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Madencilik Türkiye dergisinde
yayınlanan yazıların sorumluluğu
yazarlarına; reklam ve ilanların sorumluluğu
da reklam ve ilan sahiplerine aittir. Dergide
yayınlanan yazılar için yazarlara ücret ödenmez.
Madencilik ile ilişkili tüm alanlarda (maden arama,
işletme, jeoloji, jeofizik, harita, çevre, sondaj, makine,
ekipman, iş güvenliği ve işçi sağlığı, teknoloji, yazılım,
donanım, danışmanlık, finans, sigorta vb.) yazılan yazılar
dergide yayınlanabilir. Yazılar özgün veya derleme popüler
bilim makalesi şeklinde olabilir. Ancak daha önce başka bir
yayın organında (dergi, kitap, internet vs.) yayınlanan yazılar
Madencilik Türkiye’de yayınlanmaz. Dergide yayınlanan yazılar,
Madencilik Türkiye dergisinden yazılı izin alınmak şartıyla, kaynak
gösterilerek kullanılabilir. İzinsiz kullanılan yazılar hakkında yasal
işlem başlatılacaktır.
Yazılar word formatında, ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir
şekilde, yüksek çözünürlükte (minimum 300 dpi) jpg, bmp, tiff
resim formatlarında gönderilecektir. Yazılar e-posta aracılığı
ile info@madencilik-turkiye.com adresine veya CD ile yayın
idare merkezi adresine gönderilebilir. Gerekli görüldüğü
takdirde yazılarda düzeltme istenebilir. Bu durumda yazar
ile iletişime geçilecektir. Posta ile gönderilen yazılar
dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın yazarına
iade edilmez.
Dergimiz Basın ve Meslek İlkelerine
uymayı taahhüt eder.

EDITÖRDEN

Krom

Onur Aydın • onur@mayeb.com.tr • twitter.com/OnurMadenTR
Bir maden düşünün ki 1700’lü yıllarda keşfediliyor. 1800’lerde Türkiye’de önemli boyutlardaki
varlığı tespit ediliyor ve literatüre geçiyor. Keşfinden bir kaç yıl sonra Türkiye dünyadaki lider
cevher üreticisi haline geliyor. 1900’lerde bu madenin dünya için önemi daha iyi anlaşılıyor ve
cevherden uç ürüne kadarki süreçlerde 2000’li yıllara gelene kadar dünya genelinde önemli yatırımlar yapılıyor. Gelişmiş ülkelerin kalkınmalarında bu maden ve bu madenden üretilen uç ürünler önemli bir yer tutuyor. Ancak 2000’li yıllarda Türkiye bu madendeki liderliğini yitirmiş oluyor
çünkü fiyatları belirlemede söz sahibi olamıyor, cevher üretiminde geri kalıyor, uç ürünlere yeterince eğilemiyor... Evet, tahmin ettiğiniz üzere ‘Krom’dan bahsediyoruz…
Türkiye krom madenciliği konusunda, iyi kalitede ve yüzeye yakın cevher yataklarına sahip olmanın avantajı ile uzun süre dünyadaki cevher üretiminde ve ihracatta ön sıralarda yer almıştır.
Krom; ferrokromun ve paslanmaz çeliğin hammaddesi olması nedeniyle, yaşanan dünya savaşlarının ardından kalkınma atağına geçen ülkeler için 19. yüzyıl boyunca aranan hammaddelerden
birisi olmuştur. Türkiye’de de 1950’li yıllardan sonra ferrokrom üretme kararı alınmıştır.
Ancak ülkemiz doğal kaynaklarını verimli kullan(a)madığı için olsa gerek, ağırlıklı olarak cevher
üretip işin ferrokrom ve paslanmaz çelik ayağına yeterince eğilinmediği görülmektedir. Tabi bunun başta enerji maliyetleri gibi ana nedenleri olduğu bilinse de genel olarak pek çok maden
kaynağımız için uç ürüne gitmemiş/gidememiş olduğumuz da bir gerçektir.
Kromda gelişmiş ülkelerden iki örneği irdelersek Çin; krom üreticisi olmadığı halde ferrokroma
ve paslanmaz çeliğe odaklanmış, bu alanda bir dev halinde gelmiş, ülke şu an dünya krom cevheri ve ferrokrom üretiminin çok önemli bölümünü satın almakta, aynı zamanda ferrokrom da
üretmekte, diğer taraftan paslanmaz çelikde de üretici ülkeler arasındadır. Güney Afrika ise; dünyanın en büyük krom rezervlerine sahip olduğunu kanıtlamış, bir yandan cevher üretip Çin gibi
devlerin ana tedarikçisi olmuş, diğer taraftan ferrokrom da üretip yine paslanmaz çelik üreticisi
sayılı ülkenin tedarikçisi konumuna ulaşmıştır. Güney Afrika dünya krom üretiminin yarısından
fazlasını gerçekleştirirken ürettiğinin yarısını kendi ferrokrom tesislerinde kullanmakta, kalanını
ise ihraç etmektedir. Ülkedeki krom endüstrisinin 17 binden fazla kişiyi istihdam ettiği biliniyor.
Türkiye 150 yıl önce, pek çok ülkeden de daha önce başladığı krom serüveninde neden geri kalmıştır? 1900’lü yıllarda; yeri gelmiş rezervler yetersiz denmiş, tesis kurulumu ekonomik olarak
uygun görülmemiş, ya da mevzuatlar üretimi engellemiş, fiyatlar düşmüş, elektrik fiyatları yüksek
bulunmuş vs vs…
Günümüze gelindiğinde, son dönemde gerçekleştirilen enerji yatırımları doğrultusunda enerji
maliyetlerinin artık ferrokrom tesisi kurulumu için “en büyük” sorun olmadığı kabul edilebiliyor.
Cevher üretimi noktasında mevzuatlarda sıkıntılar yaşandığını biliyoruz ama bunun çözülmesi
için de uğraşıldığını da görebiliyoruz. Ülkemizdeki yatırımcıların para problemi olmadığını görebiliyoruz. Bugün bakıyorsunuz bir konut ya da AVM projesinin maliyeti yarım milyar doları rahatlıkla aşıyor. Ve bu projelerden onlarcası ülke genelinde aynı anda yürüyor. Bu milyar dolarların
yanında artık yeni ferrokrom tesisleri kurulması düşünülemez mi? Türkiye’nin dört bir yanına,
krom bölgesi olarak bilinen alanlarına birer tesis kondurulamaz mı?
Yerli otomobil üretilmesi için iş adamlarımız devletin çağrısına uydu. Ferrokrom için de Türkiye
“babayiğitlerini” göreve çağırabilir mi? Diğer taraftan Türkiye’nin babayiğitleri devletten çağrı
beklemeden de bir araya gelip bu yatırımları projelendirip devletin karşısına çıkabilir ve destek
isteyebilir mi?
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TÜRKIYE’DEN HABERLER

On Birinci Kalkınma Planı, Madencilik Politikaları
Özel İhtisas Komisyonu Çalışmalarına Başladı Aralık 2017
Ülkemizin odaklanacağı kritik önemdeki yapısal dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin hedef ve stratejileri ortaya koyacak temel politika belgesi olacak olan, ‘On Birinci Kalkınma Planı’nın
Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Alt Gruplarının toplantıları
18 Aralık 2017 tarihinde başladı. Kalkınma Bakanlığı organizasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar, verimlilik odaklı kurumsal
ve yapısal düzenlemelerin öne çıkacağı, plan-program-bütçe
bağlantısının güçlendirilmesinin hedeflendiği On Birinci Plan
2019-2023 dönemini kapsıyor.
On Birinci Plan kapsamında oluşturulan Özel İhtisas Komisyonları arasında ise “Madencilik Politikaları” başlığı altında sektörümüzün yetkin isimleri ve kamu görevlileri bir araya gelerek
çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen komisyon, ilk toplantıda alt çalışma gruplarını aşağıdaki başlıklar
altında oluşturarak yol haritalarını belirledi.
1. Metalik Madenler ve Kıymetli Metaller, 2. Enerji Hammaddeleri, 3. Doğaltaş, Mermer ve Agrega, 4. Endüstriyel Hammaddeler, 5. Arama Politikaları, 6. Madencilikte Sürdürülebilirlik, İş
Güvenliği, Çevre, Eğitim, İstihdam, Sertifikasyon ve Toplum İliş-

kileri, 7. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi, Kurumsallaşma, Mevzuat, Alt Yapı ve Teşvik, 8. Dünyadaki Gelişmeler, 9. Madenciliği
Destekleyici Hizmetler
On Birinci plan kapsamında sektörümüzle ilgili olarak cevap
aranan aşağıdaki ana konular çerçevesinde detaylı bir rapor
oluşturulacak.
Madencilik sektörünün ekonomimizdeki yeri, sektörün ekonomiye katkısının arttırılması için politika önerileri, çvre ve
iş güvenliği alanlarında atılması gereken adımlar, sanayi ve
enerji sektörünün hammadde ihtiyacının karşılanmasına yönelik madencilik politikaları, dünyada ve Türkiye’de madencilik sektöründen beklenen gelişmeler, dünyada ve Türkiye’deki
gelişmelerin Türk maden sektörüne etkileri, Devlet yardımları,
finansman sorunları, teşvik politikaları, Türkiye için gelecekteki
stratejik ve kritik madenler, önümüzdeki dönemlerde madencilik sektöründe oluşabilecek darboğazlar.
Madencilik Türkiye dergimizi temsilen kurucumuz ve yöneticimiz Onur Aydın da, “Madenciliği Destekleyici Hizmetler”
çalışma grubunda görev almaktadır.

Öksüt Projesinde Mera İzin Süreci Tamamlandı
Öksüt Madencilik AŞ’nin, Kayseri’deki Öksüt Projesi için mera
izin sürecinin tamamlandığı öğrenildi. Şirketin bağlı bulunduğu Centerra Gold tarafından yapılan açıklamaya göre bir
süredir beklenen mera izninin de onaylanmasının ardından
arazi teslim sürecine geçildiği bildirildi. Arazi tesliminin kırkbeş
güne kadar sürebileceği belirtilenler arasında.

Centerra CEO'su Scott Perry, "Mera iznini almak Öksüt Madencilik AŞ personelinin projeye olan inancını ve azmini kanıtlıyor. İzin işleminin tamamlanması projenin gelecekteki
gelişmesinin de yolunu açtı." şeklinde konuşurken projede
inşaatın başlaması için yönetim kurulunun vereceği onay
bekleniyor.

Albayrak: “Borda Büyük Sürpriz 2018 Yılının
İlk Çeyreğinde Açıklanacak”
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, bu yıl
sonu rakamları ile yaklaşık 2,2 milyon ton bor satışına ulaşılarak
Türkiye rekoru kırılacağını söyledi. Ocak ayında Bormatik deterjan, Borgübre lansmanını yapacaklarını da belirten Albayrak,
bor konusunda büyük sürprizin ise 2018'in ilk çeyreğinde açıklanacağını vurguladı.Toplam kömür rezervinin son bir yılda 1,5
milyar ton ilaveyle 17,3 milyar tona çıktığını da sözlerine ekleyen Albayrak, ülkemizin jeofizik ve jeokimya haritalarının 2018
itibarıyla biteceğini, Türkiye'nin yerinde, havasında, suyunda,
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altında, üstünde ne varsa ortaya çıkarılacağını belirtti. Albayrak,
kömür kaynaklarını doğru, finanse edilebilir ve düşük maliyetle
ekonomiye kazandırmak, enerjiye dönüştürmek için akıllı kömür stratejisini üç önemli yaklaşım üzerine inşa ettiklerini dile
getirirken bu yaklaşımın temelini insan ve bilim odaklı şeffaf ve
açık yönetim yaklaşımlarının oluşturduğunu ifade etti. Albayrak, eski baca gazı sistemlerine sahip tüm termik santrallerin
yenilenmesiyle ilgili protokolü imzaladıklarını belirtirken 2019
yılında Türkiye'de çevreyi kirleten eski hiçbir santral kalmayacağını da sözlerine ekledi.

MTA, 290 Bin Metrelik Yeni Sondaj Hizmeti
Alım İhalesi Açtı
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından
290.000 metrelik yeni bir sondaj hizmeti alım ihalesi yapıldı.
236.000 metre karotlu ve 54.000 metre kırıntılı sondaj hizmetini

Ocak 2018

Ocak 2018

kapsayan ihale 11.01.2018 tarihinde gerçekleştirildi
Enerji Bakanlığı tarafından sürekli dile getirildiği üzere önümüzdeki dönemde yüzbinlerce metre sondaj yapılması planlanıyor.
15 Ocak 2018

CAVEX®
Hydrocyclones

ENDURON®
Vibrating Screens

ENDURON®
High Pressure Grinding

GEMEX®
Belt Tensioning System

ISOGATE®
Slurry Valves

LINATEX®
Rubber Products

LINATEX®
Rubber Products

MULTIFLO®
Mine Dewatering

TRIO®
Engineered Products

VULCO®
Wear Resistant Linings

WARMAN®
Centrifugal Slurry Pumps

WEIR MINERALS
SERVICES™

Size en önemli olanı
sunabilmek için en iyi
yaptığımız işe odaklanıyoruz.
Weir Minerals’in kırma eleme ve çamur transferi ekipmanları kritik
uygulamalarınızda size yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz?
Daha fazla bilgiye ihtiyaç duymanız halinde lütfen bizimle irtibat kurunuz.
Weir Turkey Mineralleri Ltd. Şti. Tel: 0216 688 16 06

Minerals
www.global.weir

Copyright © 2015, Weir Minerals Europe Limited. All rights reserved. CAVEX is a trademark and/or registered trademark of Weir Minerals Australia Ltd; ENDURON is a trademark and/or registered trademark of Weir Minerals Europe
Limited ; GEMEX is a trademark and/or registered trademark of Gema Industri AB; ISOGATE is a trademark and/or registered trademark of Weir do Brasil Ltda ; LINATEX is a trademark and/or registered trademark of Linatex Ltd ;
MULTIFLO is a trademark and/or registered trademark of Weir Minerals Australia Ltd. ; TRIO is a trademark and/or registered trademark of Trio Engineered Products, Inc. and Trio China Ltd; VULCO is a trademark and/or registered
trademark of Vulco SA ; WARMAN is a trademark and/or registered trademark of Weir Minerals Australia Ltd and Weir Group African IP Ltd. WEIR and the WEIR logo are trademarks and/or registered trademarks of Weir Engineering
Services Ltd.

