare büyüklüğün-
deki alanın ağaçlandırma bedelinin onda biri ile izin alanının 
çarpımı neticesinde elde edilen bedel olmalıdır.

3.2. 2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Orman Kanununun 16’ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeli-
ği’ne göre (en iyi şartlarda) yapılan izin müracaatlarının Orman 
Genel Müdürlüğünce neticelendirilmesi ortalama 10 ila 12 ay 
(müracaattan sahanın teslimine kadar geçen sürece taşra teşki-
latınca değerlendirme, ilgili Kurumlarca değerlendirme, merkez 

teşkilatınca değerlendirme, Başbakan-
lıkça değerlendirme aşamaları dâhil 
edilmiştir) sürebilmektedir. Bu durum 
yatırım sahibince planlanan yatırımla-
rın öngörülen terminlere göre hayata 
geçirilememesine sebep olduğu gibi 
yatırım kararlarının ertelenmesine ya 
da yatırımdan vazgeçilmesine de sebep 
olmaktadır. Sonuç olarak, ülkemiz eko-
nomisinde ve kalkınmasında önemli bir 
yeri olan Madencilik Sektörü’nün daral-
ması ve ülkece kalkınma hedeflerinden 
uzaklaşılması kaçınılmaz olmaktadır.

Bu sebeplerle 2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi hususun-
daki önerimiz şöyledir:
1. Öncelikle 2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin yürürlük-
ten kaldırılması,
2. Genelge’nin yürürlükten kaldırılması mümkün değil ise Genel-
ge kapsamında her müracaatta görüş sorulması yerine bir defa-
lığına ruhsat sahibi bazında görüş sorularak sürecin yürütülmesi.

3.3. ÇED Kararlarının ve Görüşlerinin Geçerliliği
Yönetmeliğin Müracaat konulu 4. Maddesinin 1. Fıkrasında ke-
sin izin müracaatında istenilen belgelerden olan ÇED belgesi 
(f) bendinde sayılmıştır.

İzin müracaatı yapılırken 1993 yılında yürürlüğe giren ve Yö-
netmeliğin sonraki muhtelif tarihlerde değişikliğe uğrasa da 
değişmeyen yegâne maddesi “07 Şubat 1993 tarihinden önce 
uygulama projeleri onaylanmış veya çevre mevzuatı ve diğer ilgili 
mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da 
kamulaştırma kararı alınmış veya ilgili mevzuat gereğince yer seçi-
mi yapılmış veya yatırım programına alınmış veya mevzi imar plan-
ları onaylanmış faaliyetlere bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” 
hükmüdür. Farklı tarihlerde bu hüküm değişikliklere uğrasa da 
hangi değişikliğe göre olursa olsun alınan bir ÇED Kapsam Dışı 
yazısı bir sonraki yönetmeliğe göre değişiklik arz etmez. Çünkü 
ilgili faaliyetin 07/02/1993’ten önce başladığı, bu tarih öncesinde 
çevresel etki değerlendirmesinin geçmişe yönelik yapılamayaca-
ğı ve kazanılmış hakların korunması gereğince ilgili İl Müdürlüğü 
ya da Bakanlık nezdinde tespit ve kabul edilmiştir.

Bu sebeple Orman Genel Müdürlüğü’nün 23.03.2015 tarih 
ve 572972 sayılı yazısı ile 25/11/2014 tarihli ÇED Yönetmeliği 
kapsamında kapsam dışı faaliyetler için alınmış yazıların ye-
nilenmesi hususundaki talimatı izin süreçlerini uzatmakta ve 
sekteye uğratmaktadır.

Diğer taraftan bazı Orman Bölge Müdürlüklerince, Orman Ge-
nel Müdürlüğü’nün 23.03.2015 tarih ve 572972 sayılı talimatı 
genişletilerek, ilgili Bakanlıkça verilen ÇED Gerekli Değildir 
Kararları’nın da eski olduğu (2010, 2011 Kararları gibi) ge-
rekçesi ile 25/11/2014 tarihli ÇED Yönetmeliği kapsamında 
güncellenmesi talep edilmektedir. 
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Bu hususta herhangi bir yazılı mevzuat olmamasına ve Orman 
Genel Müdürlüğü ile yapılan şifahi görüşmelerde yazılı ya da 
sözlü Bölge Müdürlükleri’ne böyle bir talimat verilmediği-
nin anlaşılmasına rağmen ÇED Gerekli Değildir Kararları’nın 
25/11/2014 tarihli ÇED Yönetmeliği kapsamında güncellen-
mesi talebinin amacı anlaşılamamıştır.

Bu sebeplerle ÇED kararlarının ve görüşlerinin geçerliliği hu-
susundaki önerimiz şöyledir:
1. Orman Genel Müdürlüğü’nün 23.03.2015 tarih ve 572972 
sayılı yazısı ile 25/11/2014 tarihli ÇED Yönetmeliği kapsamında 
istenilen mevcut ÇED Kapsam Dışı yazılarının yenilenmesi uy-
gulamasının kaldırılması,
2. Bakanlıkça verilen ÇED Gerekli Değildir ya da ÇED Olumlu 
Kararları’nın bazı Orman Bölge Müdürlüklerince 25/11/2014 
tarihli ÇED Yönetmeliği kapsamında yenilenmesi taleplerinin 
uygulamada birlik açısından kaldırılması,

3.4. 5 Hektar Uygulaması
Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarru-
fundaki yerler ile orman alanlarında yapılan madencilik faali-
yetleri için kira, ecrimisil alınmakta iken, alınan bu bedellerin 
madencilik sektörüne ağır yükler getirdiği gerekçesi ile 2004 
yılında 5177 Sayılı Kanun ile Maden Kanunu’nda yapılan deği-
şiklik ile Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve 
tasarrufundaki yerler ile devlet ormanlarında yapılan madenci-
lik faaliyetleri için kira, ecrimisil alınmasına son verilmiştir.

07.01.2003 tarihinde Başbakanlık tarafından TBMM’ne sevk 
edilen “Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması-
na İlişkin Kanun Tasarısı” 26.05.2004 tarihinde TBMM tarafından 
kabul edilerek yasalaşmış ve 5177 sayılı kanun numarasını alarak 
yayımlanmıştır. Kanun tasarısının 17. Maddesinin gerekçesinde; 
“Anayasanın 168 inci maddesine göre Devletin Hüküm ve tasar-
rufu altında olan madenleri işleten ruhsat sahipleri, diğer sektör-
lerden farklı ve daha fazla olarak Devlet Hakkı ödemektedir. Bu 
nedenle yine Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan araziler 
üzerinde yapılacak madencilik faaliyetleri için kira ve ecrimisil 
gibi adlar altında arazi yüzey kirasının alınması madenciliğe ağır 
yükler getirmektedir. Yapılan düzenleme ile bu gibi arazilerden 
herhangi bir bedel alınmaması öngörülmüştür.” hükmü belirtil-
miş ve Maden Kanunu’nun 46. Maddesine “Hazinenin özel mülki-
yetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerde yapılan 
madencilik faaliyetleri için, bu Kanunun yürürlük tarihinden son-
ra kira, ecrimisil alınmaz.” fıkrası eklenmiştir.

5177 Sayılı Kanun ile Maden Kanunu’nun 46. Maddesine bu fık-
ranın eklenmesinden sonra, Hazinenin özel mülkiyetinde veya 
Devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerde yapılan madencilik 
faaliyetleri için kira veya ecrimisil adı altında bir bedel öden-
mesi uygulamasına son verilmiştir.

Ayrıca, 5177 sayılı Kanunla orman sayılan alanlarda yapılan 
madencilik faaliyetlerinden alınacak bedeller ile ilgili olarak da 
değişiklik yapılmış ve 5 hektara kadar yapılacak madencilik fa-

aliyetlerinden kira alınmaması hususu düzenlenmiştir. Maden 
Kanunu’nun 14. Maddesinin 5. Fıkrası “Hazinenin özel mülki-
yetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
yerlerde yapılacak madencilik faaliyetlerinden Devlet hakkı 
% 30 fazlasıyla alınacağı”, 9. Fıkrasında “Bu yerlerin Devlet 
ormanlarına rastlaması ve Çevre ve Orman Bakanlığınca 
verilen iznin beş hektarı geçmemesi halinde, fazla alınan 
Devlet hakkının Orman Genel Müdürlüğünün ilgili hesabına 
yatırılacağı, Ağaçlandırma bedeli dışında başkaca bir bedel 
alınmayacağı” belirtilmiştir.

Bu şekilde, Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufunda 
olan yerler ile Devlet ormanlarında yapılan madencilik faali-
yetlerinden kira bedeli alınmaması, ancak Devlet hakkının %30 
fazlasıyla alınması gerekmektedir. Yapılan yasal düzenlemeler 
ile Devlet ormanlarında yapılan madencilik faaliyetlerinden, 5 
hektarın aşılmaması halinde kira bedeli (arazi izin bedeli) alın-
maması, ancak Devlet hakkının %30 fazlasıyla alınması uygula-
ması başlatılmıştır.

Diğer taraftan 5 hektar uygulaması hususunda Orman Ka-
nunu’nun 16’ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği’nin 8. 
Maddesinin 2. Fıkrası “(2) Ancak aynı ruhsat alanı içinde maden 
işletme, aramada işletme amacıyla bu Yönetmeliğin yayım tari-
hinden önce veya sonra iptal edilmiş olanlar da dahil Bakanlıkça 
verilmiş izin alanlarının toplamının beş hektara kadar olan kısmı 
için arazi izin bedeli alınmaz, ek devlet hakkı alınır. Hammadde 
üretim amacıyla hammadde üretim izin belgesine dayanılarak 
verilen izinlerde ise ek devlet hakkı alınmaz.” şeklindedir.

Ancak Yönetmeliğin bu fıkrası, 15/06/1985 tarihli ve 18785 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3213 Sayılı Maden Kanunu-
nun, Devlet Hakkı ve Özel İdare Payı başlıklı bölümünün, 14. 
Maddesinde belirtilen “...Bu yerlerin Devlet ormanlarına rastla-
ması ve Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen iznin beş hektarı 
geçmemesi halinde, fazla alınan Devlet hakkı, Orman Genel 
Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılır. Ağaçlandırma bedeli 
dışında başkaca bir bedel alınmaz. Sahanın rehabilite edilerek 
teslim edilmesinden sonra, talep edilmesi halinde teslim edilen 
saha kadar aynı şartlarda izin verilir....” fıkrasına aykırıdır (“…
önce veya sonra iptal edilmiş olanlar da dahil…”). 
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Takiben Kanunda şu fıkralar yer almaktadır: “Bir ruhsat sahasın-
da defaten verilen iznin beş hektarı geçmesi halinde, aşan kısım 
için orman mevzuatı hükümlerine göre fon bedelleri hariç diğer 
bedeller alınır. Bu alanlardaki madencilik faaliyetlerinden birinci 
fıkrada öngörülen % 30 fazla Devlet hakkı alınmaz.