Verusa, Adana Tufanbeyli Boksit Sahasında
Üretime Geçmeyi Planlıyor
Verusa Holding’in yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı olan
Standard Enerji Üretim AŞ'nin sahip olduğu Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasına ilişkin olarak sondaj çalışmalarından elde edilen kesin veriler şirket tarafından kamuoyuyla
paylaşıldı. Yapılan sondaj çalışmaları sonucunda elde edilen
numunelerle ilgili 3 ayrı uzman kuruluşun analiz sonuçlarına

göre, söz konusu maden sahasında yaklaşık 5.427.000 ton
ekonomik (işlenebilir, ticarete konu edilebilir) boksit cevheri
rezervi olduğu tespit edildi.Şirketin verdiği bir diğer bilgiye
göre maden sahasının işletmeye alınması ile ilgili çalışmalar
devam etmekte olup, 2018 yılının ilk yarısı içerisinde üretime
geçilmesi planlanmaktadır.

TTK Rödovans İhale ve Uygulama
Yönetmeliği Yayınlandı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Rödovans İhale ve Uygulama Yönetmeliği kurumun tasarrufu altındaki maden sahalarının rödovans karşılığı işlettirilmesi ihalelerinin
ve rödovans uygulamalarının usul ve esaslarını düzenlemek
üzere 10 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, kurumun imtiyaz alanındaki maden saha ve/veya
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Bu yıl firmamızın geçiş süreci yaşadığı önemli bir yıl oldu. Bu yıl
New Liberty madeni stabil bir şekilde çalışmaya başladı ve yaklaşık 70.000-80.000 ons aralığında üretim gerçekleştirdi. Bunun yanında Youga ve Balogo madenlerinde üretilen 110.000 ons da göz
önüne alınırsa önümüzdeki sene daha büyük bir gelişim bekliyoruz. New Liberty madenindeki bu dönüşümün en büyük nedenlerinden biri ise birçok iş kolu için kendi içimizden çözüm bulmamız
oldu. Bu durum bize uzun vadeli tasarruf sağlamasının yanı sıra
yılın her çeyreğinde olumlu faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar
(EBITDA) performansı göstermemizi sağladı. Anlaşmanın tamamlanması portfolyomuzun gelişmesine neden oldu. Şirket yeni yıla
Afrika’da öncü bir orta ölçekli önemli bir maden şirketi olma hedefine doğru önemli bir adım atmış olarak girecek.”

2017’de Hot Maden’de 25.000 metre
Sondaj Yapıldı
Mariana Resources’ı bünyesine katarak Hot maden projesinde
paydaş olan Sandstorm Gold, Lidya Madencilik'in Artvin’de ki
Hot Maden projesinde çalışmalara devam edildiğini açıkladı.
Lidya’nın maden tasarımı, metalürjik test çalışmaları, jeoteknik
analiz, çevre çalışmaları ve arama sondajları üzerinde çalıştığı
belirtilirken sürecin planlandığı gibi devam ettiği ve ön fizibilite
raporunun 2018 yılının ilk yarısında yayınlanacağı bildirildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada Hot Maden projesinde 2017
yılı boyunca yaklaşık 25.000 metre sondaj yapıldığı belirtilirken
elde edilen sonuçlardan dikkat çekenler şu şekilde oldu:

Aralık 2017

ocaklarının rödovans karşılığı işlettirilmesi, maden sahalarında
bulunan metan gazının aranması, verimli olması halinde rödovans karşılığı işlettirilmesi gibi işler ile bu işlerin ihalelerinde
uygulanacak esas, usul ve yöntemleri, komisyonların kuruluş,
işleyiş, üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve diğer hususları kapsıyor.
Yönetmelik metni için https://goo.gl/mmHqZp

Avesoro Resources Youga ve Balogo Altın
Madenlerini Bünyesine Kattı
Türk MNG Holding çatısı altında faaliyet gösteren Avesoro Resources, Burkina Faso’da bulunan Youga ve Balogo altın madenlerinin satın alma işleminin tamamlandığını duyurdu. Batı
Afrika’da faaliyet gösteren Türk altın madencisi bu anlaşmanın
tamamlanması ile üretim çalışmalarını sürdürdüğü Liberya ve
Kamerun’un yanı sıra Burkina Faso’da da altın madeni sahibi olarak portfolyosunu genişletmiş oldu. Avesoro Resources CEO’su
Serhan Umurhan tamamlanan anlaşma ile ilgili şu yorumlarda
bulundu:
“Youga ve Balogo altın madenlerinin Avesoro Jersey Limited şirketinden satın alınması işlemlerinin tamamlandığını duyurmaktan
büyük mutluluk duyuyorum. Bu iki maden bizim portfolyomuzu
genişletecek, aynı zamanda çeşitlendirecektir.
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•

HTD-157: 287 metrede 28 metre boyunca 47,5 g/t altın ve
%1,65 bakır,
›› 308 metrede 7,0 metre boyunca of 97,6 g/t altın ve %3,86
bakır,
•
HTD-159: 165 metrede 3,5 metre boyunca 32,3 g/t altın ve
%0,87 bakır,
›› 210 metrede 4 metre boyunca 7,4 g/t altın ve %1,74
bakır.
Sandstorm, Hot Maden projesinin %30’una ve projeden elde
edilecek Net İzabe Gelirinin (NSR) %2’sine sahip durumda.
15 Ocak 2018

EBRD’den Yüzde Yüz Yerli Sermayeli Altın
Madenciliği Yatırımına Destek Sağlandı
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), bir Nurol Holding kuruluşu olan Tümad Madencilik tarafından geliştirilen Çanakkale-Lapseki ve Balıkesir-İvrindi altın madenlerinin inşa edilmesi,
geliştirilmesi ve işletilmesinin desteklenmesi amacıyla şirkete
40 milyon euro tutarında kredi sağlandığını açıkladı. Yapılacak
yatırımlar ile bölgedeki genç nüfusa yönelik olarak uluslararası
en yüksek standartlar ve ekonomik fırsatlar desteklenecek.
Türkiye, Avrupa ve Akdeniz'deki en büyük altın üreticisi konumunda iken diğer taraftan küresel çapta en büyük beş altın ithalatçısı arasında yer alıyor. Bu bağlamda Tümad’ın maden yatırımlarının ülkemiz için önemi artarken, başta gençler için olmak
üzere bölgedeki nüfus için yeni iş olanakları ve eğitim fırsatları da
yaratması bekleniyor. Özellikle eğitim konusunda ciddi adımlar
atan şirket, madencilik teknolojisi üzerine eğitim veren Türkiye'nin ilk meslek lisesini de Balıkesir'de inşa edecek. Ayrıca Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi’nin Maden
Mühendisliği ve Jeoloji Bölümleri ile ortaklaşa bir işbaşı eğitim
programı oluşturacak ve bu program Eylül 2018 tarihinden itibaren müfredatın resmi bir parçası hâline getirilecek.
EBRD’nin verdiği kredinin, paralel kredi kuruluşları sıfatıyla Akbank ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'nın sağladığı 200
milyon dolar tutarındaki daha büyük finansman paketinin bir
parçası olduğu öğrenilirken EBRD’nin bu iki maden için ek finansman sağlama çalışmalarını da sürdürdüğü belirtildi.
EBRD Tabii Kaynaklar Direktörü Eric Rasmussen: “Türkiye'de iki altın
madeninin geliştirilmesi kapsamında Tümad ile işbirliği yapmaktan
ve madencilik sektöründeki en iyi uygulamaların gerçekleştirilmesine
yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Şirketin, gençler arasındaki işsizliğin yükselişe geçtiği bir zamanda iş piyasasının taleplerini
karşılayacak şekilde gençler arasındaki becerileri geliştirmede daha
büyük bir rol üstlenme amacını olumlu karşılıyoruz.” dedi.
Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı: “EBRD'yi grubumuzun güçlü, uzun zamandır devam eden ortakları Akbank ve
Ziraat’in arasına katmaktan dolayı büyük bir memnuniyet içindeyiz.
Tümad ile EBRD, ilk altın madenlerimizin en yüksek teknik, çevresel
ve sosyal standartları yakalamasını sağlamak için iki yılı aşkın süredir yakın bir işbirliği içerisindedir. Madencilik işine girmemizle birlikte
EBRD'nin sektördeki uzmanlığı bizim açımızdan çok büyük bir önem
arz etmiştir.” diyerek ekleme yaptı.

Tümad Madencilik Genel Müdürü Hasan Yücel ise; “EBRD ile
birlikte yerel bankalarımız, ülkemizde ilk kez yüzde yüz yerli sermayeli bir altın madenciliği yatırımına destek sağlıyor. Maden
projelerine güven duyularak bu tutardaki bir finansmanın şirketimiz aracılığı ile sağlanması konusunda gururluyuz. Ülkemiz genelinde istihdam artışına ihtiyaç duyulan bir dönemde sağlanan
bu finansman ile projelerimizin bulunduğu yöreye ekonomik ve
kültürel anlamda çok ciddi katkılar sağlarken ülke ekonomisini ve
madencilik sektörünün gelişimini de desteklemiş olacağız.” şeklinde açıklamada bulundu.
EBRD, Türkiye’ye büyük yatırımlar yapan bir kuruluş. Bugüne
kadar Banka, yatırımlarının neredeyse tamamı özel sektöre yönelik olacak şekilde Türkiye ekonomisindeki çeşitli sektörlere
9,5 milyar euroyu aşkın tutarda yatırım yaptı. 2017 yılında Banka, 1,2 milyar euro değerinde 30’dan fazla projeye imza atmış
olup, bu rakamın yıl içindeki yatırımlar ile 1,5 milyar euroyu
geçmesi bekleniyor.
EBRD ayrıca madencilikte en yüksek uluslararası standartları
hem iş sağlığı ve güvenliği hem de çevresel ve sosyal yönetim
konularında en iyi uygulamaları destekleyen bir kuruluş. Tümad Madencilik de iş sağlığı, kimyasal madde yönetimi, sosyal
sorumluluk ve iş yürütme ahlakı alanında uluslararası belgeler
almaya kendini adamış durumda. Bu bağlamda Tümad, işe
dayalı öğrenim fırsatlarını artırmak, mesleki becerilere yönelik
standartları geliştirmek, ülke genelinde vasıfların test edilişini
yaygınlaştırmak ve gençlere yönelik kariyer rehberliğini desteklemek amacını güden EBRD'nin desteklediği üst düzey kamu
kurumları ve büyük işletmeler grubuna dâhil olacak.

2017 Eylül-Kasım Döneminde Maden Yatırım
Teşvikleri Yüzde 225'lik Artış Gösterdi
Ekonomi Bakanlığından alınan verilere göre 2017 yılının Eylül-Kasım döneminde, madencilik sektöründe sabit yatırım
tutarı 582 milyon TL olan 45 adet yatırım için teşvik belgesi
düzenlendi. Düzenlenen belgelere göre toplam 771 kişilik istihdam öngörülüyor.
2017 yılının Eylül-Kasım döneminde düzenlenen yatırım
teşvik belgelerinde 2016 yılının aynı dönemine kıyasla ar-
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tış yaşandı. 2016 yılının Eylül-Kasım dönemine ait verilere
göre sabit yatırım tutarı toplamı 179 milyon TL olan 27 adet
yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş olup toplam istihdam
rakamı ise 355 kişi olarak öngörülmüştü. Bu verilere göre
maden yatırım teşviklerinin toplam tutarında yüzde 225’lik
artış görülürken istihdam sayısında ise yüzde 117’lik artış
yaşandı.
15 Ocak 2018

Serkan Keleşer, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü
ve Yönetim Kurulu Başkanı Oldu
Aralık 2017
14 Mart 2017 tarihinden itibaren 583 sayılı Olur'u ile Eti Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Serkan Keleşer, 13 Aralık 2017 tarihli Kararname
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından asaleten atandı.
Resmi Gazete'de yayınlanan Kararnamede şu ifadeler yer aldı:
"Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Bakanlık Müşaviri Serkan Keleşer’in atanması, 657
sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri, 233 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 6’ncı maddesi ile 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür."