Ruhsatın temdit edilmesi durumunda, aynı ruhsat sahası içerisin-
de Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilen sahanın beş hekta-
rı geçmemesi halinde Devlet hakkı ve ağaçlandırma bedeli, beş 
hektarı geçmesi halinde beş hektardan fazla olan alan için fon 
bedelleri hariç orman mevzuatı hükümlerine göre bedel alınır.” 

İlgili mevzuata ve uygulamaya bakıldığında, izin bedeli hesap-
lanırken bir ruhsat alanında alınan maden işletme izinlerinden 
rehabilite edilerek terk edilen bölümlerin, geçmişe dönük en-
vanteri tutulmakta ve aynı ruhsat alanında yeni bir işletme izin 
alanı başvurusu olduğunda terk edilmiş alanlar da 5 hektar 
kapsamına dâhil edilmektedir. Terk edilmiş izin alanlarının 
“iptal edilmiş izin alanı” olarak kabul edilmesi gerektiği ve 5 
hektar hesaplamasına dâhil edilmesinin hakkaniyete uygun 
olmadığı düşünülmektedir. Terk edilmiş ve izinli olmayan 
bu alanların 5 hektar kapsamına sokulması izin sahiplerinin 
ödeyeceği arazi izin bedeli miktarında önemli bir artış meyda-
na getirdiği gibi Maden Kanunu’na da aykırı olduğu aşikardır.

Diğer taraftan bu hususta bazı Orman Bölge Müdürlüklerince yeni 
bir uygulama başlatılacağı bazı şifahi görüşmelerde bildirilmiştir. 
Şöyle ki; bir ruhsat sahasında 10 yıl süre ile maden işletme alanı-
nın ilk 50.000,00 m2’si için yalnızca ek Devlet hakkı ödenirken, 10 
yılsonunda orman izinleri mevcut halleri ile temdit edildiğinde 5 
hektardan faydalanan kısmın bu kapsamdan çıkarılarak arazi izin 
bedeli tahakkuk ettirileceği öğrenilmiştir. Bu hususta 5 hektardan 
yararlanmanın 1 defalığına uygulanacağı, temditlerde ikinci kez 
aynı alan için 5 hektardan faydalanılamayacağı belirtilmiştir.

Bu sebeplerle 5 Hektar Uygulaması hususundaki önerilerimiz 
şöyledir:
1. 5 hektar uygulamasının 18/04/2014 tarihli Yönetmelik’ten 
önce olduğu gibi uygulanmaya devam edilmesi ve iptal edilen 
izinlerin ruhsat sahası içerisindeki 5 hektarlık bedelsiz kullanım 
hakkına dâhil edilmemesi,
2. Temditlerde (özellikle aynı alanın birebir temdidinde) 5 hek-
tardan yararlanmanın devam ettirilmesi,

3.5. 2014/1 Nolu Genelge Uygulaması ve Diğer 
Kurum Görüşleri
Orman Bölge Müdürlüklerince, yapılan izin müracaatlarında 
2014/1 nolu Genelge kapsamında talep edilen Devlet Su İşleri, 
Doğa Koruma ve Milli Parklar ve Su ve Kanalizasyon İdaresi (Bü-
yükşehirlerde) görüşleri izin süreçlerini önemli ölçüde uzatmakta-
dır. Orman Genel Müdürlüğünce yapılan izin müracaatlarına orta-
lama 4 ila 6 ayda izin Olur’u verildiği dikkate alındığında ve Kurum 
Görüşleri sebebiyle izin raporlarının ortalama 1-2 ay da ilgili Or-
man Bölge Müdürlüğünce Orman Genel Müdürlüğü’ne gönderil-
diği düşünüldüğünde süreç 6 ila 8 aya kadar uzamaktadır.

2014/1 Nolu Genelge kapsamında olmamakla beraber ilgili Or-
man Bölge Müdürlüğü’ne göre değişiklik gösteren aşağıdaki 
görüşler de müracaat sahiplerinden talep edilmektedir:

•	Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Görüşü/Müze Görüşü
•	Doğal Sit Görüşü (İlgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden)

Özellikle Müze Görüşü’nün alınması müracaat sürecini 1 ay 
daha uzatabilmektedir. Çünkü ilgili Kurum üyeleri özellikle 
Mart ayından itibaren kazı çalışmalarında görevlendirilmekte 
ve Kurum Görüşü müracaatının değerlendirilmesi için tetkik 
yapacak yeterli personel bulunmaması sebebiyle saha tetkik 
süresi uzamaktadır.

Ayrıca bu Kurum Görüşleri’nin talep edilmesi noktasında Or-
man Bölge Müdürlükleri arasında uygulamada farklılıklar oldu-
ğu gözlenmektedir.

Bu sebeplerle 2014/1 Nolu Genelge Uygulaması hususundaki 
önerilerimiz şöyledir:
1. Görüşüne başvurulan ilgili Kurumlar tarafından veri tabanla-
rının Orman Genel Müdürlüğü’ne resmi olarak açılması/tebliğ 
edilmesi ve Kurum Görüşü istenen ve istenmeyen alan sınırla-
rının OGM ile paylaşılmasının ardından ilgili Orman Bölge Mü-
dürlüklerince yapılacak değerlendirme sonrası müracaat sahip-
lerine görüş getirilmesi için tebligat yapılması,
2. Bölge Müdürlükleri arasında uygulama birliği sağlanarak 
Kurum Görüşleri’nin her bölgede standart olarak talep edilme-
sinin/edilmemesinin sağlanması.

3.5.1.II (b) Grubu Madencilik Faaliyetleri
Bilindiği üzere 2014/1 Sayılı Genelge’nin Başvuruların Değer-
lendirmeye Alınmayacağı Sahalar başlığı altındaki ç bendinin 1. 
maddesi “II (b) grubu madencilik faaliyetlerinin tepe kapalılık oranı 
%71’den fazla olan orman alanlarında” değerlendirmeye alınma-
yacağını bildirmektedir.

Bu husus Ülkemiz ihracatında önemli bir yeri olan Mermerin, 
ülke ve dünya ekonomisine kazandırılması önünde önemli bir 
engel olması yanı sıra dünya ölçeğinde söz sahibi olan kuruluş-
larımızın da darboğaza girmesine neden olmaktadır.

Bu sebeple 2014/1 Nolu Genelge Uygulaması kapsamında 
II (b) Grubu madencilik faaliyetleri hususundaki önerimiz 
şöyledir:
II (b) grubu madenlerden mermer işletmeleri için tepe kapalılık 
oranı %71 ve üzeri orman alanlarında da Orman Genel Müdür-
lüğünce izin verilmesine Bakanlıkça müsaade edilmesi.

3.6. Kazı Gerektirmeyen Maden Arama İzinlerinden 
(El Karotu) Teminat Tahsilatı
18/04/2014 tarihli Yönetmeliğin 19/04/2015 tarihli Yö-
netmelikle değişik 5. Maddesinin 2. Fıkrası “(2) (Deği-
şik:RG-19/4/2015-29331) Ancak kazı gerektirmeyen maden 
arama izinlerinde belgelerin tam olması halinde bölge                   
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müdürlüğü müracaat yazısının bir 
örneği üzerine kayıt tarihini ve sayısı-
nı belirterek talep sahibine iade eder. 
Maden ruhsat sahibi ruhsat süresince 
bu belge ile ruhsat alanında prospek-
siyon, jeolojik harita yapımı, numune 
alımı, jeofizik araştırma gibi kazı ge-
rektirmeyen maden arama faaliyetin-
de bulunabilir. Aramanın el karotu ile 
karot alma şeklinde yapılmak isten-
mesi halinde idarece teminat alınmak 
suretiyle belirlenen sürede ve alanda 
el karotu ile arama yapılmasına izin 
verilebilir.” hükmüne amirdir. Ancak 
ilgili hükmün uygulanmasında Böl-
ge Müdürlükleri’nde tereddüt oluş-
tuğu görülmektedir.

Şöyle ki; Kazı Gerektirmeyen Maden Arama Faaliyetinin El Karotu 
olmaksızın yapılmak istenmesi halinde Bölge Müdürlüğü kayıt 
numaralı dilekçeyi müracaat sahibine tebliğ ederek muvafakat 
ettiğini belirtmektedir. Ancak El Karotu ile kazı gerektirmeyen 
maden arama izni müracaatı yapıldığında, Bölge Müdürlüğü 
hükmün sonunda belirtilen “izin verilebilir.” ibaresinden hareket-
le izin merciinin Orman Genel Müdürlüğü/Ankara olduğunu ve 
bu sebeple müracaat haritasında müracaat sahibince belirtilen 
“ilgili alan/alanlara el karotu ile maden aranmasına izin verilmiştir.” 
içeriğinde bir yazının tebliğ edilemeyeceğini iletmektedir.

Diğer taraftan el karotu ile maden arama faaliyeti gerçekleştiri-
lirken topoğrafyada herhangi bir değişiklik getirmemesi ve ça-
lışma yapılması için orman örtüsünün kesilmemesine rağmen 
teminat tahsil edilmesi uygun bulunmamaktadır.

Bu sebeplerle Kazı Gerektirmeyen Maden Arama İzinlerinden 
(El Karotu) Teminat Tahsilatı hususundaki önerilerimiz şöyledir:
1. Bazı Orman Bölge Müdürlükleri’nde kısmen de olsa bu du-
rum şifahi görüşmelerle aşılmış olsa da konunun yazılı olarak 
Orman Bölge Müdürlükleri’ne tebliğ edilmesi uygulamadaki 
aksaklık ve zaman kayıplarını giderecektir,
2. El karotu ile kazı gerektirmeyen maden arama izni verilirken 
teminat alınmaması.

3.7. Kuruluş/Şirket Ünvan Değişiklikleri
Bilindiği üzere Yönetmeliğin 9. Maddesinin 1. Fıkrası “Ruhsatın 
devir edilmesi halinde, bu ruhsata dayalı olarak Bakanlıkça ve-
rilmiş izinler devir alanın orman idaresine her bir izin için onaylı 
taahhüt senedi vermesi, teminatı güncellemesi, rehabilitasyon 
projesini uygulayacağını taahhüt etmesi halinde izin devir alan 
adına Bakanlıkça devredilebilir. Aksi halde devir edenin orman 
idaresine karşı sorumlulukları aynen devam eder.” şeklindedir.

Sektörde faaliyet gösteren Kuruluş ya da Şirketlerin ünvan de-
ğişiklikleri sebebiyle uhdelerinde olan ruhsatlardaki orman izin-
lerinin yeni ünvana göre düzenlenmesi, bu hükme göre devir 

işlemi gibi değerlendirilmektedir. Bu durumda ilgili Orman Böl-
ge Müdürlükleri, devirde olduğu gibi ruhsat sahibinden orman 
müracaat dosyası talep etmekte ve süreç yeni bir izin müracaatı 
gibi değerlendirilerek önemli süre kayıpları oluşmaktadır.

Bu sebeple Kuruluş/Şirket Ünvan Değişiklikleri hususundaki 
önerimiz şöyledir:
Kuruluş/Şirket unvan değişikliklerinin Orman Genel Müdürlü-
ğünce bu hüküm kapsamından çıkarılması, unvan değişikliğini 
gösteren belgenin noter tasdikli sureti, imza sirküleri ve verilen 
mevcut taahhüt senetlerine ek Düzeltme Beyannamesi veril-
mesi kaydıyla ünvan değişikliği olduğu tarihten itibaren başka 
bir işleme gerek kalmaksızın ünvan değişikliği işleminin Bölge 
Müdürlüğü nezdinde neticelendirilmesi.

3.8. Kademeli Pasa Kapatma Planı
Yönetmeliğin 4. Maddesinin 1. Fıkrasının g bendi “….Hammad-
de üretim, maden işletme, pasa döküm alanı, atık barajı, liç, atık 
kazanma ve atık bertaraf tesis izin taleplerinde rehabilitasyon 
projesini veya kademeli kapatma planını….” şeklinde düzenlen-
miş olup, pasa döküm sahası müracaatlarında Rehabilitasyon 
Projesi’ne ek olarak Kademeli Pasa Kapatma Planı ve haritalarının 
da müracaat dosyasına eklenmesi gerektiğini bildirmektedir.

Özü itibariyle Kademeli Pasa Kapatma Planının, Rehabilitasyon 
Projesi’nden gerek rapor içeriği gerekse haritalama biçimi ba-
kımından pek bir farkı bulunmamaktadır.

Bu sebeple Kademeli Pasa Kapatma Planı hususundaki öne-
rimiz şöyledir:
Kademeli Pasa Kapatma Planı ve ekli haritalarının Rehabilitas-
yon Projesi içerisine entegre edilmesi mümkündür. Bu kap-
samda Orman Genel Müdürlüğünce yayımlanacak bir talimat 
vasıtasıyla Rehabilitasyon Projesi formatının revize edilerek 
Kademeli Pasa Kapatma Planının ve haritalarının Rehabilitas-
yon Projesi içerisinde kabul edilmesi kırtasiyeciliğin ve kâğıt 
sarfının da önüne geçmiş olacaktır. 
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Küresel Metal Piyasalarının 
2017 Görünümü

makale

Baz Metallerin 2017 Yılındaki Görünümü
Başta çinko olmak üzere 2016 yılında önemli fiyat artışları ya-
şanan baz metallerde 2015 yılında üretimde ciddi kısıntılara 
gidilmişti. 2017 yılında ise çinko arzında büyük bir artış görü-
leceği öngörülürken bakırda ise belirgin oranda azalma olaca-
ğı tahmin ediliyor. Yuan’ın dolar karşısında değer kaybetmesi 
metalleri Çin için daha pahalı hale getiriyor ve bu durum talep 
miktarını doğrudan etkiliyor. Elektrikli arabaların gittikçe yay-
gınlaşan kullanımının ise belki de ilk defa nikel gibi metallerde 
büyük bir etki yaratacağı tahmin ediliyor. Madencilik şirketleri 
zayıf metal fiyatlarına çinko başta olmak üzere bakır ve nikel 
gibi madenlerini kapatarak cevap vermişlerdi. Aynı zamanda 
ekonomik bakımdan öngörülemez olarak değerlendirilen baz 
metal piyasasında maden üreticilerinin aldığı bir diğer önlem 
ise yeni madenlere yapılacak sermaye harcamalarını kesmek 
olmuştu. Bu durumun uzun vadede arz gelişimini zayıflatabi-
leceği belirtiliyor.

Geliştirilen Batarya Teknolojileri Kurşunun 
Geleceğine Yön Verebilir
2015 yılında yaşanan %3,5’luk düşüşten sonra 2016 yılında 
%22’lik bir artış gösteren kurşun ortalama performans gösteren 
baz metaller arasında yer almıştı. Yılın ilk yarısında dalgalı bir 
davranış gösteren fiyatlar piyasalarda yaşanan dar boğaz son-
rası fiyatların daha da yükseleceği beklentisi ile daha istikrarlı bir 
görüntü sergiledi. Dünyanın en büyük kurşun üretici ve tüketici-
si konumunda bulunan Çin iki alanda da %40’lık bölümü kendi 
başına karşıladığı bilinirken uzun vadede ise kurşun-asit içerikli 
pillerin yerini lityum/nikel içerikli pillerin almasının Çin’in tale-
bini düşüreceği ve bu durumun kurşunun piyasalar içerisindeki 
durumunu olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

Kapatılan Çinko Madenleri Arz Talep Dengesinde 
Açık Oluşturabilir
Çinko gösterdiği %58’lik artış ile bu yıl en iyi performans gös-
teren baz metal oldu. Talepteki bu artışın yoğun otomotiv 
satışları ve Çin’deki inşaat faaliyetleri ile desteklendiği tahmin 
ediliyor. “Bloomberg Intelligence”in verilerine göre maden 
projelerinin duyurulmaya devam edeceği ve yıllık %2 geliş-
me göstermesine rağmen 2018 yılında arz ve talep arasında 1 
milyon tonluk bir fark oluşacağı tahmin ediliyor. Yüksek fiyat-
ların çinkoyu piyasalarda tekrar söz sahibi yapması beklense 
de üretimi durduran madenlerin tekrar faaliyete geçmeyeceği 
tahmin ediliyor. 
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Asyalı Tedarikçiler Nikel Fiyatlarının Geleceğini 
Elinde Tutuyor
2016 yılında nikel fiyatlarının toparlanmasının ardından nikel 
tedarik eden Asyalı ülkelerden Endonezya ve Filipinler’in gös-
tereceği tutumun fiyatların davranışı üzerinde büyük bir etkisi 
olacağı tahmin ediliyor. Endonezya 2014 yılında uygulamaya 
başladığı nikel cevheri ihracatı üzerinde uyguladığı yasağı 
esnetebileceğinin sinyallerini verirken Filipinler ise nikel ma-
denlerinin çoğunda üretimi durdurabileceğinin mesajını verdi. 
2016 yılında dalgalı bir değişim gösteren nikel fiyatları Kasım 
ayında ton başına 11.575 dolar seviyelerine kadar yükselmiş 
şubat ayında ise 13 yılın en düşük seviyesini görerek ton başı-
na 7.700 dolara düşmüştü. Bu yıl %28 artış gösteren nikel hala 
2011 yılında 29.000 dolar ile ulaştığı doruk noktasından çok 
uzak durumda bulunuyor.

Bakır Fiyatlarındaki Dalgalanma Sonunda Dibi 
Görmüş Olabilir
Çinko fiyatlarının kok kömürü, demir cevheri ve çinkoda görü-
len hareketlilikten etkilendiği tahmin ediliyor. Londra ve Kana-
da borsasında yoğun ilgi görmesi piyasaların beklenti içinde 
olduğunu gösterirken Çin’in devam eden alt yapı projelerine 
ek olarak Donald Trump’ın başkanlığı sonrası ABD’nin alt yapı 
atılımı yapmasının küresel bir arz sıkışıklığı yaşanabileceği şek-
linde yorumlanıyor. 

Bakır Madenlerindeki Ertelemeler 565.000 Ton 
Bakır Arzının Gecikmesine Neden Olabilir
Bloomberg Intelligence’ın analizlerine göre Mart ayından bu 
yana bakır maden projelerindeki ertelemeler 565.000 ton yeni 
arzın ileri tarihe sarkmasına neden oldu. Sadece 2017 yılında 
beklenenden 62.000 ton daha azının piyasaya sürüleceği tah-
min ediliyor. Küresel bakır talebinin ortalama Çin ile doğru 
orantılı şekilde ortalama bir hızda büyümesi tahmin ediliyor. 
Devlet altyapı yatırımları yerine iç tüketici harcamaları tarafın-
dan yönlendirilen bir ekonomiye geçiş yapan Çin ise küresel 
bakır ihtiyacının tek başına %45’lik bölümünü oluşturuyor. 

Değerli Metallerin 2017 Yılındaki Görünümü
2016 yılında rüzgârı arkasına almayı başaran değerli metal fi-
yatlarının 2017 yılında da bu trendi sürdürmesi bekleniyor. Kü-
resel çapta yaşanan para arzı artışı sonucu ortaya çıkan enflas-
yon riskinin değerli metal fiyatları açısından olumlu sonuçlar 
doğurabileceği belirtiliyor. Dünyada değerli metal üretiminin 
yüksek maliyetli düşük tenörlü sahalarla karşılaşıldığı sürece sı-
kıntılı günler yaşayabileceği de belirtiliyor. Küreselleşme karşıtı 
çalışmalar nedeni ile dünyada en yaygın kullanılan para birimi 
olan Amerikan dolarının değer kaybetmesinin de altın fiyatla-
rının artışında önemli bir rol oynadığı belirtilirken aynı zaman-
da doların kuvvetlenmesi ve ABD faiz oranlarının düşmesinin 
doların değerinin artmasına aynı zamanda değerli metallerin 
fiyatlarında düşüş yaşanmasına neden olacağı ifade ediliyor.

Trump’ın Seçimleri Kazanması Metal Piyasalarını Bir 
Gecede Değiştirdi
Amerika Başkanlık Seçimlerinden Donald Trump’ın zaferle çık-
mış olması küresel metal piyasalarında dalgalanmaya neden 
oldu. Bu sonucun piyasalara uzun vadeli etkileri olabileceği 
tahmin ediliyor. Amerika’nın uluslararası ilişkilerindeki tavrı-
nın dolara zarar verebileceği ve bu durumun altın başta olmak 
üzere diğer değerli metal fiyatlarında yükselmeye neden ola-
bileceği belirtilirken Trump’ın ticaret anlaşmalarını sonlandıra-
cağına dair yaptığı açıklamaların metal piyasaları için olumsuz 
etki oluşturabileceği düşünülüyor. Bunun yanında duyurulan 
devasa alt yapı projelerinin bakır, çinko, çelik gibi metallere 
olan talebi arttırabileceği dikkat çeken noktalar arasında yer 
alıyor. Bütün bu gelişmelerin yanına Trump’ın politikaları hala 
belirsizliğini korurken piyasalar tahminler üzerinden yola de-
vam etmek zorunda kalıyor.

Platinyum Metallerine Talep Azalabilir
Küresel platinyum, paladyum ve rodyum taleplerinde bir artış 
görülmesi bekleniyor. Emisyon değerlerinin yasal olarak belir-
lenen seviyelere düşürülmesinin bu artışta önemli payı olacağı 
öngörülüyor. Güney Afrika’nın üretiminin düşmesi nedeni ile 
paladyum arzının azalacağı fakat diğer platinyum metallerinde 
arz sıkıntısı yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Avrupa, bu yıl dün-
yanın en çok platin tüketen ülkesi olan Çin’in tahtını devraldı 
ancak Avrupa’daki otomobil üreticilerinin düşük kullanımı, 
geri dönüşüme daha fazla ağırlık verilmesi ve Çin mücevherat 
sektörünün durgun olması nedeni ile 2017’de stoklarda yığıl-
ma olabileceği ifade edildi.