Limak’ın Patronu Nihat Özdemir: “Madencilikte
potansiyel var. Fırsatları değerlendiriyoruz ”
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir 2017
yılını değerlendirerek, gelecek yıldan beklentileri, yatırımları
ve odaklanacakları projeler hakkında bilgiler verdi. Özdemir,
Limak Grubu olarak, stratejik planları ve risk değerlendirmeleri
çerçevesinde, faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde büyümeye,
kapasite artırımlarına ve yeni yatırımlara devam etmeyi planladıklarını belirterek, "2018 için geçmiş yıllarda olduğu gibi yüzde
20'lik bir büyüme öngörüyoruz." dedi.
Gelecek yıl faaliyet gösterdikleri sektörlerin yanı sıra madencilik
ve savunma sanayide de yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi is-

tediklerini aktaran Özdemir, "Bu sektörlerde önemli bir potansiyel
olduğunu düşünüyoruz. Nitekim, 2017 yılında bunun hazırlıklarını
tamamladık ve gerekli altyapıyı oluşturduk." şeklinde konuştu.
Limak hali hazırda ülkemizde 7 entegre çimento fabrikası, 3
öğütme-paketleme tesisi olmak üzere toplam 10 ayrı lokasyonda çimento üretimi gerçekleştiriyor. Diğer taraftan Kilis’te bir
Bims tesisi bulunan şirketin Mozambik’te de Çimento öğütme
ve paketleme fabrikası bulunuyor. Ayrıca Yeniköy-Kemerköy
Termik Santrali’nin ve santrali besleyen kömür ocaklarının da
üretimi konusunda İÇ İçtaş ile ortaklığı bulunuyor.

Kirazlı Projesine 2018 için 100 Milyon
Dolarlık Bütçe Ayrıldı
Ülkemizde faaliyetlerini sürdüren Kanadalı Alamos Gold, 2017
yılının son çeyreğini ve 2018 yılı planlarını içeren bir güncelleme yayınladı. Kirazlı projesindeki geliştirme çalışmalarına
2018 öngörüleri arasında yer veren Alamos Gold, geliştirme
çalışmalarının tamamına ayrılacak tutarın toplam 146 milyon
dolar olduğunu ve büyük kısmının Kirazlı projesindeki inşaat
çalışmalarına ve Island Gold ve Mulatos’daki arama çalışmalarına ayrılacağını belirtti.
2018 yılında Kirazlı geliştirme projesine ayrılan bütçeyi
100 milyon dolar olarak duyuran şirket, bütçenin, proje
inşası ve geliştirilmesine harcanacağını ifade etti. Enerji hattı inşaatı, saha ıslahı ve ulaşım ağı gibi çalışmaların
2017 yılının ikinci yarısında başladığı ve 2018 yılında da
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devam edeceği belirtildi. Şirketin, 2018 yılındaki çalışmaları maden saha inşası, su barajı inşası ve diğer önemli yapı
işleri aktivitelerini kapsıyor. Yapılacak inşaat çalışmalarının
ilkbahar aylarında hızlanarak daha verimli şekilde sürdürüleceği ifade edildi.
Şirket, Kirazlı projesi için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin 2017’de tamamlandığını ve orman izinlerinin de alındığını ifade ederken GSM izni sürecinin devam ettiğine dikkat
çekti. 2018 bütçesinin yaklaşık yüzde 80'inin GSM izni aldıktan
sonra harcanacağı, geri kalan kısmının 2019’da harcanarak,
2019 yılının ikinci yarısında ilk altın dökümünün yapılacağı
belirtildi. Kirazlı projesinde yıllık 100.000 ons altın üretilerek
ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Orhaneli Maden İhtisas OSB’nin ÇED Raporu
Onaylandı
Bursa'nın Orhaneli İlçe Belediyesi'nin Maden Mermer Üretici ve
Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) ile birlikte yürüttüğü
Orhaneli Maden İhtisas OSB projesiyle ilgili ÇED olumlu raporuna, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onay verildi. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Orhaneli Belediye Başkanı
İrfan Tatlıoğlu, projenin ilçenin kaderini değiştireceğini belirtirken şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin ilk Maden İhtisas OSB’sini

Aralık 2017

Ocak 2018

kuracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projemizin uygulanması için artık önümüz açıldı. Bu projeye destek ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun.
Orhaneli Maden İhtisas OSB’nin yapımı için 61 fabrika taahhütte
bulundu. Kentin tüm dinamiklerinin ortak kararıyla gerçekleştirilen proje faaliyete geçtiğinde yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlanacak.”
15 Ocak 2018

UMREK Yönetmeliğinde Değişik Yapılmasına Dair
Yönetmelik Yayınlandı
Aralık 2017
Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 29 Aralık 2017’de Resmi Gazete’de yayımlandı. 26
Temmuz 2017 tarihli 30135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirildi.
Bu maddeye göre UMREK Komisyonu üye sayısı 7’den 9’a çıkarıldı. Tüm yönetmelik metni için: https://goo.gl/Wb6PRq

Maden ve Doğal Taş İhracatı 2017 Yılında
Yüzde 24 Arttı
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı 2017 Aralık ayı ihracat
rakamlarına göre Türkiye’nin bu yılki ihracatı 157,1 milyar olarak
gerçekleşirken maden ve doğal taş sektörü 2017 yılını 4,69 milyar dolarlık ihracatla tamamladı. Madencilik ve doğal taş sektörünün toplam ihracat rakamındaki payı ise yüzde 3 oldu
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, 2017
yılında maden ve doğal taş ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 24 artışla 4,69 milyar dolar olduğunu ve bu büyüme oranıyla
2023 hedeflerine hızla yaklaştıklarını söyledi. Bu rakamın 2 milyar dolarlık kısmını doğal taş ihracatının oluşturduğunu kaydeden Dinçer, “Bu sonuçlar, maden ve doğal taş ihracatı için 15 milyar dolar olarak hedeflenen 2023 yılı hedeflerine ulaşabileceğimizi
gösteriyor” dedi. Sektörün, Türkiye ekonomisine katkısının diğer
sektörlere hammadde sağladığı için çok daha büyük boyutlu
olduğunun altını çizen Dinçer, “4,69 milyar dolarlık ihracat, ithal
malzeme kullanılmadan yerli kaynakların kullanılmasıyla ve ekonomiye 40 milyar dolara yakın katkı sağlamasıyla çok daha büyük
bir katma değer sağlamış durumdadır” diye konuştu.
İhracatta yakaladıkları artış ivmesinin devam etmesinin 2023 hedeflerine ulaşmak için çok önemli olduğunu ifade eden Dinçer,

2018 yılını bu bakımdan kritik önemde gördüklerini ifade etti.
2018 yılında maden ve doğal taş sektörünün yüzde 20 büyüme
hedeflediğini ifade eden Dinçer şöyle devam etti: “İhracatta artışımızın arzu edilen seviyelere ulaşması için Türkiye’de maden üretiminin artışını sağlamak gerekiyor. Bu alandaki izinlerin kamu tarafından çok daha hızlı verilmesi sektörümüzde çok ciddi bir sıçrama
sağlayacak ve ekonomiye çok ciddi bir katma değer yaratacaktır.
2018 yılında da bu yıl gösterdiğimiz büyüme performansını göstermeyi arzu ediyoruz. Maden üretimi izinlerinin verilmesindeki sürenin kısalmasını istiyoruz ki maden ihracatında istediğimiz rakamlara ulaşabilelim. Eğer 2018 yılındaki büyümemiz yeterince güçlü
olmazsa 2023 hedeflerini yakalamak konusunda gelecek yıllarda
çok daha yüksek büyüme oranlarına ulaşmamız gerekir ki bu da
çok zor olabilir. İzinlerdeki yavaşlık nedeniyle maden üretimini artıramazsak, hedeflerimizi yakalamak için 2019 yılında yüzde 30-40
büyümemiz gerekir ki bu da çok mümkün görünmüyor. O nedenle
maden ve doğal taş ihracatçıları olarak 2018 yılını kritik görüyoruz.
Kamunun da konunun hassasiyetinin farkında olduğunu biliyoruz
ve ülkemiz için en iyi çözümün, en hızlı bir şekilde sağlanacağına
inanıyoruz.”

Kazan Trona'nın Resmi Açılışı Gerçekleştirldi
Ciner Grubu’nun Türkiye’yi alanında dünya lideri konuma yükselten Kazan Trona tesisinin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak’ın katılımyla gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tesisin açılışında gerçekleştirdiği konuşmada yatırımın önemine vurgu yaparken
şu ifadeleri kullandı: “Bu tesis hem madencilik hem kimya hem
de elektrik üretim faaliyetlerini içerisinde barındırıyor. Maliyeti 1,5
milyar dolar olan tesisin 2200 kişiyi istihdam edecek olması iftihar
verici bir tablodur. İhracatın her kuruşu ülkemize net girdi olarak
yazılacaktır. Ülkemiz, dünya soda külü ihtiyacının onda birini, Avrupa'nın ihtiyacının da yarısını karşılayabilir hale gelmiştir. Ciner
Grubu Amerika'da da bu alanda yatırım yapıyor. Burada camdan
deterjana ve hayvan yemine kadar çok geniş kullanım yelpazesi
olan stratejik bir üründen bahsediyoruz. Kahramankazan, Sincan, Beypazarı bölgesi bu ürünün hammaddesinin olduğu bir
yerdir. Tesisin, ülkemize, milletimize Ciner Grubu'na hayırlı olmasını diliyorum.“
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın konuş-
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masının satır başları da şöyle oldu: "2017 yılı madencilik alanında yapısal dönüşümleri hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu. İnsan
odaklı, bilim odaklı madencilik stratejimiz içerisinde risk analizini
başlattık. Maden alanında çok önem verdiğimiz yeni ihale modelinin de altyapısını tamamladık. Tıpkı bu tesis gibi, yeni dönemde cari açığımızı artıran eksikliklere son verme noktasında kritik
adımlar atıyoruz. Ortaklık ya da kar paylaşımı modeli ile birlikte
yeni bir ihale modeli gerçekleştireceğiz. 2018 yılı madenciliğin
yükseldiği bir yıl olacak.”
Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner ise gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, Kazan yatırımı ile Grubu’nun dünyanın en büyük
soda külü üreticisi olduğunu ifade ederken sözlerine şöyle devam etti: “2015 yılının başında inşaatına başladığımız bu tesisi
2,5 yıl gibi kısa bir sürede faaliyete geçirdik. Kazan ve Beypazarı
tesislerimizde üretilen soda külü bütün dünyaya ihraç edilerek
ülkemize 800 milyon dolar döviz girdisi sağlamaktadır. Önemli
nokta ihracat yapılırken 1 dolar ithalat girdimiz yoktur. Ankara'nın en büyük istihdamını sağlayan grubumuz bugün Ankara
kadrosunda 5 bin 500 kişiyi çalıştırmaktadır."
15 Ocak 2018

GMS
Global Magnet
Sondaj

RC 200 SONDAJ KULESİ

Verimli - Uygun Maliyetli - Son Derece Üretken
JORC Uyumlu Sondaj Hizmetleri
200m’ye Kadar Derinlik Kapasitesi

İlgili Kişi: Emre Ünal
Adres: Cinnah Cad. Kırkpınar Sok. No: 10/10 06690 Çankaya / Ankara Turkey
Gsm: +90 542 660 99 55 E-mail: emre@globalmagnetgroup.com

www.globalmagnetgroup.com

Türkiye Madencilik Meclisi, Madenciliği Destekleyici
Hizmetler Alt Komitesi Toplantıları Sürüyor
Ocak 2018
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne bağlı Türkiye Madencilik Meclisi’nin alt komitesi olarak geçtiğimiz yılın başlarında kurulan 'Madenciliği Destekleyici Hizmetler Alt Komitesi'
toplantılarını sürdürüyor. Madencilik Türkiye dergimizi temsilen editörümüz Onur Aydın’ın da üyesi olduğu ve geçtiğimiz
günlerde yeni toplantısını gerçekleştiren Komite, hizmet sektörünün mevcut durumunu, yaşanan sorunları, sorunlara çözüm
önerilerini, teşvik beklentileri, sektörün büyümesi için önerileri
ve benzeri konuları belirleyerek raporlaştıracak.
Madencilik sektörünü destekleyen hizmetler kapsamında faaliyet gösteren özel sektör firmalarının temsilcilerinin ilettiği
bilgiler ışığında hazırlanacak ortak bir rapor TOBB Başkanlığına sunulması amacıyla Türkiye Madencilik Meclisine iletecek.
Raporun TOBB Başkanlığı tarafından da hükümete iletilmesi
bekleniyor.
Madenciliği Destekleyici Hizmetler Alt Komitesi; Mühendislik
Hizmetleri, Maden Arama ve Geliştirme Hizmetleri, Makine
Ekipman İmalat, Makine Ekipman İthalat, Lojistik, Müteahhitlik
Hizmetleri, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri, Laboratuvar

Hizmetleri, ÇED Hizmetleri, Yazılım ve Otomasyon Hizmetleri,
Mevzuatla İlgili YTK-Maden Hakları ve Danışmanlık Hizmetleri, Geri Kazanım, Madencilikte Basın Yayın ve Organizasyon
Hizmetleri, Madencilikte Teşvik, Proje Finansmanı ve Leasing,
Madencilik Sarf Malzemeleri Temin ve İmalatı, Delme-Patlatma
Hizmetleri, Madencilikte Eğitim ve İnsan Kaynakları Hizmetleri,
Aracı Kurumlar (Borsa, Banka, Ticari Eşleştirme) şeklinde 18 iş
alanından oluşuyor ve bu başlıklar kapsamındaki temsilcilerin
komiteye gönüllü destekleri ile çalışmalar yürütülüyor.
Diğer taraftan, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yine
geçtiğimiz günlerde ilk toplantısı gerçekleştirilen Onbirinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, TOBB Türkiye Madencilik
Meclisi, Madenciliği Destekleyici Hizmetler Alt Komitesi Başkanı
Sabri Karahan ve raportörü Halim Demirkan’ın önerisi ve toplantı
katılımcılarının desteği ile, Kalkınma Planındaki Madencilik Özel
İhtisas Komisyonu altında 'Madenciliği Destekleyici Hizmetler
Çalışma Grubu' da kurulmuş olup, bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 2019-2023 kalkınma planında hizmet sektörümüzün hedeflerinin de yer bulması için çalışılacak.