Güneş Enerjisinin Yaygınlaşması Gümüşe Olan 
Talebi Arttırıyor
Diğer finansal piyasalarda olduğu gibi gümüşe yapılacak ya-
tırımların ABD Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz oranları ile 
şekillenmesi bekleniyor. 2015 yılında %53 ile gümüş en çok en-
düstriyel kullanım alanlarında talep görmüştü. Bu yılda 2015 
yılı ile paralel bir talep olması beklenirken gümüş fiyatlarının 
gelecek talep miktarı ile doğrudan ilişkili olduğu vurgulanıyor. 
Güneş enerjisinin yaygınlaşması ile birlikte panellerde kullanı-
lan gümüşün talebi arttırmasının beklendiği ifade ediliyor. 
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Dünyanın Jeolojik Güzellikleri

makale

Necati Yıldız
Maden Yüksek Mühendisi

yildizn53@gmail.com

Nazım Hikmet eşi için yazdığı 
“Saman Sarısı” adlı şiirinde 
değerli dostu sanatçı Abidin Di-
no’ya da çağrıda bulunmuştur:

Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? 

Abidin Dino yaptığı ifade edilen mutluluğun resmini hiçbir za-
man yapmamış, Nazım Hikmet’in sorusuna şiirle yanıt vermiştir: 

Bir düş olurdu ayrılığımız, anılarda kalan. 
Ve dolaşsaydık Türkiye’yi 
bir baştan bir başa. 
Yattığımız yerler müze olmuş, 
Sürgün şehirler cennet. 

İşte o zaman Nazım, 
Yapardım mutluluğun resmini 
Buna da ne tuval yeterdi; 
ne boya... 

Dino’nun yaptığı ifade edilen aşağıdaki resim ressam Dianne 
Dengel’in bir eseridir.

Dünyada doğal güzelliklerin içinde ilginç jeolojik yapılar da 
vardır. Bu yapılardan üçü ABD’de Büyük Kanyon, Çin’deki Gök-
kuşağı Dağları ile Madagaskar’daki Kaya Ormanları’dır.

1. Büyük Kanyon Ulusal Parkı, ABD
1979 yılında Unesco Dünya Mirası listesine alınan Büyük Kan-
yon Ulusal Parkı (Grand Canyon National Park) her yıl yaklaşık 
5 milyon kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Ayrıca ABD’de en 
çok ziyaret edilen milli parklardan biridir.

Büyük Kanyon Ulusal Parkı ABD’nin en eski 15. parkıdır. Dün-
yanın doğal yedi harikasından biri olarak kabul edilmektedir.

Resim 1: Mutluluğun resmi

Harita 1: Büyük Kanyon Ulusal Parkı

Resim 2: Büyük Kanyon Ulusal Parkı girişlerinden biri
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Büyük Kanyon, ABD’de, Arizona eyaletinin kuzeybatı kesimin-
deki yüksek yaylalarda Colorado Irmağı’nın açtığı, çarpıcı yü-
zey oluşumları ve renkleriyle ünlü görkemli bir vadidir. Birbi-
rinin içine girerek oyulmuş bu büyük uçurumun dış yamaçları 
arasında etkileyici doruklar, tepeler, kanyonlar bulunmaktadır. 
Genişliği 200 m ila 29 km arasında değişirken, uzunluğu 445 
km kadardır. Arizona’nın kuzey sınırında Paria Irmağı ağzından 
başlayarak Nevada sınırı yakınlarındaki Grand Wash Kayalıkla-
rı’na kadar uzanmaktadır. 

Colorado Nehri Grand Kanyon’u ikiye ayıran bir bariyer oluş-
turmaktadır. Kanyon’un South Rim ve North Rim köyleri arasın-
daki mesafe 346 km’dir.

Büyük Kanyon Ulusal Parkı içinde kalan 90 km’lik en derin ve en 
güzel bölümü, ırmağın Powell ve Mead gölleri arasında kalan 
kısmıdır. Genel görünümü kırmızı olan kanyonun her katmanı, 
kırmızımsı sarı-gri, hafif yeşil-pembe, diplere doğru kahverengi, 
külrengi-mor gibi değişik renklere boyanmış gibidir. Kuzey bö-
lümü denizden 2.500 m güney bölümü de 360 m yüksekliktedir.

Büyük Kanyon 1540’ta Francisco Vazquez de Coronado’nun 
keşif gezisine katılanlar tarafından fark edilmiştir. 1800’lerin 
başlarında kanyonu inceleyen avcılardan sonra, Batı’yı keş-
fe çıkan ve bölgenin haritasını çıkaran devlet keşif heyetleri 
kanyonla ilgili bilgileri derlemişlerdir. 1870’lerde John Wesley 

Resim 3: Kanyondan bir görüntü

Resim 4: Horseshoe Bend

Powell ile başka kâşiflerin gezilerinin ardından bölgenin coğ-
rafyası, jeolojisi, bitki örtüsü ve bölgede yaşayan insanların et-
nik kimliği üzerinde geniş raporlar yayınlanmaya başlamıştır.

1919’da 4.930 km2’lik bir alan üzerinde kurulan Büyük Kanyon 
Ulusal Parkı, eski Büyük Kanyon Ulusal Anıtı ve Mermer Kan-
yon Ulusal Anıtı ile Glen Kanyon Ulusal Eğlence-Dinlence Ala-
nı’nın ve çevredeki toprakların bazı bölümlerinin eklenmesiyle 
1975’te genişletilmiştir. Kanyonun Kuzey ve Güney yakalarını 
birbirine bağlayan asfalt bir yol ve kanyonu boydan boya geçen 
bir toprak yol mevcuttur. Turistler için katır sırtında yolculuklar, 
ırmaktan aşağıya doğru uygun olan bölgelerde yaya olarak, sal-
la ve motorlu kayıklarla gezintiler düzenlenmektedir. Yöredeki 
“pueblo” olarak isimlendirilen Kızılderililerin yerleşim bölgeleri 
ve mağara kalıntıları ile buralarda bulunan el aletleri, tarih ön-
cesi dönemlerde yörede insan yaşadığını göstermektedir.

Çevredeki Rezervasyon Bölgeleri’ndeki kamplarında beş Kızıl-
derili kabilesi yaşamaktadır. Kıtaya sonradan gelen beyazlar, 
Amerikan Yerlileri olarak ifade edilen Kızılderililerden toprak sat-
malarını istemişlerdir. Topraklarını satmayan Kızılderililere karşı 
uzun yıllar savaşmışlar, bu savaşlardan beyazlar galip çıkmıştır. 
Öyle ki bazıları “The only good Indian is a dead Indian”, “En iyi 
Kızılderili, ölü Kızılderilidir” demişlerdir. Sonuçta, 1840’lardan 
sonra Kızılderili kabileleri “Rezervasyon Bölgeleri” olarak isim-
lendirilen, genellikle yaşam koşulları zor alanlara sürülüp yerleş-
tirilmişlerdir. Büyük Kanyon da bu bölgelerden biridir. 

Resim 5: Kanyondan bir görüntü

Resim 6: Bölgede yaşayan bir Kızılderili
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Parkta 1500’den fazla bitki, 355 kuş, 89 memeli, 47 sürüngen ve 
9 amfibi türü bulunmaktadır. Ayrıca 17 balık türü Colorado Neh-
ri ve kollarında yaşamaktadır. 

Büyük Kanyon’un tortul kayaçlarında çok miktarda bitki ve 
hayvan fosili bulunmaktadır. Alt katmanlarda ilkel deniz yo-
sunlarından başlayarak üst katmanlarda ağaçlara, deniz ka-
buklarına, trilobitlere, dinozor kemiklerine ve ayak izlerine, 
deve, at ve fil kalıntılarına rastlanmaktadır. Büyük Kanyon 
bölgesinde yaşayan çok çeşitli hayvan türleri arasında sincap, 
çakal, kır kurdu, tilki, geyik, porsuk, vaşak, tavşan, gelengi ve 
kanguru faresi sayılabilir.

Kanyon diplerinde, büyüme döneminde bol su isteyen söğüt 
ve pamuk ağaçları gibi suyu seven bitkiler bulunmaktadır. 
Nem oranı düştükçe, avize ağacı, sabırotu ve çeşitli kaktüs tür-
leri gibi kurakçıl bitkiler görülmektedir. Gene kanyon diplerin-
de, ırmak kenarlarında çabuk üreyen çalı ve ağaçların oluştur-
duğu taban suyu bitkileri yaşamaktadır.

Büyük Kanyon’da yetişen bitkiler çok sığ köke sahip oldukla-
rından suyun erozyon etkisini engelleyememektedir. Bu ne-
denle yağışlarda Kanyon’un tabanında nehir adeta çıldırmış 
gibi akmaktadır.

Resim 7: Büyük Kanyon Ulusal Parkı’nda kartal

Resim 8: Kanyondan bir görüntü

Kanyon’un Kuzey ve Güney yakalarında çok zengin bir bitki 
örtüsü bulunmaktadır. Güney yakasında büyük bir ponderosa 
çamı ormanı yer almaktadır. Yer yer fıstık çamlarına ve ardıç 
ağaçlarına rastlanmaktadır. Çalı bitkileri arasında meşe, dağ 
maunu ve artemisia sayılabilir. Kuzey yakasında ise nemli ve 
derin topraklarda görkemli ponderosa çamı ormanları, beyaz 
köknar ile Douglas köknar ve toz ağacı bulunmaktadır. Elveriş-
siz koşullarda bitki örtüsü çöl özelliklerine dönüşmüştür.

Baharla oluşan seller tabanda biriken döküntüleri taşıyarak vadi-
nin daha da oyulmasına neden olmaktadır. Kanyonun tabanın-
da bulunan sert granitler ve şistleri aşınmayı yavaşlatmaktadır. 

Kanyon kireç taşından, şeylden ve kum taşlarından oluşmuş-
tur. Kristalleşmiş, kıvrılmış, bükülmüş ama katmanlaşmamış 
granit ve şistler yaklaşık 4 milyar yaşındadır. Kanyon kayaçla-
rının üzerinde milyonlarca yıl öncesinden kalma uçurumlarla 
dolu tepelerin kalıntıları, güneyde kırmızı, beyaz ve Utah’ın 
güneyinin bütünüyle aşınmış pembe kayalık taraçalar yer al-
maktadır. Yayla tepelerini kısmen örten siyah lav katmanları ve 
yanardağ konileri yakın dönemlerde oluşmuştur.

Büyük Kanyon’daki arazinin çoğu, okyanusun dibinde veya sığ 
kıyı ovalarında oluşabilen tortul kayaçlardır. Büyük Kanyon’un 
jeolojik ve toprak yapısı Kanyon’un muhtemelen sahil yakınla-
rında sığ bir denizde oluştuğunu göstermektedir. Kanyon’un, 
okyanusta yaşayan brachiopod, mercan, yumuşakça, deniz lil-
yası, solucanlar ve balık dişi gibi fosilleri içermesi bu düşünceyi 
desteklemektedir.  

Resim 9: Ponderosa çam ormanı

Resim 10: Kanyondan bir görüntü
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Kanyon’un oluşumu itibarıyla değişik görüşler ortaya atılmak-
tadır. Bu görüşlerin ortak yanı başta su, buz ve rüzgâr olmak 
üzere Kanyon’un oluşumunda etkili olan doğal güçlerdir. Bu-
nun yanı sıra volkanizma, kıta kayması ve yeryüzünün yörün-
gedeki hafif değişikliklerle mevsim ve iklimdeki değişikler de 
oluşumda etken olduğu ifade edilmektedir.

Kanyon’un oluşumunda en etkin rolü akan suların yarattığı 
erozyonun oluşturduğu tahmin edilmektedir. Kanyon oluşur-
ken çölde, güneşin altında sertleşmiş toprak, yağmur yağdı-
ğında suyu içine almamış, yağan yağmurlar sonrası sular da 
yüzeyde bulduğu yollardan mecrasından akmıştır. Akan bu 
suların erozyonuyla Kanyon’u oluşturduğu düşüncesi oldukça 
mantıklıdır.

Colorado Irmağı’nın Büyük Kanyon’u 1.600 m derinliğe kadar 
yarması, dünya tarihinin en büyük olaylarından biri olarak ka-
bul edilmektedir. Irmağın inanılmaz erozyon gücünün kayna-
ğı; ırmağın hızı, hacmi, bu hacmin yarattığı basınç, taşıdığı ça-
mur, kum, çakıl gibi aşındırıcı malzemelerdir. Colorado’nun bir 
günde taşıdığı tortul miktarının ortalama 500 bin ton civarında 
olduğu hesaplanmıştır. Kanyon’un oluşmasını sağlayan en 
etkili iklim kuraklıktır. Kuraklık olmasa, suyun eğimli akışı sert 
kanyon duvarlarını sökecek, merdiven biçimindeki topografya 
çoktan ortadan kalkmış olacak, ayırt edici oylumlar ve renkli 
kaya yapıları olmayacak, vadi yerini birkaç yassılaşmış tepeye 
bırakacaktır.

2.Gökkuşağı Dağları, Çin
Zhangye Danxia Landform Jeoloji Parkı’nda yer alan Çin’in 
Gökkuşağı Dağları (Rainbow Mountains), dünyanın jeolojik 
harikalarından biridir. Bu dağlar gökkuşağının yeryüzündeki 
devamı gibi değişik renklerde doğal olarak boyanmış bir gö-
rünümle uzanmaktadır. 

Bu bölge Çin’in Gansu bölgesinin kuzeybatısında 520 km2 bü-
yüklüğünde bir alandır. 2009 yılında UNESCO tarafından Dün-
ya Mirasları kapsamına alınmıştır. 

Resim 11: Kanyondan bir görüntü

Harita 2: Gökkuşağı dağları

Bölgeye kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renk tonlarını veren formas-
yonların sıkışma, erime, tekrar kristalleşme vb. maruz kaldıkları 
fiziksel ve mineralojik olayların kaynağının ne olabileceği dik-
kat çekicidir. 

Gökkuşağı Dağları, Himalaya Dağları oluşmadan önce taşınarak 
üst üste birikmiş kretase yaşlı kumtaşı ve silt taşlarıdır. Kum ve 
silt taşlarına, 1 ppm’den daha düşük oranda Fe (hematit) Zn, Cu, 
Mn, Co gibi iz elementleri içeren sular bu renkleri vermiştir.  

Resim 12: Gökkuşağı dağlarından bir görüntü

Resim 13: Gökkuşağı dağlarından bir görüntü
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Sedimenter oluşmuş bu yataklar 55x106 yıl önce Hindistan 
Platosu ile Avrupa Platosu’nu birbirine yüklenmesi sonucu 
katlanmalar, birbirleri üzerine yığılmalar, kırılmalar, yükselme-
ler, alçalmalar ve sonrası erozyon sonucu bugünkü Gökkuşağı 
Dağlarındaki ilginç renk kuşakları açığa çıkmıştır.

Bölgenin resimleri ilk görüldüğünde bir ressamın elinden çıkmış, 
renk cümbüşlerinden oluşmuş bir tablo izlenimi vermektedir. 
Bölge yerli ve yabancı turistlerin gezip görebilecekleri şekilde 
düzenlenmiş, bazı bölgelere gözleme platformları kurulmuştur.

Doğanın güzel olmayan tarafı yoktur. Dünyada o kadar çok do-
ğal güzellikler vardır ki insanlar, “Sanki insan eliyle yapılmış.” 
diyerek kendilerine pay çıkarmak istemektedir. 

3. Kaya Ormanı 
Tsingy du Bemaraha kaya ormanı, Madagaskar’ın batı kıyısında 
yer almaktadır. 1990 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 
koruma altına alınmış kayalık alan 666 km2 genişliğindedir.

Bölge daha yumuşak olan kireçtaşlarının sert olanlardan daha 
hızlı erozyona uğramasıyla oluşmuşlardır. Tsingy taş sütunların 
yüksekliği 70 metreye kadar ulaşabilmektedir. Taş sütunların 
üzerinde herhangi bir bitki örtüsü yoktur. Kayalıkların arasın-
daki ağaçların yeşilliği bölgeye ilave bir güzellik vermektedir.

Resim 14: Gökkuşağı dağlarından bir görüntü

Resim 15: Gökkuşağı dağlarında seyir platformu 

Sanatçı Abidin Dino mutluluğun resmini çizememiş, neden 
çizilemeyeceğini şiirle anlatmıştır. Bugün yaşamış olsalardı ve 
Nazım Hikmet; “Sen güzelliğin resmini yapabilir misin Abi-
din?” diye sorsaydı, herhalde Dino; “Etrafınıza bakın.” diyerek 
Nazım’a doğanın güzelliklerini gösterirdi. 

Kaynaklar
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• http://gizmodo.com/ • 
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• http://www.forbes.com/sites/trevornace/2016/03/02/

rainbow-mountains-china-earths-paint-palette/#66380bca4412

• http://www.chillhour.com/stone-forest-in-madagascar

• http://www.huffingtonpost.com/2013/07/31/rainbow-mountains-china-danxia-

landform_n_3683840.html

• http://www.grandcanyonairplanetours.net/grand-canyon-national-park.html 

• Görseller için Google arama motorundan “Grand Canyon National Park” 

• Görseller için Google arama motorundan “Zhangye Danxia Landform” 

Resim 16: Kaya ormanları

Resim 17: Kaya ormanları
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Maden firmaları; değişen yö-
netimler ve öncelikleri, yeni 
mevzuatlar, cevher fiyatların-
daki oynamalar, maliyetleri 

düşürme, kârlılığı arttırma ve kurumsal politikalar gibi gerek-
çelerle kurumlarına ve operasyonlarına değişik şekillerde yatı-
rımlar yapmaktadırlar. Bu yatırımlar zorunlu (yeni yasa, kanun, 
mevzuat vs.), stratejik (kurumun stratejik hedefleriyle uyumlu 
ve sürdürülebilirliğinin devamı) ve verimlilik (maliyetlerin dü-
şürülmesi, ekipman ve iş gücünün performansının arttırılması) 
başlıkları altında toplanabilirler. 

Çoğunlukla yönetimlerin zorunlu yatırımlar konusunda tercih 
şansı bulunmamakta ve yeni düzenlemeleri çoğu defa doğru-
dan uygulamaya geçirecek şekilde adımlar atmak durumun-
dadır. Bu değişime uyum sağlanamaması bazı durumlarda 
işletmelerin kapanmasıyla bile sonuçlanabilmektedir. Ülkemiz 
gerçeğinde bunun tam tersi de mümkündür. Geçtiğimiz sayı-
da geniş yer ayrılan “Maden Bölgeleri” kanunu da bu tür bir 
duruma örnek olabilir. 

Stratejik yatırımlar ise kurumun vizyon ve misyonunu sürdüre-
bilmesi için önem taşıyan yatırımlardır. Bu tür yatırımlar duruma 
göre yüksek-orta-düşük öneme sahip yatırımlar olabilir. Yöneti-
cilerin bu tür yatırımlarda özellikle orta ve düşük öneme sahip 
yatırımlarda kararlarını olumlu/olumsuz ya da erteleme şeklinde 
vermeleri mümkündür. Ancak yüksek öneme sahip yatırımlar 
ise kurumların/işletmelerin sürekliliklerini sağlayabilmeleri açı-
sından kritik önem taşıması sebebiyle yönetimlerin bu tür yatı-
rımlara olumsuz karar vermeleri pek mümkün değildir. Olumsuz 
verilecek karar bir bakıma kurumsal intihar anlamına gelecektir.

İşleyişin başarısını arttırmaya yönelik yatırımlar ise yönetim 
noktasında karar alanı en geniş yatırımlardır. Karar noktasında 

bu kadar esneklik olmasının sebebi yapılacak yatırımın devlet 
tarafından zorunlu kılınmamış olması veya işletmenin devamlı-
lığı açısından kritik bir öneme sahip olunmamasından kaynak-
lanmaktadır. Bu tür yatırımlar genellikle üretim ve işleyiş per-
formansını arttırmaya yönelik girişimlerdir. Yatırımlar makine, iş 
gücü, teknoloji, danışmanlık gibi farklı alanlarda yapılabilse de; 
maden sektöründe en yaygın olarak teknolojik ürünlere yatırım 
yapılmaktadır. Karar alanında esneklik olması tabii olarak bu tür 
kararların başarı ihtimalini de düşürmekte; maden yöneticileri-
nin en büyük yatırım hatalarını yaptıkları yer çoğunlukla tekno-
loji satın alımları ve sonrasında bu teknolojilerin adaptasyonu 
olagelmiştir. 