Ciner Grubu 2018 Sonunda Dünyanın En Büyük
Doğal Soda Külü Üreticisi Olacak
Madencilik, enerji, cam, kimya, medya, nakliye ve turizm sektörlerine odaklanmış olan Ciner Topluluğu, Ciner Resources, Eti Soda
ve Kazan Soda isimli mevcut üç tesisiyle 2018 yılının sonuna kadar
dünyanın en büyük doğal soda külü üreticisi olacak.
Ciner Resources, Wyoming, Amerika'nın Green River şehrinde bulunan en gelişmiş üretim tesisi ile dünyanın en saf trona yatağından soda külünü üretiyor. Şirket yılda yaklaşık 2,8 milyon ton soda
külü madenciliği yapıyor.
1998 yılında kurulan ve 2009 yılında ticari olarak soda üretimine
başlayan Eti Soda, dünyanın ikinci büyük doğal trona kaynağı olan
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan tesislerle 1,65 milyon ton
doğal soda külü üretiyor.
Topluluğun en yeni üyesi olan Kazan Soda, 2011 yılında kurulmuş
ve Ağustos 2017'de soda külü üretimine başladı. Tesis, Ankara'nın

Kazan ilçesinde bulunuyor ve Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük
soda külü tesisleri arasında yer alıyor. Tesisin yılda yaklaşık 2,75
milyon ton soda külü üretmesi hedefleniyor. Çeşitli kaynaklardan
elde edilen bilgilere göre, tesisin Ocak 2018 sonuna kadar tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.
Şirket Kazan'da gerçekleştirdiği yatırımla doğrudan ve dolaylı olarak 4 bin kişiye istihdam sağlarken yılda 600 milyon dolarlık ihracat
yapmayı planlıyor. Gerçekleştirdiği yatırım için dünyanın en büyük
dört bankasından 1 milyar 18 milyon dolar kredi sağlayan şirket
Kazan'da toplamda 1,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi.
Şirket Türkiye’deki operasyonlarında çözelti madenciliğini kullanarak trona üretirken Amerika’daki tesiste yerin 850 feet altında
üretim gerçekleştiriyor. Ciner Grubu'nun toplam soda üretiminin
2018 yılı sonunda 7 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Himmetdede'nin ÇED'ine Açılan Davaya Red
Koza Altın İşletmeleri, Himmetdede Altın Madeni ÇED olumlu kararının iptali için açılan davanın reddedildiğini açıklarken, Çukuralan Altın Madeni ÇED olumlu kararının iptali için
açılan dava ile ilgili güncel durumu da kamuoyuyla paylaştı.
Yapılan açıklamada; Kayseri’nin Himmetdede beldesinde çekirdek eleme ve depolama tesisi bulunan davacı tarafından,
Himmetdede Altın Madeni İşletmesi projesiyle ilgili olarak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 14.07.2016 tarihli ÇED olumlu kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davanın Kayseri 1. İdare Mahkemesinin
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23.11.2017 tarihli kararıyla reddedildiği bildirildi.
Diğer taraftan şirket, Çukuralan İşletmesi’yle ilgili olarak yaptığı açıklamada ise Çukuralan Altın Madeni işletmesi “3. Kapasite
Artırımı Projesi” ile ilgili olarak verilen ÇED olumlu kararının iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı bir kısım davacılar
tarafından İzmir 6. İdare Mahkemesine iptal davası açıldığını,
mahkemece davanın şirkete ihbarına karar verildiğini aktardı.
Ayrıca Koza Altın İşletmeleri’nce davaya müdahil olmak için
gerekli hazırlıklar yapıldığı vurgulanırken dava ile ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.
15 Ocak 2018

Alacer'in, Çakmaktepe Projesinde Yeni Kaynak
İştiraki Anagold Madencilik ile ülkemizde faaliyetlerini sürdüren
Alacer Gold, Çakmaktepe madeninde yeni bir rezerv keşfedildiğini açıkladı. Bu yeni keşfin yanı sıra ölçülmüş (measured) ve gösterilmiş (indicated) kaynak miktarında %70’lik artış sağlandığı da
belirtildi. Firma tarafından yapılan açıklamada Çöpler işletmesine komşu olan projede yapılan sondaj çalışmalarını hakkında da
bilgi verildi. Firma tarafından yapılan açıklamada öne çıkan noktalar şu şekilde oldu;
• Çöpler bölgesindeki ölçülmüş (measured) ve gösterilmiş (indicated) kaynak tahmini 2016 yılının aynı ayına göre yaklaşık %70
artarak 239.000 ons’a ulaştığı belirtilirken, çıkarsanmış (inferred)
kaynak miktarı tahmininin ise önceki yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık %110 artarak 50.000 ons’a ulaştığına dikkat çekildi.
• Çakmaktepe’de 176.000 onsluk yeni bir rezerv keşfi yapıldığı
vurgulandı.
• Revize edilen ÇED ve işletme onayları için yapılan başvurular için onay beklendiği belirtilirken firmanın mera statüsünde
olmayan bölgelerde 2018 yılının son çeyreğinde çalışmalara
başlamayı planladığı ifade edildi.
• Çakmaktepe’den üretilen materyalin Çöpler cevher işleme
tesisine taşınacağı ve buradan ağırlıklı olarak 2019 yılında olmak üzere 50.000 ons ek üretim yapılacağına dikkat çekildi.
• Çakmaktepe’de mera statüsündeki alanlar için mera izni başvurusunda bulunulduğu ifade edildi.
• Çöpler ve Çakmaktepe arasında ulaşım sağlayan yollarda çalışmaların devam ettiği bildirilirken bu yolların yeni atık depolama tesisine bağlanacağı belirtildi.
• Elde edilen sonuçları “heyecan verici” olarak değerlendiren
firma “Çakmaktepe Far North” bölgesinde yapılacak sondaj çalışmalarına hız verildiğine dikkat çekti.
• Çöpler projesinde arama çalışmalarının devam ettiği belirtilirken ek oksitli cevher keşfinin öncelikli hedef olduğu
belirtildi.
Alacer Gold CEO’su Rod Antal konu ile ilgili şu açıklamalarda
bulundu: “Bu büyüme heyecan verici. Hedefimiz her zaman Çak-

maktepe’yi 2018 yılında devreye almak olmuştu ve planlandığı gibi
çalışmaların başlaması halinde bu hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Yaşanan son gelişmeler ile birlikte Çöpler’in altyapısını kullanacak yeni bir oksit kaynağımız oldu. Elimizdeki potansiyeli kısa
süre içerisinde karlı bir üretime dönüştürmek ekibimiz için önemli
bir başarıdır.
Önce

Sonra

Aynı zamanda ‘Çakmaktepe Far North’ bölgesinde yaptığımız 5
sondaj çalışmasını da tamamlamış durumdayız. Elde ettiğimiz sonuçlar bölgedeki mineralizasyon hakkında bilgi veriyor ve sahadaki
tenör oranlarının devam ettiğini işaret ediyor. Bu veriler ışığında
sahada şimdiden mükemmel bir potansiyel görüyoruz. Çakmaktepe’de birçok bölge açık durumda ve elde ettiğimiz sonuçları geliştirmek adına planladığımız sondaj programına 2018 yılında da
devam edeceğiz.”

Ariana, Salınbaş'tan Yeni Keşif Haberi Verdi
Ariana Resources, Salınbaş projesinde gerçekleştirilen arama çalışmalarının sonuçları ile ilgili bilgi paylaştı. Şirket tarafından yapılan
açıklamada öne çıkan maddeler şu şekilde oldu.
• ‘Salınbaş North’ bölgesinde yaklaşık 550m x 150m’lik alanda
değerli ve baz metal anomalisi keşfinin yapıldığı belirtildi. Toprak örneklerinden elde edilen sonuçların arasından öne çıkanlar 3,83 g/t Au + 108 g/t Ag, 2,97 g/t Au + 94 g/t Ag ve 1,67 g/t
Au + 91 g/t Ag şeklinde oldu.
• Mevcut Salınbaş kaynağının değerli ve baz metallerce zengin
uzantılarının projenin uzun vadeli gelişim potansiyelini ortaya koyduğu belirtilirken sahada daha önceden yapılan sondaj
çalışmalarından elde edilen sonuçlarda belirgin bir baz metal
potansiyeli görüldüğüne dikkat çekildi. Yayımlanan sonuçları
arasından dikkat çekenler 1,4m boyunca %24,9 Zn + %20,0 Pb
+ %0.23 Cu + 0,76 g/t Au + 505 g/t Ag ve 11,5m boyunca %1,8
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Zn + %1,6 Pb + 3,29 g/t Au + 29 g/t Ag şeklinde oldu.
Ariana Resources Genel Müdürü Kerim Şener Salinbaş projesindeki gelişmeler ile ilgili şu açıklamaları yaptı: “Salınbaş’ın hali hazırda
JORC uyumlu yaklaşık bir milyon onsluk kaynağı mevcut. Son arama
çalışmaları bize bilinen bölgelerin içinde ve dışarısında yeni fırsatlar
olduğunu ve bu fırsatların kaynak miktarının artırabileceğini gösterdi. Salınbaş zonu kuzeydoğu ve güney batıya uzanıyor ve hem değerli
hem baz metal potansiyeli taşıyor. Yeni keşif aynı zamanda Salınbaş’ın izole bir mineralizasyon zonu olmadığını, zengin kaynaklara
sahip bölgede diğer ‘Salınbaş Tipi’ kaynakların da keşfedilebileceğini
gösteriyor. Ardala bölgesinde daha önce yapılan sondajlarda yüzeyden itibaren 135 metre boyunca 2,28 Au içeriğinin yanı sıra önemli
miktarda bakır ve molibden bulgusuna ulaşıldı. Bu bulgular altın
bakımından zengin porfirideki cevherleşmenin gelişimi için önemini
gösteriyor. "
15 Ocak 2018

DÜNYADAN HABERLER

107 Yıllık Dome Altın Madeni’nde Sona Gelindi
Kanada'nın en eski ve en üretken altın madenlerinden birisi olan
Dome Altın Madeni tükenen kaynaklar, düşük verimlilik ve kurulu alt yapının artık yeterli gelmemesi nedeni ile faaliyetlerini
durdurdu. 107 yıldır üretim yapan madende 2016 yılında yapılan
değerlendirme sonrasında faaliyetlerin 18 ay daha sürdürülmesi
kararı alınmıştı. Aradan geçen zaman sonunda Goldcorp'un iştiraki olan Porcupine, madenin 2018 Ağustos ayında kapanacağını açıklarken Genel Müdür Marc Lauzier alınan kararın şirket faaliyetlerini optimize etmek ve bölgedeki diğer projelere yapılacak

yatırımları güvenli hale getirmek amacıyla alındığını belirtti.
Kanada'nın en uzun süre aralıksız işletilen madeni olma özelliği
taşıyan Dome Madeni, Ontario, Foleyet'ten Quebec'in Chibougamau'ya uzanan 450 kilometre uzunlukta ve 150 kilometre
genişlikteki Abitibi altın kuşağında yer alan en eski üretim tesislerinden birisiydi.
Goldcorp tarafından yapılan açıklamaya göre Porcupine,
1910'da üretime başladığı Dome altın madeninden toplam 67
milyon ons altın üretti.

Maden Arama Yatırımlarındaki Artış
Devam Ediyor
S&P Global Market Intelligence'in yaptığı araştırmaya göre maden arama çalışmalarına yapılan yatırımların 2018 yılında da
artmaya devam etmesinin beklendiği açıklandı. 2017 yılında
piyasalarda yaşanan toparlanma ile hız kazanan maden arama
çalışmalarının bu yıl içerisinde de aynı hızla devam edeceği belirtilirken özellikle çinko aramalarında belirgin bir artış olacağının altı çizildi.
Araştırmada, yükselen emtia fiyatları nedeniyle çinko arama
bütçelerinde geçtiğimiz yıl büyük bir artış görüldüğü belirtilirken arama faaliyetlerinde bulunan 199 şirketin, 2017 yılında
çinko aramaları için yaklaşık 489,4 milyon dolar bütçe ayırdığı
ifade edildi. Bu rakamın önceki seneye göre %17 artış göstermesi dikkat çekti.
S&P Global Market Intelligence Metaller ve Madencilik Araştırma Analisti Sean Decoff konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada
şu ifadeleri kullandı: "2018'de madencilik endüstrisinin iyileşmesi
devam ederken, çoğu emtia için keşif paylarının artmasını bekliyoruz ancak 2017'deki güçlü fiyatlar nedeniyle çinko daha iyi per-
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formans gösterecek. Bütçe artışının büyük kısmının, küçük ölçekli
maden şirketlerinden ve artan fiyatların desteği ile madenleri yeniden açan büyük üreticilerden geleceğine inanıyoruz."
2017 yılında çinko araştırmalarının en büyük odağı mevcut
maden sitelerinde gerçekleştirilen genişletme çalışmaları
olarak dikkat çekerken Teck Resources ve Votorantim gibi
büyük üreticilerin bu doğrultuda yaptıkları harcamalardaki
artış sayesinde yapılan yatırımın miktarı 80,1 milyon dolara
ulaştı.
Fizibilite aşamasındaki ve geliştirmenin son evresindeki projelere ayrılan bütçeler önceki yıla kıyasla değişim göstermeyerek
149,9 milyon dolar seviyesinde seyrederken, yeni arama projelerine ayrılan harcamalar ise %36 artarak 113,6 milyon dolara
yükseldi.
Geçen yıl çinko aramalarının odak noktası Güney Amerika oldu.
Yatırımların üçte ikisinden fazlası Güney Amerika’ya yapılırken
yatırımların odaklandığı diğer bölge Çin oldu. Çinko yatırımlarının ise yalnızca %7'si Avustralya’ya gerçekleştirildi.