Klasik anlamda madencilikte teknoloji yatırımları ekipmana, iş-
gücüne, çevreye, emniyeti arttırmaya ve verimliliği arttırmaya 
yönelik sistemler olarak katagorize edilebilir. Bahsi geçen tek-
nolojik yatırımlara sektörde yaygın olarak kullanılan örnekler 
Tablo 1’de verilmiştir. Bu teknolojik ürünler çoğu zaman teda-
rikçiler tarafından çok iyi pazarlanmakta ve sanki bütün prob-
lemlerin çözümü bir tek ürünle sağlanacakmış gibi bir intiba 
yaratılmakta olsa da; bu tür ürünler satın alınırken yapılacak ya-
tırımın belli bir süzgeçten geçirilmesi ve satın alma sonrası sağ-
lanacak hizmetlerin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Maalesef 
dünya maden sektöründe (en büyük firmalar dahil olmak üze-
re) yapılan teknolojik alımlar çoğu zaman ciddi bir elemeden 
geçmemekte ve yatırımlar birçok defa yöneticilerin/mühendis-
lerin beklentileri ve/veya talepleri baz alınarak yapılmaktadır. 
Bu durum çoğu zaman kurumsal stratejiye uygun olmamakta 
yahut yönetimin diğer kademelerine yeterince anlatılmaması 
sonucunda gerekli desteği alamamış olmasına rağmen yapıl-
maktadır. Alımı yapan kişi (sponsor) herhangi bir sebeple pozis-
yonu değiştiğinde yahut işten ayrıldığında ise yapılan yatırım 
duruma göre kimi zaman atıl kalmaktadır. Böylece işletme bek-
lenileni sağlamayan bir teşebbüse dönüşmektedir. 
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petrol sektöründen bir ge-
nel müdür yardımcısı alındı. 
Süreç içerisinde bu yönetici 
daha önceleri çalıştığı pet-
rol ve doğalgaz firmalarında 
kullanılan bazı teknolojilerin 
maden sektöründe de kul-
lanılabileceğine olan inancı 
sebebiyle öncelikle o tarz 
çözümler üreten tedarikçileri 
araştırdı. Beklediği teknolojik 

ürünü bulamayınca yine önceki petrol firmasında birlikte ça-
lıştığı küresel büyüklükteki bir teknoloji şirketiyle yeni bir ürün 
geliştirmeleri için ortak bir proje oluşturdu. Bahsi geçen dönem-
de kömür sektörünün oldukça parlak yılları olması sebebiyle bu 
yüksek bütçeli proje yönetim kurulundan da geçti. Ancak ma-
den sektörünün petrol ve doğalgazdan ciddi farkları olduğunu 
göz önünde bulundurmadan yapılan bu girişim sonucunda ya-
pılan yatırım istenilen performansı gösteremedi. Önce projeye 
ön ayak olan müdür yardımcısı tekrar petrol sektörüne döndü. 
Bu ilk şokun ardından ayrılan yönetici pozisyonuna alınan (yine 
petrol sektöründen) kişi sonraki bir kaç yıl boyuncaki yoğun uğ-
raşlarına rağmen hatırı sayılır bütçeli bu büyük teknoloji projesi 
başarısızlığa uğradı ve sonuçta yeni işe alınan yönetici ve kuru-
mun ilgili birimi işten ayrılmak zorunda kaldı. 

Özellikle kurum tarafından belirlenmiş bütün elemelerden ge-
çen ve yatırım kararı alınan büyük bir teknolojik yatırım proje-
lerinde kurumun kıdemli ve yetkili yöneticilerinin bilgilendiril-
mesi ve desteklerinin alınması; projeyle ilgili güncel bir iletişim 
mekanizmasının ve sık güncellenen takvimin olması ve pay-
daşlar tarafından kolay erişilebilir olması kritik öneme sahiptir. 
Sorumlulukların (sorumlu, destek, danışılan, bilgilendirilen) 
paylaşılması ve bunun yazılı olarak kayıt altına alınıp bütün 
paydaşlarla paylaşılması birimler ve kişiler arasındaki koordi-
nasyon ve sorumlulukların görünürlüğü ve kabulu için oldukça 
gereklidir. Yapılacak bir teknoloji yatırımının şirket stratejisiyle 
barışık olması ve kişi odaklı olmaması ilerleyen süreçte yapılan 

yatırımın yarı yolda kalma-
sına engel olacaktır. Bir çok 
teknolojik ürün alımında en 
büyük handikaplardan biri 
de son kullanıcılara ürünün 
yeterince anlatılmaması ve 
gerekli eğitimin verilmeme-
sinden kaynaklanmaktadır. 
Bu sebeple bu tür eğitimle-
rin sağlanması ve periyodik 
tekrarlar tedarikçi firmalara 
bırakılmamalıdır. Son olarak 
projenin sponsoru olan kişi-
ye ek olarak ikinci bir kişinin 
daha co-sponsor seçilmesi 
projenin riskini azaltma nok-
tasında yerinde olacaktır. 

Potansiyel bir teknoloji yatırım projesi değerlendirilirken bu 
projenin:
•	Kurumsal stratejiyle uyumu
•	Kurumsal kültürle uyumu
•	Çözeceği problem(ler) ve sağlayacağı fayda(lar)
•	Projenin süresi ve maliyeti
•	Projenin başarısının ölçüsü
•	Projenin sponsoru
•	Riskler
•	Diğer projeler ve mevcut eldeki teknolojilerle uyumu
•	Projeden etkileneceklerin analizi
•	SWOT analizi gibi farklı konularda kapsamlı bir değerlendir-
mesinin yapılması gerekmektedir. 

Projeleri süzgeçten geçirme kültürü oluşmuş kurumlarda pro-
jeler değerlendirilirken genellikle farklı başlıklar altında bir 
ağırlıklı not sisteminden geçirilir ve nihayetinde yatırım getirisi 
(ROI), NPV, iç verim oranı (IRR), amortisman süresi (Payback) 
gibi kurumsal yatırım beklenti oranları göz önüne alınarak bu 
tür yatırımlara karar verilir. 

Aslında sektörde en yaygın karşılaştığım durum teknolojik ürün/
çözüm satın alan kişinin işten ayrılması veya eksik verilen eğitim 
sebebiyle harcanan yüz binlerce doların kuruma hiç bir fayda 
sağlamadığı örnekler olsa da burada başka bir örnek verece-
ğim. Geçmişte uzun süre danışmanlık hizmeti verdiğim küresel 
ölçekli bir kömür firmasıyla çalışırken şirketin genel merkezine 

Ekipman İşgücü-Emniyet-Çevre Üretkenlik

•	Ekipman	navigasyon	sistemleri
•	Ekipman	sağlık	takip	sistemleri
•	Ekipman	üretim	takip	sistemleri
•	Otomasyon	ve	robotik	uygulamaları
•	Ekipman	çarpışma	engelleme	teknolojileri

•	İş	gücü	lokasyon	takip	sistemleri
•	İnsan	kaynağı	modülleri
•	İş	kazaları	ve	emniyet	gözlem	ve	ceza	kayıt	
modülleri
•	Periyodik	eğitim	kayıt	sistemleri
•	Ekipman	simülatörleri
•	Çevre	durum	takip	teknolojileri
•	Ölçüm	sensörleri	ve	cihazları
•	Yorgunluk	takip	teknolojileri

•	Zaman	takip	sistemleri
•	Maden	üretim	planlama	modülleri
•	Maden	üretim	zamanlama	modülleri
•	Veri	ambarları
•	Tenör	kontrol	sistemleri	
•	Filo	yönetim	sistemleri
•	Proses	kontrol	sistemleri
•	Yapay	zeka	sistemleri
•	ERP
•	Bakım	onarım	yönetim	sistemleri
•	Fragmantasyon	ölçüm	teknolojileri
•	Çeşitli	applikasyonlar

Tablo 1. Yaygın Maden Teknoloji Ürünleri

108





www.madencilik-turk iye.com
1 Eylül 2017

maden hukuku

Maden Bölgeleri

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

3213 sayılı Maden Yasası’nın 
29’uncu maddesinde 6592 
sayılı Yasa ile yapılan değişik-
likle, <<birden fazla ruhsatın 

birbirine mücavir olarak bulunduğu sahalarda faaliyetlerin 
ortak bir proje çerçevesinde yapılmasına>> denilerek, Maden 
Bölgeleri Maden Yasası’na zaten girmişti. 18.05.2017 kabul ta-
rihli 7020 sayılı Yasa ile de işlemin ne şekilde ve nasıl olacağı 
konusuna açıklık getirilmektedir.

6592 sayılı Yasa’nın konuyla ilgili maddesinin gerekçesinde; 
Maden ruhsat sahalarında çok küçük olan ve ocakları da bir-
birine yakın olan ruhsatlar ve hammadde üretim izinlerinde 
uzun yıllardır yapılan üretimler sonucunda, ocakların duru-
mu itibarıyla iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması ve 
mühendislik misyonu içerisinde bir işletmecilik yapılabilmesi 
için, bu durumdaki sahalarda ortak proje kapsamında üretim 
yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Söz konusu projelerin 
hayata geçirilmesi, maden kaynaklarının doğru kullanılması 
ve işletme sonrası sahaların çevre ile uyumlu hale getirilmesi 
açısından önem arz etmektedir, denilmiştir.

27.05.2017 günlü ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe giren 7020 sayılı Yasa ile 3213 sayılı Maden Yasa-
sı’nın 15’inci maddesine ek cümle getirilmiş, 29’uncu madde-
nin 7. fıkrası değiştirilerek maddeye yedi fıkra eklenmiş, 47’nci 
maddenin de 4. fıkrası değiştirilmiştir. 

Önemli değişiklik ise 29’uncu maddede işletme faaliyeti ile il-
gili olan kısımdır.

Değiştirilen 29’uncu maddenin 7. fıkrası ile Maden Bölgesi’nin 
tanımı yapılmaktadır. Birbirine bitişik veya yakın maden saha-
larında, yapılan üretimin çevresel etkileri, şehirleşme, işletme 
güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve benzeri sebeplerden 
dolayı yapılacak proje ve planlama çerçevesinde Maden İşleri 
Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakan onayı ile ilan edilen alan 
Maden Bölgesi olarak tanımlanmıştır.

Tanımdan anlaşılacağı üzere tüm maden grupları bu tanımın 
içine girmektedir.

3213 sayılı Yasa’da 6592 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik son-
rası, maden bölgelerinin I. Grup ve II. Grup (a) bendi madenler 
için uygulanabileceği zannı uyanmıştır. Yukarıda da söz ettiği-
miz üzere, maden bölgeleri 7020 sayılı Yasa ile tüm grupları 
kapsayacak şekildedir.

3213 sayılı Yasa’nın 7020 sayılı Yasa ile değişik 29’uncu mad-
desi 8. fıkrasında; Maden bölgesinde belirlenen alandaki ruh-
satların tüzel kişiliğe haiz bir şirkette birleştirilmesi için ruhsat 
sahiplerine altı aya kadar süre verilir. Ruhsat sahiplerinin ku-
rulacak olan bu şirketteki ortaklık payları, maden rezervi de 
göz önüne alınarak belirlenir. Ruhsatların birleştirilmesi, be-
lirlenen alandaki toplam rezervin en az yarısına tekabül eden 
ruhsat sahiplerinin talebi halinde gerçekleştirilir. Bu talep sa-
hipleri ikiden az olamaz. Talep sahibinin iki olması halinde 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 belirlenen kriterlere  
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göre ihale edilerek ruhsatlandırılır. İptal edilen ruhsatlara iliş-
kin Genel Müdürlükçe tespit edilen yatırım giderleri Bakanlık 
bütçesinden karşılanır. Birleşen ruhsatların alan sınırlarını be-
lirleme yetkisi Genel Müdürlüğe aittir. Maden bölgesi içerisin-
de bulunan ihalelik sahalar, ihale taban bedeli yatırılarak birle-
şen ruhsatlara ilave edilebilir, 

9. fıkrasında; Belirlenen alandaki toplam rezervin en az yarısına 
tekabül eden ruhsat sahiplerince birleştirmenin talep edilmesi 
halinde, birleşmeye dahil olmayan diğer ruhsatlar iptal edilir. 
İptal edilen ruhsatların Genel Müdürlükçe tespit edilen yatırım 
giderleri, birleştirme yapılan ruhsat sahibince ödenir ve bu ruh-
sat alanları birleştirilmiş ruhsata ilave edilir. Tespit edilen yatırım 
giderinin ruhsat sahibince altı ay içinde ödenmemesi halinde 
ise belirlenen alandaki ruhsatların tümü iptal edilir, denilmiştir. 
denilmiştir.

Bu iki fıkranın değerlendirilmesinde, İlkinde, Maden Bölgesi-
nin idarece tespiti ve bu tespite yönelik zorunlu olarak birleş-
me, ikincisinde ise ruhsat sahiplerinin talebi ile birleşme konu 
edilmektedir.

A-Birleşmenin İdarenin Tasarrufu ile Yapılması
i-Maden Bölgesinin Belirlenmesi;
Maden bölgesi, 29’uncu maddenin 7. fıkrası uyarınca, Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü’nün teklifi üzerine, Bakan onayı ile ilan 
edilecek, ilan edilen maden bölgesindeki ruhsatların birleştiril-
mesi de Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

Maden bölgesinde bulunabilecek tüm gruplar mı bölge içine 
alınacaktır, yoksa grup grup mu bu işlem yapılacaktır? Yasada 
bu durum belli değildir. 

ii-Maden Bölgesindeki Ruhsatların Tüzel Kişiliğe Devri
Maden bölgesinde belirlenen alandaki ruhsatların tüzel kişili-
ğe haiz bir şirkette birleştirilmesi için ruhsat sahiplerine altı aya 
kadar süre verilecektir. Bu altı aylık süre en fazla tutulan süre-
dir, daha az bir süre de verilebilir. Anayasamızın 48’inci mad-
desinde, herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme kurma 
hakkı olduğu belirtilmiş, Maden Yasası’nın 6’ncı maddesinde 
de maden haklarının, medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarına verileceği, kural altına alınmıştır. 
Konulan kural ile Anayasal bir hak ortadan kaldırılmakta, sade-
ce şirketlere verilecek maden bölgeleri ile Maden Yasası hük-
mü ile de çelişilmektedir.

iii-Ruhsat Sahiplerinin Kurulacak Olan Bu Şirketteki 
Ortaklık Payları
Ruhsat sahiplerinin kurulacak olan bu şirketteki ortaklık payla-
rı, maden rezervi de göz önüne alınarak belirlenecektir. Rezerv 
esas alınarak yapılan düzenlemelerin yargıya taşınması kaçı-
nılmazdır. Mahkemeler, Bilirkişi marifetiyle rezervi tespit etme 
yoluna gidecekler, tespite yapılan itirazlar üzerine yargılama 
süreci uzayacak, istinaf ve temyiz süreci ile de çekişme yıllarca 
sürecektir.

Burada önemle durulması 
gereken konu rezervdir.

Rezervin hesaplanmasının 
nasıl yapılacağına Yasa’da 
değinilmemiştir. Hesapla-
manın üç şekilde olması 
düşünülebilir. Beyan, ida-
renin tespiti, üniversiteler 
ve diğer uzman kuruluşlar.

a-Beyan
Maden Yasası 10’uncu 
maddesinde beyanın 
esas sayılacağı kural altına alınmıştır. Maden Bölgesi içeri-
sine alınan ruhsatların beyanına itibar edilecek ise ruhsat 
sahibinin beyanının esas alınması gerekecektir. Ancak, ida-
rece yıllık üretim miktarı üzerinden yapılan bazı işlemler so-
nucu beyanın tam da sağlıklı olduğu söylenemez. 

b-İdarenin Tespiti
İdarenin yapılan beyanlar ve saha mahallinde yaptığı tetkikler 
sonucu rezerv hesaplaması da sağlıklı sonuç doğurmayacaktır. 
Zira, Mahallinde Tetkik Heyetleri, saha mahallinde rezerv tes-
piti yapacak kadar uzun süre kalmamakta, eldeki imkanları da 
buna olanak sağlamamaktadır. 

3213 sayılı Yasa’da değişiklikler getiren 5177 sayılı Yasa 
05.06.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan Yasa’nın Geçi-
ci 1’inci maddesi 8. fıkrasında; Bu Kanunun yürürlük tarihinden 
önce verilmiş işletme ruhsat sahalarında, yürürlük tarihinden 
itibaren, mermer ruhsat sahalarında üç yıl, maden ruhsat saha-
larında ise beş yıl içerisinde ruhsat sahipleri sahalarındaki re-
zerv alanlarını (görünür+muhtemel) belirleyerek Maden İşleri 
Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu süreler sonun-
da görünür ve muhtemel rezerv alanı olarak belirlenmeyen 
alanlar taksir edilir, 

3213 sayılı Yasanın 5995 sayılı Yasa ile değişik 24’üncü mad-
desi 4. fıkrasında; Arama ruhsatlı sahalara, geçici tesis alanı ile 
arama süresince belirlenen görünür, muhtemel ve mümkün 
rezerv alanı ile arama süresince belirlenen görünür, muhtemel 
ve mümkün rezerv alanı üzerinden işletme ruhsatı, geçici tesis 
alanı ve görünür rezerv alanına da işletme izni verilir. Arama 
ruhsatının diğer kısımları taksir edilir. Mümkün rezerv alanları-
nın IV. ve V. Grup ruhsat sahalarında beş yıl, diğer grup ruhsat 
sahalarında üç yıl içinde görünür ve muhtemel rezerv haline 
getirilmeyen alanlar da taksir edilir,

3213 sayılı Yasanın 24’üncü maddesi 4. fıkrasının 6592 sayılı 
Yasa ile değişik üçüncü cümlesinde; Mümkün rezerv alanları-
nın IV. Grup maden işletme ruhsat sahalarında beş yıl, diğer 
grup maden işletme ruhsat sahalarında üç yıl içinde görünür 
veya muhtemel rezerv haline getirilmeyen alanlar da taksir 
edilir, denilmiştir. 
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Görüleceği üzere, rezerv konusunda 2004 yılından beri idarece 
gereken taksir işleminin yapılmadığı/yapılamadığı, konu hak-
kında yürürlüğe giren Yasa hükümlerinden bellidir. 

c-Üniversiteler ve Diğer Uzman Kuruluşlar
Üniversitelerden ziyade, MTA’nın rezerv tespiti konusunda el-
deki imkanları doğrultusunda daha sağlıklı sonuçlar çıkaracağı 
düşüncesindeyim.

Ayrıca, rezerv konusunun şirketteki ortaklık paylarına yansı-
tılması sağlıklı sonuç vermez. Alanın büyüklüğü ile orantılı bir 
şekilde artan rezerv bazen işletilemeyebilir. Özellikle II-a Grubu 
madenlere kamulaştırma hakkı tanınmadığı için çok olan re-
zervin bir önemi yoktur. Başka yan etkenler de, kolay işletilebil-
me, nakliye olanağı, rezervin verimliliği, sahipli arazi, zeytinlik-
ler, sit alanları gibi faktörlerdir. 

iv-Ruhsat Sahiplerinin Talebi
Maden Bölgesinde, ruhsatların birleştirilmesi, belirlenen alan-
daki toplam rezervin en az yarısına tekabül eden ruhsat sahip-
lerinin talebi halinde gerçekleşecek ve talep sahipleri ikiden az 
olmayacaktır. 

Rezerv konusunda yaptığımız açıklamalar doğrultusunda Ma-
den Bölgesinde söz sahibi olmanın ilk şartı rezervden geçmek-
tedir. Maden bölgesi ilan edilen alanda 10 ruhsat olduğunu ve 
bu ruhsatlardan ikisinin rezervinin bölge rezervinin % 50’sine 
tekabül ettiği düşünüldüğünde diğer ruhsat sahiplerinin de bu 
birleşmeye zorunlu olarak katılmak isteyecekleri tartışmasızdır. 
Aksi takdirde ruhsatları iptal edilecektir.

v-Yeterli Talebin Sağlanamaması
Maden Bölgesi ilan edilen alanda bulunan ruhsat sahiplerinin, 
bölge rezervinin % 50’sini karşılayacak ve en az iki ruhsat sahi-
bi olacak şekilde talep yapmamaları halinde, Maden Bölgesin-
de bulunan tüm ruhsatlar iptal edilecektir.

vi-İptal Edilen Ruhsatlar
Maden Bölgesinde, iptal edilen ruhsatlar Yasanın 16’ncı mad-
desindeki alan sınırlamasına bağlı kalmaksızın Genel Müdür-
lükçe tespit edilip, ihale edilecek, yatırım giderleri Bakanlık 
bütçesinden karşılanacaktır. Maden Bölgesinde bulunan iha-
lelik sahalar ihale taban bedeli yatırılarak birleşen ruhsata ilave 
edilebilecektir. Dikkat edileceği üzere ihalelik bu sahalar ihale 
bedeli üzerinden değil, ihale taban bedeli üzerinden birleşen 
ruhsata ilave edilebilecektir. 

B-Birleşmenin Ruhsat Sahiplerince Talep
Edilmesi
Belirlenen alanda toplam rezervin en az yarısını sağlayan 
ruhsat sahiplerince birleştirmenin talep edilmesi halinde, bir-
leşmeye dahil olmayan diğer ruhsatların iptal edileceği, kural 
altına alınmıştır. Burada talep yapmamış ruhsat sahiplerine bir-
leştirmeye katılmaları için süre tanınmadığı gibi birleşmeye ka-
tılmak istemeleri halinde de bir düzenleme yoktur. Maddenin 
bu şekliyle uygulanması halinde belli bir bölgede belli ruhsat 
sahiplerinin hakim olacağı tartışmasızdır. 

Belirlenen alanda iptal edilen ruhsatların yatırım giderleri Ma-
den İşleri Genel Müdürlüğünce tespit edilecek ve birleştirme 
yapılan ruhsat sahibince yatırım giderlerinin ödenmesi halinde 
birleştirmeye iptal edilen ruhsatlar ihalesiz olarak dahil edile-
cektir. İptal edilen ruhsatların yatırım giderinin birleştirme ta-
lep eden ruhsat sahibince altı ay içinde ödenmemesi halinde 
ise belirlenen alandaki ruhsatların tümü iptal edilecektir. Kısa 
ve öz anlatımla Maden İşleri Genel Müdürlüğünün hesapladığı 
yatırım giderinin ya ödenmesi ya ödenmesi birleşmeyi isteyen 
ruhsat sahibinden istenecektir. 

7020 sayılı Yasa ile getirilen Maden Bölgeleri ruhsat güvencesi-
ni ortadan kaldırdığı için bu konudaki fikrim olumsuz olmakla 
birlikte ille de bu yapılacak ise;

1. Gerekçeleri belirtilmek üzere Maden Bölgesi oluşturulması,
2. Oluşturulan bu bölge içerisinde kalan ruhsatlara belli bir 
süre verilmesi (3-5 yıl gibi),
3. Bu süreden önce ruhsat süresi dolan ruhsat sahiplerine veri-
len sürenin sonuna kadar temdit uygulanması, 
4. Sürenin sonuna kadar ruhsat sahiplerinin aralarında anlaş-
maları halinde, anlaşma şartlarına dayalı ruhsatların verilmesi, 
5. Sürenin sonuna kadar anlaşma sağlanamaması halinde böl-
ge içerisinde kalan ruhsatların iptal edilmesi, daha uygun yol 
gibi gözükmektedir. 