900 Milyon Dolarlık NTE Madeni İçin
Bir Adım Daha Atıldı
Arafura Resources, Avustralya’da yer alan uzun vadeli neodimyum ve praseodimyum tedarikçisi olması beklenen Nolans Nadir Toprak Elementi (NTE) Projesi için beklediği onayı
aldı. Avustralya Çevre Koruma Kurumu (EPA) tarafından iki
yıldan uzun süredir devam eden incelemeler sonucunda projenin çevreye zararının olmayacağı kararına varılırken yer altı
suyu kullanımı ve radyoaktif materyalin tahliyesinin verimli
bir şekilde yönetilebileceği sonucuna ulaşıldı. Projeye verilen
onay ile ilgili olarak konuşan EPA Başkanı Paul Vogel: “Bu projenin birkaç kuşak boyunca yüksek seviyeli işletme denetimine
tabi tutulması gerekiyor. Aynı zamanda işletme sıkı kurallara
tabi tutulmalı, bunun başka bir yolu yok.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
35-55 yıl arasında faaliyetlerini sürdüreceği tahmin edilen madenin 2020 yılında üretime başlaması bekleniyor. Dünyanın en
büyük NTE madeni olduğu belirtilen Nolans’a 900 milyon dolar
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yatırım yapılacağı ve 250–300 istihdam sağlanacağına dikkat
çekildi.
Arafura Resources Genel Müdürü Gavin Lockyer: “Sürdürülebilirlik ekibimiz ve çevre danışmanlarımız titizlikle çalışmalarına devam ediyorlar. Çevre onayı süresince gerekli evrakların hazırlanmasında büyük emek sarf ettiler. Arafura aynı zamanda işletmeye
başlamak için sosyal onayın da çok önemli olduğunun farkında,
bu nedenle projenin her aşamasında iletişime, danışmanlığa çok
dikkat ediyoruz.” dedi.
Ayrıca proje faaliyete geçmeden önce nihai ÇED onayının da
alınması gerekiyor. Yetkililer tarafından bu sürecin 2018 yılının
ilk çeyreğinde sonlanmasının da beklendiği açıklandı.
Neodimiyum ve praseodimiyum, rüzgâr türbinleri ve elektrikli
araçlarda kullanılan mıknatısların üretiminde kullanılıyor. Nolans projesinin, küresel talebin %10’unu karşılaması bekleniyor.
Dünyadaki NTE üretiminin %90’ını ise Çin’in gerçekleştiriyor.
15 Ocak 2018

Çin’de Devasa Gümüş Yatağı Keşfedildi
Çin Halk Cumhuriyeti Devleti’ne ait haber ajansı Xinhua’nın
haberine göre 100 milyon tondan fazla gümüş cevheri içeren
bir maden yatağı keşfi yapıldı. Çinli haber ajansı tarafından
duyurulan miktarın rezerv yâda kaynak miktarını gösteren bir
rakam mı olduğu bilinmezken ABD Jeolojik Araştırmalar (USGS)
kurumu verilerine göre ülkenin güncel gümüş rezervleri 39.000
ton olarak kayıtlara geçti. Keşfedilen gümüş yatağı İç Moğolistan'daki Shuangjianzi Dağı'nda bulunuyor. USGS, gümüş üretimi ve rezervleri bakımından Çin'i Amerika Birleşik Devletleri,
Avustralya, Bolivya ve Şili'nin arkasından beşinci konuma getir-

di. USGS verilerine göre en büyük gümüş üreticisi 5.600 ton ile
Meksika olarak dikkat çekerken ve en büyük rezerve sahip ülke
ise 120.000 ton ile Peru oldu.
Kitco, 2015 yılında Çin'in 128 milyon 660 bin ons gümüş ürettiğini kaydederken bu miktarın büyük bir bölümünün ise kurşun
ve çinko madenlerinden yan ürün olarak elde edildiği belirtildi.
Güncel üretim rakamları bilinmese de ülkede gümüş üretimi
gerçekleştiren en büyük iki gümüş madeninin, Kanadalı Silvercorp'un Ying madeni ve China Polymetallic'in Shizishan madeni olduğu biliniyor.

Lundin Gold, Ekvator’un En Büyük
Madenini Kuracak
Kanadalı Lundin Gold, Ekvator Maden Bakanlığı ile birlikte, Zamora Şinşipe'nin güneydoğusundaki Fruta del Norte altın-gümüş projesinde iki tünelin açılışını gerçekleştirdi. Tünellere altın anlamına gelen Kuri ve meyve anlamına gelen K'isa isimleri
verildi.
13 yıl boyunca yılda 340.000 ons altın üretmesi beklenen yer
altı madeninin, 4,8 milyon ons altın ve 6,34 milyon ons gümüş
muhtemel (probable) rezerve sahip olduğu belirtilirken bahsedilen bu özelliklerin madene, Ekvator’un en büyük madeni
olma özelliği kazandırdığı da açıklandı.
Lundin Gold Başkan ve CEO'su Ron Hochstein konuyla ilgili
yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yumuşak killi zeminde tünel oluşturma, yer altı madenciliğinin gelişimi için önemli
bir risk faktörüdür ve bu zorlu görevi yerine getirmeyi başardık ve
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ülkeye gerekli emtiaları kazandırabilir. Ülkemizde bu duruma
örnek gösterilecek sayısız madencilik örneği vardır. Maden
odası üyeleri tarafından TSM'nin kabul edilmesi ile uzun vadede katkı sağlayacak uygulamaların bir gelenek haline gelmesi
amaçlıyoruz.”
İmzalanan anlaşma ile Filipinler, TSM standartlarını kabul
eden 4. ülke oldu. Kanada Madenciler Birliği tarafından 2004
yılında oluşturulan sürdürülebilir madencilik standardı TSM,
geçtiğimiz iki yıl içerisinde Finlandiya, Arjantin, Botsvana gibi
ülkeler tarafından benimsenmişti.

Alrosa’dan Angola’ya Yatırım
Anglo American ile birlikte küresel işlenmemiş elmas üretiminin
yarısını gerçekleştiren Alrosa, Catoca Mining şirketindeki hissesini arttırmak üzere Angola Devlet Başkanı Joao Lourenço’nun
onayını aldı. 70 milyon dolar değerinde olan anlaşma sayesinde
Alrosa’nın, şirketteki hissesini %8,2 arttıracağı ve Rusya dışında bir
madende faaliyet gösterme imkânına sahip olacağı vurgulandı.
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maden gelişimi artık daha hızlı ilerleyecektir. Ayrıca proses fabrikası ve elektrik hattı da dahil olmak üzere diğer önemli projeleri
hızlandırıyoruz."
Konuşmasında 43,83 kilometrelik elektrik hattı için 2017 sonunda nihai onay aldıklarını belirten Hochstein, arazi sahipleri
ile yapmaları gereken anlaşmalar olduğunu da belirtti. Bu arada, proses tesisinin hafriyat işlerinin %13’ünün tamamlandığı,
2018 yılının ilk çeyreğinde beton fabrikalarının temellerinin
atılmasının planlandığı ifade edildi.
Lundin Gold’ın proje için bugüne kadar 45 milyon dolar rödovans bedeli ödediği, 2018 yılında ise ek olarak 20 milyon dolar
ödeme yapması gerektiği de belirtilirken madenin faaliyet göstereceği 13 yıl boyunca Ekvator’a, toplam 1 milyar dolar rödovans ödemesi yapılacağı tahmin ediliyor.

Filipinler Madencilikte Kanada
Standartlarına Uyacak
Kanada Maden Odası, Kanada’nın sürdürülebilir madencilik
standardı girişimi TSM’yı benimseyecek. Geçtiğimiz ay içerisinde Kanada Madenciler Birliği ve Filipinler Maden Odası
arasında TSM (Towards Sustainable Mining/Sürdürülebilir
Madenciliğe Doğru) anlaşmasının imza töreni düzenlendi.
İmza töreninde konuşan Filipinler Maden Odası Başkan Gerard Brimo TSM’yi kendi ülkelerinin hususi sorunlarını ele
alarak tekrar düzenlemeyi planladıklarını belirtti ve şu cümleleri ekledi: “Sorumlu yapılan madenciliğin ülkeye katacağı
çok şey var. Ülkenin ekonomisine katkıda bulunabilir yâda
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Önümüzdeki aylarda sonuçlanacak anlaşma ile Catoca üzerindeki hisse dağılımının, %41 Alrosa %41 Angola Devletine ait
Endiama ve %18 LL International Holding şeklinde değişeceği
belirtildi. Maden dünyanın 5. Angola’nın ise en büyük madeni
olma özelliğini taşıyor ve Angola’da üretilen elmasların %75'inden fazlası şirket tarafından çıkarılıyor.
15 Ocak 2018
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TMD 4 Aralık Dünya Madenciler Günü Semineri
Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından 4 Aralık Madenciler Günü vesilesi ile gerçekleştirdiği panel sektörün önde gelen
isimlerinin geniş katılımı ile gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü
TMD Genel Sekreteri Ercan Balcı’nın yaptığı ve sektörün güncel
bazı sorunlarının irdelendiği panelde Nearloc şirketinin yöneticisi İlter Mutlu Türk, “Yer Altı Madenlerinde Personel Takip Sistemi Uygulamaları” konusunda bilgiler verirken bu kapsamda
Türk Maadin şirketinin şantiyeleri ile canlı bağlantı kuruldu ve
takip uygulamaları irdelendi.
Daha sonra, “Yeni Yasal Düzenlemelerin Maden Ruhsat Güvencesi
Üzerine Olası Etkisi” başlıklı konuşması ile Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu söz alarak özellikle torba
yasa ve yakın tarihte yürürlüğe giren yönetmelik üzerine görüşlerini ve sektörün çekincelerini dile getirdi. Son konuşmacı, Dr. Jeolog A. Vedat Oygür ise “Çağdaş Madencilik Faaliyetlerinde Sosyal
İzin” başlığı ile madencilikte yöre insanının rızası ve halkla ilişkilerin
önemi hakkındaki deneyim ve bilgilerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik, verilen kokteyl ve ardından düzenlenen gala yemeği
ile son buldu.

Türkiye’nin Enerji Gerçeği ve Kömürün Önemi
Toplantısı Eskişehir’de Yapıldı
Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı (YMGV) tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Enerji Gerçeği ve Kömürün Önemi” toplantısı
9 Aralık 2017 tarihinde Eskişehir’de gerçekleştirildi. Toplantının
birinci bölümü ilgili Sivil Toplum Kuruluş temsilcilerinin konuşmalarına ayrılırken bu bölümde; Genç Maden İşletmecileri Derneği (GEMAD) Başkanı Cemil Ökten, Türkiye Madenciler Derneği temsilcisi Süha Nizamoğlu ve Kömür Üreticileri Derneği
Genel Sekreteri Rıfat Kılıçay enerjinin ve ulusal kömür kaynaklarımızın önemi üzerine görüşlerini paylaştılar.
Toplantının ikinci bölümünde gerçekleştirilen panelin moderatörlüğü YMGV Başkanı Prof. Dr. Güven Önal tarafından
yapılırken panelistler; TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İsmet
Kasapoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vedat Arslan,
Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden
İşletme Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahtiyar Ünver, İmbat
Madencilik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Arif Kurtel oldu.
Panelde söz alan Güven Önal, konuyla ilgili yaptığı sunumda
vakfın amacının Türkiye’de madenciliği çevreye, insan sağlığına duyarlı olarak geliştirmek ve Türk insanının refah düzeyini
arttırmak olduğunu belirtti. Önal, vakıf olarak ülkemizde madencilik kültürünün oluşturulmasına çaba sarf ettiklerini, Türkiye’nin madenlerini işletmeden hiçbir zaman tam bağımsız
olamayacağını vurguladı. Önal; “Yıllar önce altın madenciliği
için yaptık bu mücadeleyi ve bugün Türkiye’de 12 altın madeni
çalışıyor. Bir o kadar da devreye girecek. Türkiye, Avrupa’nın en
büyük altın üreticisi oldu. Şimdi aynı şekilde Türkiye yüzde 75
gibi bir rakamla enerjide dışa bağımlı. Bunu aza indirelim, cari
açığımız azalsın. Türkiye’nin tek kaynağı kömür. Petrolü, doğalgazı Allah vermemiş. O zaman kömürü en etkin şekilde ve
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insan sağlığına en riayet eder şekilde üretelim ve bundan elektrik üretelim. Kimse karanlıkta kalmak istemiyor. Her şey elektrik dolasıyla elektriğin üretimi için de kaynak lazım. Yüzde 75’i
azaltalım diyoruz ama vatandaşı yanıltıcı bazı görüşler çıkıyor.
’Kömürü kullanmayalım’ diyorlar, başka bir şey yok ki ne kullanalım. Güneş, rüzgâr akarsuyumuz var. Tamam onları da kullanalım ama bunlarla hiçbir zaman biz yeterli enerji elde edemeyiz. Dünyada da hala böyle. Bugün dünya elektriğin yüzde
38’ini kömürden elde ediyor. ABD yüzde 33, Almanya yüzde 43
oranında enerjisini kömürden elde ediyor” ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Bahtiyar Ünver ise dünyada
sadece Türkiye’de kömür teknolojilerinin ‘kirli ve kötü teknoloji’ sınıfında değerlendirildiğinden bahsederek, “Gelişmiş ülkelerde kömür teknolojileri, bizim ülkemizdeki gibi kirli ve kötü
teknoloji sınıfında değerlendirilmiyor. Gerçekten de yapılan iş,
bilimsel ve teknik şekilde yapıldığı zaman kömürün diğer alternatif enerji kaynaklarından daha az zararlı olduğunu gösteriyor.” şeklinde konuştu.
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VACON® NXC LOW - HARMONIC
DÜŞÜK HARMONİKLİ BİR SÜRÜCÜ VE DAHA FAZLASI
VACON® NXC Low-Harmonic, düşük harmonik değerleriyle en zorlu enerji kalite taleplerini karşılar.
Bunun yanında, tüketilmeyen enerjinin şebekeye geri kazandırılması için rejeneratif çalışabilme ve
maksimum çıkış gücü için gerilim yükseltme desteği gibi özellikleriyle uygulamanın performans ve
verimliliğini arttırır.
• Düşük giriş akım harmonik değeri
• Tesislerde mevcut motor ve elektrik altyapısına kolay adaptasyon
• Gerilim yükseltme desteği ile maksimum çıkış gücü sağlama
• Rejeneratif çalışma özelliğiyle tüketilmeyen enerjinin şebekeye geri kazandırılması
• IEEE 519, G5/4 harmonik standartlarıyla tam uyumluluk
• Geniş opsiyon listesiyle uygulamaya göre yapılandırılabilme
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Türkiye’nin İlk Madencilik Yazılımı Dış Pazara Hazır
2010 yılında alanında bir ilke imza atarak akademi & kamu &
özel sektör iş birliği ile ortaya çıkan Türkiye’nin ilk yerli madencilik yazılımı NETPRO/MINE, dünyaya açılmaya hazırlanıyor.
Yurtdışında birbirinden başarılı projelere adını yazdırmak için
yazılım testine giren NETPRO/MINE, güvenirliliğini bir kez daha
tescilledi.
Yurt içinde yakaladığı başarıyı yurt dışına da taşımak isteyen
NETPRO/MINE, yazılımının maden kaynak/rezerv kestiriminde
son yıllarda yapılan gelişmelere uyumlu olarak güncellenmesini sağlamak ve mevcut fonksiyonlarının da madencilik bilim
ve teknolojisine olan uyumunu tescillemek adına Hacettepe
Teknokent Teknoloji Transferi Ar-Ge Danışmanlık Enerji Sağlık
Çevre İletişim San. ve Tic. A.Ş. (HT) ile bir çalışma yaptı. Bu çalışma için Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü
Maden İşletme öğretim elemanlarından Prof.Dr. A.Erhan TERCAN, Prof.Dr. Bahtiyar ÜNVER, Doç.Dr. Mehmet Ali HİNDİSTAN,
Y.Doç.Dr. Güneş ERTUNÇ ve Dr. Fırat ATALAY’ı gibi değerli akademisyenler yetkilendirildi. Oldukça titiz yürütülen ve sondaj,
katı modelleme, bloklama, kestirim işlemleri, yer üstü madenciliği, yer altı madenciliği ve görselleştirme gibi altı ana başlık

altında yürütülen çalışmalar NETPRO/Mine’ın dünyaya açılmaya hazır olduğunu bir kez daha tescilledi.
Bugün 150 yerli maden firması tarafından güvenle kullanılan
NETPRO/Mine, sektör temsilcilerini henüz üniversite sıralarındayken karşılıyor. Birçok üniversiteyle müfredat anlaşması da
olan NETPRO/MINE’ın bu başarısına en güzel örnekler; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Bülent
Ecevit Üniversitesi gibi üniversiteler.

“Madencilikte ABB Çözümleri” Semineri Ankara'da
Tamamlandı
ABB Türkiye Proses Endüstrileri birimi, 30 Kasım 2017 tarihinde
Wyndham Ankara Oteli’nde, madencilik endüstrisine sunduğu
çözümlerle ilgili bir günlük seminer düzenledi. ABB’nin madencilik
endüstrisine sunduğu anahtar teslim ve özel çözümlerin yanı sıra
ABB Ability™ platformu ve dijital çözümlerin de paylaşıldığı toplantıda katılımcılar, yazılım ve dijital uygulamaları aynı zamanda canlı
demo sistemi üzerinden de görme ve deneyimleme olanağı buldu.
Yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen seminerde katılımcılar
ABB’nin sunduğu çözümlere yoğun ilgi gösterdi. Seminerde aynı
zamanda ABB’nin Maden, Alüminyum, Çimento ve Yeraltı Madenciliği Global Grup yetkilileri de yer aldı.

kolaylaştıran, bakım maliyetlerini azaltan dijital uygulamalar Proses
Kontrolü (Process Control), Enerji Kontrolü (Power Control), Gelişmiş Proses Kontrolü (Advanced Process Control)/Expert Optimizer,
Durum İzleme&Varlık Yönetimi (Condition Monitoring&Asset Management), Entegre Maden Operasyonları (Integrated Mine Operations) (Planlama/Programlama, Sevk ve Filo Yönetimi), Information
Management/Knowledge Manager ve İşbirliği Temelli Operasyonlar (Collaborative Operations) ele alındı.

Seminerin açılış konuşmasını, ABB Türkiye Proses Endüstrileri Lokal
İş Birimi Müdürü Mehmet Yetkin ve ABB Maden, Alüminyum, Çimento Grup Başkan Yardımcısı Max Luedtke gerçekleştirdi. Yetkililer, madencilik endüstrisindeki gelişmeler ve endüstriyel devrimden
ve bu gelişmelere uyumlu olarak ABB’nin Endüstri 4.0 ve dijitalizasyon alanlarında endüstriye yönelik özel uygulamalarından bahsetti.

Proses Endüstrileri Bölümü’nün yapısı ve sunduğu anahtar teslim
çözümler, mühendislik ve proje yönetimi bütünleşik ürün, servis ve
sistem çözümleri ile birlikte Proses Endüstrileri Lokal İş Birimi Müdürü Mehmet Yetkin ve madencilik sektöründen sorumlu Satış Yöneticisi İlten Karadağ tarafından sunuldu. Yürütmekte olduğu her
projede İş Sağlığı ve Güvenliği konularının önemine inanan Proses
Endüstrileri bölümü, seminerde, özellikle madencilik sektörü için
günümüzde gittikçe daha da önemli hale gelen İSG konuları ile ilgili
de ABB’nin yapmış olduğu uygulamalar konusunda ayrı bir sunum
gerçekleştirdi.

Seminerin ana konusu olan anahtar teslim çözümler ve dijitalizasyon kapsamında ABB’nin madencilikte yapılanması, ABB AbilityTM
platformu ve madencilik endüstrisine özel geliştirilen MineOptimize çözümleri ve MineOptimize ile değer yaratan dijital uygulamalar üzerinde duruldu. Enerji ve üretim verimliliğini artıran, işletme
hatalarını azaltan, hataların bulunmasını ve doğru karar verilmesini

Seminerde, ayrıca, ABB’nin yer altı madenciliği kapsamında sunmuş
olduğu maden vinç çözümleri ve yer altı madenciliği kapsamındaki
dijital uygulamalarına da yer verildi. ABB’nin madencilik sektörüne
sunmuş olduğu bir diğer çözüm olan öğütme (RMD, GMD, HPGR)
ve malzeme taşıma çözümleri de seminer oturumunda ele alınan
konular arasında yer aldı.

26

www.madencilik-turkiye.com

15 Ocak 2018

ŞIRKET HABERLERI

BARKOM’dan Yeni Bir İş Birliği Daha;
Tunnel Radio Yer Altı İletişim Sistemleri
Tunnel Radio
of
America
Inc., yer altı
maden ocaklarında daha kaliteli kablosuz iletişim sağlanmasına yönelik talebi karşılamak
için 1988 yılında kurulmuştur. Amerika Birleşik
Devletleri’nde ilk güvenilir VHF haberleşme
sistemi, 1988 yılında Alaska, Juneau yakınlarında bulunan Greens Creek madeninde kurulmuştur. Bu sistem, yıllar geçtikçe miller boyunca genişletilerek günümüzde de kullanılmaya
devam edilmektedir. Aynı zamanda, Tunnel
Radio büyümeye devam ederek ABD’de ve
dünya genelinde çok sayıda telsiz sistemi kurmayı sürdürmüştür.
Firma ilk demiryolu iletişim sistemlerini 1993 yılında faaliyete geçirmiştir. Endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamak için ürün
yelpazesini genişletmeye devam eden Tunnel Radio’nun link
teknolojisi, Union Pacific ve BNSF’nin uzun mesafe yük taşıma kapasitelerini iki katına çıkarmalarını ve yakıt masraflarını
azaltmalarını sağlamada etkili olmuştur. Şu anda Tunnel Radio geliştirme ekipleri Amerika Birleşik Devletleri’nde 2008
yılı Demiryolu Güvenliğini İyileştirme Kanunu’yla şart koşulan
Pozitif Tren Kontrolünü (PTC) desteklemektedir.
Tunnel Radio, aralarında Union Pacific, BNSF, CSX, Alaska
Railroad, Barrick Gold, Newmont, Rio Tinto, Alpha Natural
Resources ve başka pek çok önemli firmanın da bulunduğu, ulaştırma ve madencilik sektörünün en büyük şirketleri için kablosuz haberleşme ve veri sistemleri kurmuştur. Tunnel Radio, kendisini dünya çapında kullanılan en
güvenilir, en yüksek performanslı ve en uygun maliyetli
haberleşme sistemlerini sağlamaya adamıştır. Tunnel Radio’nun bünyesindeki yazılım geliştiriciler ve mühendisler, müşterilerin operasyonel ihtiyaçlarına tam anlamıyla
uygun olan, kaliteli ekipmanlar sunulması amacıyla ürün
yelpazesini geliştirmek ve iyileştirmek için sürekli çalışmaktadırlar.

Tunnel Radio, personel ve varlık takibi, sistem tespiti, SCADA
ve daha fazlasını içeren Ultracomm bünyesinde tam donanımlı bir ürün ekosistemi geliştirmektedir.
Tunnel Radio yetkililerinin Barkom ile gerçekleştirilen işbirliği
hakkındaki görüşleri ise şu şekildedir:
“Güçlü müşteri desteğine inanıyor ve hizmet ve sistem geliştirmelerinde vasıflı çalışanlarımızın desteğini alıyoruz. Ayrıca,
en üst seviyede kişisel dürüstlük ve erdemle ürün ve hizmetlerimizi sizlere sunmaya gayret ediyoruz. Bu felsefeyle, küresel müşterilerimize hizmet sunmak için yalnızca en muteber
kanal ortaklarıyla çalışıyoruz. Türkiye ve çevresindeki bölgelerde Barkom tarafından sunulan ürün ve hizmet portföyüne
dâhil edilmekten onur duymaktayız.
Ürünlerimizin, hizmet verdiğimiz endüstrilerde kelimenin tam
anlamıyla hayat kurtardığını söylemekten gurur duyuyoruz.
Takip, hata bulucu ve kontrol sistemleriyle birlikte yenilikçi
iletişim sistemlerimiz yer altı iletişiminde devrim yaratmıştır.
Tunnel Radio şuna inanmaktadır:
“İletişimde kalmak her şeydir.”

barkomas.com

BARKOM Yeni Yıla Sürprizlerle Girdi…
Madencilik ve inşaat sektöründe sondaj makine ve ekipmanları imalatı ve tedariğinde 30 yıla varan tecrübeye sahip
olan Barkom Grup, 2018’de kurumsal kimliğini baştan sona
yeniledi. 2018 yılı hedefleri arasında müşterilerine madencilik, inşaat makina ve ekipmanları konularında yenilikçi çözümler sunmayı hedefleyen Barkom Grup, uzun süren bir
çalışmanın ardından yeni logo çalışmasını tamamladı. Modern çizgilere sahip logonun sarmal ikonu sondajı temsil
ediyor. Barkom Grup, 2018’den itibaren marka değerini bu
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sade ve dimanik logo ile devam ettireceğini bildirmekten
mutluluk duyar…

15 Ocak 2018
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Madencilikte Milli AR-GE Şirketi COA…
Ülkemizin madencilik sektöründeki
ilk Araştırma-Geliştirme şirketi olan ve
2015 yılında kurulan COA AR-GE Ltd.
Şti. Dokuz Eylül Üniversitesi, Teknoloji
Geliştirme Bölgesi DEPARK bünyesinde
çalışmalarını yürütüyor. Şirketin ana amacı, ülke madenciliğimizin yurtdışından bağımlı olduğu ekipmanların teknolojisini geliştirmek ve bunları ülke madencilik endüstrisine
sunmaktır. Bu amaçla, Milli Enerji ve Milli Maden politikası
çerçevesinde, sadece yerli kömürle kalmayıp ek olarak, yerli
mühendis, yerli çalışan ve yerli ekipman anlayışı ile hizmet
etmeyi amaçlamaktadır.
Prof. Dr. C. Okay AKSOY
okay.aksoy@deu.edu.tr