Sürenin uzun tutulmasıyla bu konuda açılan davalar da karara 
bağlanabilecektir. 
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● WWrelWne Yüzey Karotlu Sondajlar
● WWrelWne Yer altı Karotlu Sondajlar
 ● Havalı ve Çamurlu Rotary Sondajlar
● KonvansWyonel Karotlu Sondajlar
● Ters SWrkülasyon Sondajlar
● RAB Sondajlar
● ● Tenör Kontrolü Amaçlı Hızlı Sondajlar

HİZMETLERİMİZ

HEDEFİMİZ GELİŞEN VE BÜYÜYEN İŞ AĞI
Fatth Mahallest İsmatl Eraslan Sok.
No:38/2 İltç, Erztncan
T: +90 (446) 711 3152
F: +90 (446) 711 3152
cukurdere@cukurderesondaj.com www.cukurderesondaj.com
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Ağu.17 Keles krible +40 mm 186 KLİ 2.766

Ağu.17 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

375 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 5.086

Ağu.17 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

375 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.934

Ağu.17 Kısrakdere krible +20 mm 421 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.957

Ağu.17 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

286 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Ağu.17 Çan krible +30 mm 288 ÇLİ 4.537

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2016)
Birim

CM
E G

roup

16.Ağu.17 Altın 1270,15 10,43 1150,20 USD/tr. oz

16.Ağu.17 Gümüş 16,68 4,58 15,95 USD/tr. oz

16.Ağu.17 Platinyum 969,00 7,48 901,60 USD/tr. oz

16.Ağu.17 Rodyum 1040,00 35,06 770,00 USD/tr. oz

16.Ağu.17 Palladyum 900,00 31,97 681,95 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2016)
Birim London M

etal Exchange

16.Ağu.17 Alüminyum 2050,00 19,67 1713,00 USD/ton

16.Ağu.17 Bakır 6414,00 16,62 5500,00 USD/ton

16.Ağu.17 Çinko 2955,00 15,32 2562,50 USD/ton

16.Ağu.17 Kalay 20225,00 -4,03 21075,00 USD/ton

16.Ağu.17 Kurşun 2388,00 20,42 1983,00 USD/ton

16.Ağu.17 Nikel 10415,00 4,10 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)

Ağu.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 500 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6800

Ağu.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 500 KOZLU MÜ. LAVUARI 6800

Ağu.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 500 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6800

Ağu.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 490 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7000

Ağu.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 440 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

14.Ağu.17 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 280-290 USD/dmt

14.Ağu.17 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 280-285 USD/dmt

14.Ağu.17 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 260-265 USD/dmt

15.Ağu.17 Manganez cevheri (CIF-Çin) 34-36% parça 5,3 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

Monoray ve Aksesuarları

Atex Elektrik motorFiber ve Çelik Donatı

Zitron Havalandırma Sistemleri Tic. Ltd. Şti.

Kandilli Göksu Caddesi Ege Sokak No 1 

Anadolu Hisarı Beykoz İstanbul

Tel  : 0090 216 460 1515   tosun@zitron.com

Atex Sertifikalı Yeraltı Alevsızdırmaz 
Elektriksel Ekipmanlar

Alev Yürümez ve Anti-statik Sertifikalı Fantüp
Atex Sertifikalı Trafolar, Yol Vericiler ve

Devre Kesiciler
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eTkinlik Takvimi

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

11 - 14 Eylül  ESCC2017, European Symposium on Communion & 
Classification İzmir, escc2017.org
23 - 26 Eylül  International Workshop on Subduction Related Ore 
Deposits, Trabzon, oredeposits.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  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
18 - 21 Ekim  Stone Design Show Antalya, marbleshow.com
25 - 28 Ekim  3. Bursa Blok Mermer Fuarı, Bursa, tuyap.com.tr
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 

5 - 7 Eylül  Mining Investment Central & South America 2017, Panama, 
www.mininginvestmentlatinamerica.com
11 - 15 Eylül  International Congress and Exhibition on Non Ferrous 
Metals & Minerals 2017 , Rusya, www.nfmsib.ru/en 
12 - 16 Eylül  Electra Mining Botswana 2017, Botswana, 
www.electramining.co.bw/
13 - 16 Eylül  Strategic Mine Planning with New Digital Technologies, 
Risk Management and Mineral Value Chains, Kanada 
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
26 - 28 Eylül  International Machinery & Equipment Expo (KME) 2017, 
Kenya 
2 - 7 Ekim  AfriRock ISRM International Symposium 2017, South Africa
9 - 13 Ekim  Sampling Theory, Sampling Practices, and Their Economic 

2 - 3 Kasım  Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Sempozyumu 2017, Adana, madenisg.org 
3 - 4 Kasım  1. Çevre Jeolojisi Çalıştayı, Ankara, cevrejeolojisi.org 
5 - 9 Kasım  Balkan Jeofizik Kongresi 2017, Antalya, bgs2017.org 
8 - 10 Kasım  EIF Enerji Kongresi, Ankara, enerjikongresi.com 
1 - 2 Aralık  9. Delme Patlatma Sempozyumu, Ankara,
delpatsempozyumu.org 
13 - 15 Aralık  Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve 
Sergisi, Antalya, mersem.org.tr

Impact, ABD, csmspace.com/static/shortcourses.html 
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
16 - 18 Ekim  Mining Investment Middle East & Central Asia 2017, Oman 
17 - 19 Ekim  Precious Metals 2017, Güney Afrika, saimm.co.za/ 
18 - 19 Ekim  Xplor, Quebec Mining Exploration Convention, Kanada 
22 - 25 Ekim  Exploration 2017, Kanada, exploration17.com
23 - 24 Ekim  Mining & Investment Latin America Summit 2017, Peru, 
gfcmediagroup.com/mining-and-investment-latam 
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 - 14 Kasım  Kenya Mining Forum 2017, Kenya, kenyaminingforum.com
13 - 16 Kasım  Flotation 2017, Güney Afrika
21 - 23 Kasım  Geomate 2017, Japonya, www.geomate.org

21 - 24 Şubat  4. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sem-
pozyumu ve Sergisi, Afyon, jeotermalsempozyumu.org
28 - 31 Mart  Marble, 24. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 
İzmir, marble.izfas.com.tr
11 - 13 Nisan  Türkiye 21. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Sergisi, 
Ankara, ipetgas.org
23 - 27 Nisan  71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, jeolojikurultayi.
org
2 - 6 Mayıs  8. Jeokimya Sempozyumu, Antalya, ktu.edu.tr/jeokimya8 
13 - 16 Aralık  Maden Türkiye 2018, İstanbul, madenturkiyefuari.com

2018
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Sayfa Firma
57, 101 ABB

17 Anadoluu Flygt

97 Ant Group

29 Ardef

105 Argetest

51 Asel Teknik

85 Atlas Copco

5,9,62,63 Barkom

A. Kapak içi Bilgi Mühendislik

32,33 Core Drill

79 Çolakoğlu Makine

115 Çukurdere Sondaj

43 Dama Mühendislik

Sayfa Firma
75 DMT

37 ERD Sondaj

95 Ersencer

23 Esan

59 Esit

77 FLSmidth

41 Foramec

15 Global Magnet Sondaj

61 GREEN Chemicals

25 Hidromek

93 İntermobil

119 İzfaş

87 Kensan

Sayfa Firma
109 Ketmak

103 Labris

53 MB Crusher

11 Metso

83 MTM Makine

35 Nadir Metal

19 Netcad

Arka Kapak Ortadoğu Sondaj

55 Outotec

71 Özfen

21 Pena Maden

67 Pi Makine

3 Pozitif Sondaj

Sayfa Firma
91 Sandvik

69 SGS

Ön Kapak İçi Shell

31 Siemens

13, 89 Son-Mak

1 Spektra Jeotek

113 SPT

81 SSAB

27 Teknima

47 TSM Global

111 Ukvazi

7 Weir

49 Yünel

73, 107, 117 Zitron

seri ilanlar

Reklam 
ezervasyon

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

Reklam İndeksi

Yer Altı Maden Makinaları Aktif Satış Uzmanı
İş Açıklaması

•	 Yoğun maden ziyaretleri yaparak yer altı maden makinalarının aktif satış faaliyetlerini 

gerçekleştirmek,

•	 Makinaların teslimat ve tahsilat sürecini takip etmek,

•	 Madencilik sektörünü ve firmaları takip ederek gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak,

•	 Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

•	 Makine satışı konusunda yeterli tecrübeye sahip olup Lise, Önlisans, Lisans veya Lisansüs-

tü mezunu olmak,

•	 Seyahat engeli olmayan, Türkiye genelinde yer altı kapalı ocak ziyaretleri yapacak,

•	 Kapalı madenlere çeşitli alanlarda en az 3 yıllık satış tecrübesi olan (patlatma, pompa, 

lastik, maden makinaları vs),

•	 “Satış” işini özümsemiş, bu alanda çalışmaktan zevk duyan, 

•	 Gösterdiği başarının karşılığını kısa sürede almak isteyen,

•	 Çok güçlü iletişim becerilerine sahip, takipçi ve sonuç odaklı, adrenalini yüksek,

•	 MS Office programlarına hakim,

•	 B sınıfı ehliyeti olup, aktif araç kullanan,

•	 Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış,

Diğer Şartlar

•	 3 hafta sahada aktif satışta olacak 1 hafta izin kullanacak şekilde çalışabilecek.

•	 Maaşa ek olarak yüksek prim bedelleri ile çalışacak.

Not: Adayın ikamet ettiği il önemli değildir.

Başvuruların bir ön yazı ile yapılması rica olunur. Özgeçmişlerinizi basvuru@mayeb.com.tr 

adresine iletebilirsiniz.

web sitemizi ziyaret ettiniz mi?

www.mayeb.com.tr

MADEN ENDÜSTRİSİ,
ÇALIŞMA ARKADAŞINI
MADENCİLİK TÜRKİYE 
DERGİSİNDE BULUYOR

Mail ile 3.500 Maden 
Profesyoneline Ulaşım

Android Uygulamada 
1.000’in Üzerinde Takipçi

Sektörün Her Kesiminden 
11.000 Takipçi

Sektörün Her Kesiminden 
2.600 Takipçi

Maden Profesyoneli 
1.500 Takipçi

Sektörün Her 
Kesiminden 400 Takipçi

Aylık 10.000 Tekil 
Ziyaretçi

Bu Platformda
Aradığınız

Çalışma Arkadaşına
Ulaşmak Çok Kolay

İlanınızı Madencilik Türkiye dergisinde, derginin web 
sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlatın, 
aradığınız nitelikli personele en hızlı şekilde ulaşın.

Hem de çok uygun �yatlarla…

İletişim ve daha deyatlı bilgi almak için;
ik@mayeb.com.tr / 0312 482 18 60
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Uygulamadan 
Üretime
Uygulamadan 
Üretime

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

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

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 edilmektedir.

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 ve en ekonomik olanlar tercih
edilerek belirlenmiştir.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi 29. Cad. No:3 Malıköy - Sincan / ANKARA
Tel: 0312 472 2104   Faks: 0312 472 2103

www.ortadogusondaj.com
www.geosondajmakine.com