COA AR-GE Ltd. Şti., GÜVENLİ KÖMÜR MADENCİLİĞİ çatı projesi altında çalışmalarını yürütmektedir. Bu çatı projenin kapsamında Güvenilir Kaynak Tahmini, İş Sağlığı ve Güvenliği,
Yerli Faydalı Model Geliştirilmesi, Yerli Teknoloji ve Ürün
Geliştirilmesi alt başlıkları ile sektörün yerlileşmesine hizmet
etmeyi planlamaktadır (Şekil 1).
Firma olarak, madencilik sektöründe yeni istihdam alanları oluşturmaya yönelik yatırımlar için teknoloji üretilmesi ve
üretilen teknolojinin kullanılabilirliği baz alınarak çalışmalar
yürütülmektedir. Bu çalışmalarda, teknoloji üretimi safhasında,
KOBİ olarak faaliyet gösteren kendini kanıtlamış şirketlerle paydaş olarak işbirliği yapılmıştır.
Güvenilir kaynak tahmininde, sadece yerindeki kömür miktarı
çok fazla şey ifade etmemektedir. Bilinen üretim yöntemleri ile
ve hatta bazen yatağa özgü geliştirilecek yeni üretim yöntem-

leri ile üretilebilir kaynak miktarını ortaya koymak çok daha
anlamlıdır. Yerinde, 5000 kcal/kg ısıl değerde, 1 milyar ton kömürünüzün olması çok anlamlı değildir. Ancak, toplamda 2500
kcal/kg ısıl değerde 3 milyar ton kömürü aynı ocaktan üretmeyi planlayabiliyorsanız işte o zaman güvenilir kaynak tahmini
yaptığınızı söyleyebilirsiniz.
İş sağlığı ve güvenliği konusunda uzun yıllardır çalışmalar
yapılmaktadır ve bu konuda mevzuatımız çok sıkıdır. Uygulamada bazen sıkıntılar yaşanabilmektedir. Ancak, risk analizi
metodolojisinin maalesef ülkemizde işlemediği görülmektedir. Kültürel olarak farklı, yapısal olarak farklı bölgeler için
üretilen bu metodolojiler bizim çalışanlarımız üzerinde başarılı olamamaktadır. Bu konuda, yurtdışından gelen uzmanlara sarılmak doğru bir yol olmayacaktır. Bu konuda da yerli
risk analizi metodolojisinin geliştirilmesi için çalışmalarımız
yürümektedir.
Bunun yanında, bilinebildiği kadarıyla dünyada ilk kez
bütün bir yer altı ocağını modelleyerek ‘Acil Durumlara
Yönelik CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği)’ analizleri
ile ocaktaki herhangi bir negatif durumda ocak havasının
dolayısıyla hava içerisindeki gazların yönü, hızı, basınç düşmeleri vb. birçok özellik ortaya konmuştur. Bu çalışmalarla,
kaza analizleri bile yapılabilmektedir. Ocağın termodinamik koşulları ve akışkanlar mekaniğine yönelik kurallarının
nasıl değişebildiği bu çalışmalarla ortaya konmakta ve çok
önemli çıktılar elde edilmektedir. Bu sayede, önemli kazaların önüne geçilmesi için önlemler almaya olanak sağlanmaktadır.

Şekil 1. COA AR-GE Ltd. Şti. uzmanlık alanları ve çalışma konuları
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Diğer önemli konu ise konsept
olarak telif hakkı tarafımıza ait
olan ‘Maden Jeotekniği Modelinin’ oluşturulmasıdır. Bu model
sayesinde aslında maden yönetimi, planlaması, operasyonların
planlanması gibi birçok konuda
önceden bilgi sahibi olunmaktadır. Hidrojeoloji, havalandırma,
yatağın gaz durumu ve içeriği,
kaya mekaniği, tasman mekanizması, göçme mekanizması,
kesme mekaniği vb. birçok konuyu içine alan bu modelde,
hidro-mekanik, termo-mekanik, akış mekaniği, nümerik modelleme vb. bazı araçlar ile madenin bütüncül olarak ele alındığı bir modeldir. Bu model, işletmeleri hem büyük kazalardan
korumaya hem de optimum üretim koşullarını ortaya koymaya
yönelik bir modeldir.
Tahkimat tasarımında, ‘Deformasyona İzin Vermeyen Tahkimat Sistemi’ projesi bitirilmiştir. Sonuçları tartışılırken, ilk meyveleri de toplanmaya başlamıştır. Özellikle yakınlarında yapılar
ve açık işletmeler bulunan ocaklarda, hasar önleyici patlatma
tasarımı metodu geliştirilmiştir. Poliamid malzemeden, yüksek
deformasyon beklenen yerlerde kaya patlamalarını önlemek
ve deformasyonu kısıtlayarak kaya içerisinde enerji birikmesini
önleyen kaya saplaması tasarımı tamamlanmıştır.
Bugüne kadar birçok projede çalışılmıştır. Ancak, en önemli
gördüğümüz çalışma, ‘Yeni Nesil Tam Mekanize Hafif Yürüyen Tahkimat’ tasarımının gerçekleştirilmesidir. Ülkemiz-

Şekil 3. Teknolojisi ülkemizde üretilecek ilk kesici yükleyici (S. Bahçekapılı)

de bu ekipmanların üretimi yapılmamaktadır. Yurtdışından
ithal edilen bu ekipmanın, ithalat fiyatının yarısı fiyata ülke
şartlarında üretimi olanaklı hale getirilmiştir. Bu ekipmanın
en önemli özelliği ise tasarım aşamasında, uzun yıllar ülke
kömür madenciliğinde çalışmış kişilerin paydaş olmasıdır.
Bu sayede, ülkemiz jeolojisi ve kömür yataklarının ihtiyacına göre teknoloji geliştirilmiştir. Bu özelliği ile yurt dışındaki
şartlara göre dizayn edilmiş ekipmanların bir adım önündedir. Üretilen yerli teknoloji sonrasında bu ekipmanın bir prototipi imal edilmiştir.
2018 yılı içerisinde başlayacak ve 2020 yılına kadar bitirilmesi
planlanan yeni AR-GE projemiz ilk yerli kesici yükleyici tasarımını gerçekleştirmektir. Bu sadece, Milli Maden politikası kapsamında yerli mühendis, yerli çalışan ve yerli ekipman anlayışına büyük bir artı koymayı planlamaktayız. Bu artı sayesinde ek
istihdam yaratılması da planlanmaktadır.
2018 yılı sonlarına kadar bitirmeyi planladığımız önemli projelerimizden bir tanesi de, ‘İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik
Sanal Gerçeklik ile Personel Eğitimi’ projesidir. Buradan yetkililere, ülkemizin bu teknolojiye çok yakın olduğunu bildirmek
ve ülke teknolojisi için Türk Mühendisine bir miktar zaman
vermelerini isterim. Ve hatta mümkünse yurtdışına bu işler için
ödenecek ücretin onda birini bu projeye vermeleri ile yerli teknoloji gelişimine katkı koymalarını istirham ederim. Bu tür çalışmalarda, yerli üretimler yabancı muadillerine göre çok daha
faydalı olacaktır. Çünkü bu teknoloji de ülkemiz madencilik
sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak ve ülkemiz çalışanının
anlayacağı dilden üretilecektir.

Şekil 2. Teknolojisi ülkemizde üretilmiş ilk "Yeni Nesil Tam Mekanize Hafif Yürüyen Tahkimat Prototipi"
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Bu çalışmalar kapsamında, ülkemizin yetiştirdiği ender
Madenci Makine Mühendislerinden Serkan Bahçekapılı
da bütün tecrübesi ile projelerimize destek vermektedir.
Yine, İmbat Madencilik AŞ’den Gökalp Büyükyıldız, Aygün
Ekici de uzun yıllardır biriktirdikleri tecrübeleri ile projelerimize ışık tutmaktadırlar. Bir diğer paydaşımız Erdem
Kaya da bizlere termodinamik ve akışkanlar mekaniği konusunda katkı koymaktadır. Kendilerine emekleri için çok
teşekkür ederiz.
15 Ocak 2018
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Epiroc Tarafından Düzenlenen Püskürtme Beton
Simülatör Eğitimi İstanbul’da Gerçekleştirildi
örnek olurken bu tarz eğitimlerin sahada, püskürtme beton
operatörlerine yapılması, işbirliği ve katkı verilmesi hakkında
konsensus oluşturuldu. Böylece üniversite-özel sektör (sanayi) işbirliği anlamında önemli bir atılımda bulunuldu. İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği Bölümlerinden katılan değerli akademisyenler ile AtlasCopco ve Epiroc firma temsilcileri
biraraya geldi.

Epiroc Türkiye Yeraltı Maden ve Tünel Ekipmanları bölümünün
düzenlemiş olduğu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde Edvirt firmasından Adrian Hedstrom ve Petter BORJESSON eğitmenliğinde
“Püskürtme Beton Simülatör” eğitimi 29 Kasım 2017 tarihinde
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Kampüs’te gerçekleştirildi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik personelinin,
uzman ve mühendisler ile AtlasCopco ve Epiroc firmalarından
mühendislerin katıldığı tüm gün süren eğitimde, hem teorik
hem de uygulamalı bilgiler verildi. Edvirt firmasından gelen
eğitmenler aracılığıyla tünel simülasyonu üzerinden püskürtme beton operatörlerinin kullandığı püskürtme beton atma
simülasyonu katılımcılara uygulatıldı. Son sistem, bilgisayar
teknolojileri ve tünelcilik mantığıyla yapılan eğitim boyunca,
yeni teknolojierden de katılımcılar haberdar edildi.

Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi Kurulması" Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2016 Yenilikçi ve
Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında, İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülmektedir.

Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi
ile EPİROC firması tarafından organize edilen bu eğitim ve
etkinlik, yeni proje ve eğitim planlaması anlamında iyi bir

Draeger Yeni Alkolmetre Cihazının Lansmanını Yaptı
ihtiyaçlara uygun olarak geliştirilen bu yeni alkolmetre, alkolün
varlığını cihaza temas etmeden, basit ve kısa bir üflemeyle tespit eden, kullanımı son derece pratik bir alkolmetredir.
Tek batarya ile 5000 test yapabilen Dräger Alcotest 5000, cihaza
temas etmeden kullanıma imkan veren hijyenik tasarımı ile arka
arkaya çok sayıda çalışanda, hızlı ölçüm imkanı sunmaktadır.
Sarf malzeme olan ağızlık gideri olmayan ve kullanımı basit
olan bu cihazda, temizlik, bakım, batarya değişimi, kalibrasyon
ve onarım kolaylaştırılmıştır.
60 yılı aşkın bir süredir alkolmetre üreterek, kendini kanıtlamış
pek çok farklı ürünü kullanıma sunmuş bir üretici olarak Draeger, global bazda pazar lideri konumunu yeni bir alkolmetre
ile güçlendirmiştir. Kullanımdaki 200.000 adedin üzerindeki
alkolmetreye ilave olarak, çeşitlenen sektörler ile oluşan yeni
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Dräger Alcotest 5000 cihazı, özellikle çok sayıda ve hızlı ölçüm
gereken endüstriyel kuruluşlarda, nakliye firmalarında, ağır
tonajlı kamyon kullanıcılarının olduğu işletmelerde, madenlerde, zamandan ve sarf malzemeden tasarruf sağlayarak, hızlı ve
güvenilir alkol ölçümüne imkan vermektedir.
15 Ocak 2018
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RTB Bor, Metso’nun Gelişmiş
Proses Kontrol Sistemi ile Veliki
Krivelj Konsantratör Tesisinde
Metal Kazanımlarını %3 Artırdı
Uygulama Yeri: RTB Bor, Sırbistan
Sırbistan’da bulunan RTB Bor, madencilik ve izabe operasyonları
ile ülkenin tek bakır ve değerli metal üreticisidir.
RTB Bor’da kesinleşmiş 5.1 milyon ton bakır, 1.477 ton gümüş
ve 202 ton altın rezervleri ile
mevcut üretim değerleri dikkate alındığında tahmini maden
ömrü 50 yılın üzerindedir. İki ana açık ocak bakır madeni Veliki
Krivelj ve Cerovo, 1961’den beri işletilen izabe ve rafine tesislerini beslemektedir.

İddialı Büyüme Hedefleri
2010’daki bakır fiyatlarındaki artış trendinin beraberinde RTB
bor, birkaç seri modernizasyon ve üretim iyileştirme çalışmaları ile mevcut üretimlerini 8.1 milyon ton/yıl tüvenan cevher
işleme kapasitesinden 10.6 milyon ton/yıl tüvenen cevher işleme kapasitesine çıkarmak gibi iddialı bir hedef koydu. Sırbistan’daki diğer birçok firma gibi RTB Bor da, kapasitelerini ve
verimliliklerini uluslararası standartlara hızla çıkarabilmek için
modernizasyona bel bağlamıştı.
İşletmede, çoğunluğu 30 yılı aşkın bir süredir çalışan mevcut
kurulu makinalar ve miadını doldurmuş bir teknoloji ile tatminkâr üretim sevilerine erişmek baya zorlayıcı olmakla beraber çok yüksek üretim maliyetleri de ortaya çıkmaktaydı. Özellikle flotasyon selülleri yaşlandıklarını çok dramatik bir şekilde
belli ediyor ve o zamana kadar hiç güncellenmemiş otomasyon seviyeleri ile arzu edilen hedeflere ulaşılmasını engellyen
dar boğazı önemli ölçüde arttırıyordu.

Gelişmiş Proses Kontrol Sistemi ile Metal Kazanımında Yüzde 3’lük Artış
2011 yılında 23 adet Metso RCS100 ve 16 adet RCS40 flotasyon
selüllerini içeren komple flotasyon tesisi, Veliki Krivelj ve Cerovo maden sahalarına kurulup devreye alındı. Üretimi durdurmamak için çalışma 7 ayrı proje etabına bölünüp tamamlandı.
Kurulan bu yeni flotasyon selülleri, başlangıç olarak kapasitede yüzde 10’luk, metal kazanımında ise yüzde 3’lük artış olarak
faydalarını hızlı bir şekilde gösterdi.
Bir sonraki aşama ise kurulan flotasyon selüllerinden en iyi
faydayı sağlamak için flotasyon prosesinin genel otomasyon
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RTB Bor’un Hedefleri:
• Yıllık üretimi 8.1 milyon tondan 10.6 milyon tona çıkarmak
• Flotasyon tesisini modernize etmek
• Otomasyon sistemini PLC ve gelişmiş kontrol sistemleri
ile iyileştirmek
• Akış esnasında analiz yapabilen cihazların sisteme entegrasyonunu sağlamak

Sonuçlar:
Yeni kurulan flotasyon selülleri ilk etapta kapasitede yüzde 10’luk, tesis randımanında ise yüzde 3’lük bir artış sağladı. Metso VisioFroth kamera sistemi ile birlikte gelişmiş
proses kontrol sistemi ilave olarak yüzde 3’lük bir artışı
daha beraberinde getirdi.
15 Ocak 2018

seviyesine bakmaktı. Metso ürün gamından birçok bileşen içeren yeni otomasyon sisteminin kurulumu 2013 ve 2015 yılları
arasında gerçekleştirildi. Metso, flotasyon tesisinin tamamlayıcı bir parçası olarak flotasyon tesisinden tüm anahtar verileri
toplayan yeni geliştirdiği programlanabilir lojik kontrolörü
(PLC) tedarik etti. Metso VisioFroth kamera sistemi, diğer geleneksel sensörler ve online analiz cihazlarından sağlanan gerçek zamanlı operasyon verilerini kullanan OCS-4D© ve Metso
gelişmiş otomasyon sistemi sayesinde flotasyon devresinde
yüzde 3’lük ek bir metal kazanım artışı daha sağlandı.

Proses Detayları:

“Yeni otomasyon sistemi sayesinde, flotasyonda neler olduğunu eş zamanlı olarak görebiliyor ve 4 farklı yataktan sağladığımız cevherlerdeki tenör değişimlerine karşı anında önlem
alabiliyoruz”. Bir önceki sistemde birkaç gün süren kimyasal
analiz alma sürecinin, yeni otomasyon ile birlikte sadece birkaç dakika aldığını belirten Flotasyon Tesis Müdürü Saša Milić, sonuç olarak flotasyon sonrası bakır konsantre yüzdesinde
yüzde 20’den fazla artış sağlayarak, izabe tesisi için önemli ve
tatminkâr bir başarıya ulaştıklarını söyledi.

Metso VisioFrothTM ile birlikte çalışan Metso OCS-4D
(gelişmiş proses kontrol sistemi) PLC veya DCS (Distrubuted Control System) etiketleri veri tabanından bilgileri okur ve yeni ayar noktaları oluşturmak için “Fuzzy
Logic” gibi gelişmiş teknikler kullanır. Herhangi bir operatörün yardımına ihityaç duyulmaksızın, oluşturulan
yeni ayar noktaları üretim kalitesini sürekli kılarak kapasitenin artırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olur.
metso.com

Üretimi Arttırmak İçin Bütünsel Yaklaşımda
Bulunmak
RTB Bor Genel Müdürü Blagoje Spaskovski, eski maden tesisindeki üretim artış sonuçlarını, Metso ile yaptıkları yakın çalışma
ile açıklarken şu ifadeleri kullanıyor: “9 farklı maden tesisinin
kurulumunu ve işletilmesini tecrübe ettiğim 40 yılı aşan uzun
kariyerim ile şunu rahatlıkla belirtebilirm ki; dünya çapında
bilgi birikimi, güçlü yerel mevcudiyetleri ve proses entegrasyonlarındaki tecrübesi, Metso’yu mineral proses çözümlerinde
uzun dönemli güvenilir bir partner ve bu alanda bir dünya lideri yapmakta.”

VisioFrothTM, flotasyon köpük özelliklerini anlık olarak
ölçebilmek için flotasyon selülleri üzerine konulan ve
analiz için bilgisayar ile uzaktan bağlanabilen bir görüntü analiz sistemidir. Bu sistem, operasyon esnasında köpük verilerini bilgisayara aktarır ve kaydeder. Ölçümler,
her selülde olması gerekteği kadar köpük sürükleyerek
yüzdürülen mineralin ve köpük veriminin artırılmasını
kesinleştirmek için sürekli olarak tekrarlanır.

TANITIM

DBC Makina’dan Sibirya İçin Özel
Kutup Porsuğu (POCOMAXA)
Rusya pazarında büyümeyi
sürdüren DBC Makina, müşteriden gelen istek üzerine Sibirya
ormanlarında ağaç kesmeden
rahatça hareket edebilecek ve
soğuk iklimde sorunsuz çalışabilecek makina geliştirdi.
Her şey; firmanın bayisi ile katıldığı Rusya maden fuarı esnasında Rusya’nın büyük sondaj müteahitlerinden bir tanesinin; ormanda izinsiz ağaç kesmenin 8 yıl hapis cezasına kadar çıkabilen yüksek cezaları nedeniyle, tamamen elle taşınan makinalar
kullandıklarından ve bunun da iş verimini çok düşürdüğünden
şikayet etmesiyle başladı. Bunun üzerine DBC tasarım mühendisleri, firmanın iyi bilinen ESD-9 modelini kendinden hareketli
olarak ne kadar kompakt yapabilecekleri üzerine yoğun bir çalışma yürüttüler. Tasarımlar müşteriye sunuldu ve çok beğenildi. Makina 1,5 metre eninde ve 3 metre boyunda bir platform
üzerinde; paletli olarak tasarlandı. Sibirya’nın nisbeten seyrek
ormanlarında ağaç kesmeye gerek kalmadan kendi imkanları
ile mobilizasyon yeteneği olan makina, kuyular arasındaki yer
değiştirmelerde büyük bir hız sağlamaktadır. Ayrıca boyut ve
kapasite oranı düşünüldüğünde, özellikle müteahhitlere büyük bir esneklik kazandırmaktadır.

Tasarım işlemleri tamamlandığında müşteri Türkiye’ye gelerek
tasarımı ve fabrikayı yerinde inceledi. Gerek tasarımı ve gerekse firmanın mühendislik, laboratuvar ve imalat yeteneklerini
çok beğenen müşteri aynı gün siparişi verdi.

Makinanın son hali müşteri tarafından o kadar çok sevildi ki
makinaya Rusça’da kutup porsuğu anlamına gelen; çevik, güçlü ve çok dayanıklı bir hayvan olan POCOMAXA ismini vermek
istediler. DBC Makina yetkilileri bu ismin makinanın özelliklerine çok uygun düştüğünü ve bu ismi ileride de kullanabileceklerini söylüyorlar.
Şu anda 4 kıtada; Sibirya soğuğundan çöl sıcağına kadar zorlu
yüzey ve yer altı şartlarında makinaları sorunsuz olarak çalışan firma; müşteri ihtiyaçları ve çevre şartları iyi anlaşıldığında bunu elindeki mühendislik ve bilgi birikimi ile birleştirerek,
herkesin yüzünü güldürecek emsalsiz makina ve ekipman
üretmeye devam etmeyi hedeflemektedir.

Makinanın çalışacağı bölgenin iyi bilinen zorlu kış şartları da
tasarım esnasında akılda tutulan diğer bir konuydu.Kış aylarında beklenen ortalama sıcaklık -25°C civarında olduğundan,
dizel motorun ve hidrolik sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamak ilave önlemler almayı gerektiriyordu. Bu amaçla makina;
dizel motor, mazot tankı, hidrolik yağ tankı gibi kritik noktaları
henüz motor çalışmıyorken ısıtabilecek çok özel bir sistemle
donatıldı. Bilindiği üzere, normal hava sıcaklıklarında hidrolik
sistemi çalışma esnasında soğutmak gerekir. Çok düşük sıcaklıklarda sistemin ürettiği ısının yetmeyebileceği düşünülerek
ısıtma sistemi, çalışma esnasında dahi otomatik olarak devreye
girebilecek şekilde tasarlandı.
Ayrıca makinanın kumanda paneli seyyar olarak taşınabildiğinden; bir kabin ya da çadır içine alınarak çalışacak personele
de sıcak bir ortamda çalışma imkanı sağlanmış oldu.
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ESD-9 Sondaj Makinası Standard Özellikleri
• Maks sondaj çapı (morsetten geçen): HQ
• Kızak besleme boyu: 1,8m
• Maks tork: 1850Nm
• Maks rotasyon devri: 1200 rpm
• Maks baskı kuvveti: 8700kg
• Maks çekme kuvveti 8700kg
• Motor gücü: 140 HP
Delme Kapatisesi:
• HWL ile 500m
• NWL ile 750m
• BWL ile 1000m
dbcmakina.com
15 Ocak 2018

TANITIM

TISCO'daki Jianshan İşletmesinin
Stack Sizer ile İyileştirilmesi
Çalışmanın Özgeçmişi:
Jianshan Demir Madeni yılda
6 milyon ton demir cevheri
işlemekte ve bağlı bulunduğu
ana şirket olan Taiyuan Demir
ve Çelik (Group) Co Ltd'ye (TISCO), 102 kilometre uzunluğunda
paralel iki boru hattı vasıtasıyla hammadde tedarik etmektedir.
Jianshan Demir Madeni, üretimi iki katına çıkarmayı hedeflemekte, bunun için de yeni bir değirmen satın almayı veya mevcut işletmedeki, değirmen devresini iyileştirmeyi istiyordu.
Manyetik
Separatör

Orijinal Jianshan Demir Cevheri Proses Akım Şeması

İnce Elekler

Manyetik
Separatör

Tersiyer Değirmen
4.Aşama
Manyetik Separatör

2.Aşama
Manyetik Separatör

Sonuç:Stack Sizer'ın kurulumundan sonra proses mühendisleri yerinde değerlendirmeler yaptı ve sonuçların, Stacksizer'ın
panellerinin ömrünü yerel panellerin çok üstünde olduğunu
ve yüksek sınıflandırma verimliliğini yüzde 70'in de üstünde
olduğunu gösterdi. Elek altı tonajı geri kazanımı yüzde20 oranlarından yüzde 60'lara iyileştirildiğinden değirmen devresindeki
devreden yük yüzde 200-300 seviyelerinden yüzde 60'lara kadar düştü. Aynı nihai ürün tenörü için -325 mesh miktarı yüzde
82’den yüzde 75'e düştü. Bir başka deyişle sınıflandırma veriminin artması ile aşırı öğütme problemi ortadan kaldırıldı. Elek
üstü ürün içerisindeki ince malzeme miktarı yüzde 82 oranından
yüzde 55-60’lara düşürüldü. Böylece değirmene geri dönen
malzeme gerçek boyutta öğütülmek istenen malzeme oldu.
Manyetik
Separatör

Derrick Stacksizer ile Yenilenen Jianshan Demir
Cevheri Proses Akım Şeması

3.Aşama
Manyetik Separatör
Ürün

Atıklar

Cevherin daha ince ve daha sert hale gelmesi ile birlikte, öğütme devresi, özellikle üçüncül öğütme, kötü sınıflandırma nedeniyle daha da verimsizleşmişti. Sınıflandırma devresinde,
yerli olarak tedarik edilen ince sınıflandırma eleklerini, naylon
tül veya çelik tel yüzeyler ile kullaıyorlardı. Naylon tül yüzeylerde elek altı verimi yüzde 28,09 civarında ve tel yüzeylerde
yaklaşık yüzde 60 civarındaydı. Ancak yüzeylerdeki tıkanmalardan kaynaklı sınıflandırma verimi zaman geçtikçe düşmekte
ve buna bağlı olarak serbestleşmiş ince taneler yüzeylerden
aşağıya geçememekteydi. Sonuç olarak alt akışa geçemeyen
ince taneler değirmene geri döndüğünden devreden yük yüzde 200 - 300 civarındaydı. Buna bağlı olarak değirmen devresinde aşırı öğütme ve kapasite düşüklüğü gözlemleniyordu.
Hedeflenen 1,5 milyon ton/yıl daha fazla üretim için yeni bir
değirmen almak kaçınılmaz görünüyordu.

Çözüm:Jianshan Demir Madeni'ndeki proses mühendisleri,
kapalı öğütme devrelerinin sınıflandırma verimliliğini arttırarak amaçlarına ulaşmayı düşünüyorlardı. Bu imkanı araştırmak
için Derrick Stack Sizer'ın performansını değerlendirmeye karar verdiler. Haziran 2004'te Jianshan, Buffalo, New York'taki
Derrick test laboratuvarına bir örnek gönderdi. Testler gayet
başarılı geçti. yüzde 78,42 gibi yüksek elek altı verimi, elek altına geçen ürünün yüzde 93,79'u 200 mesh'in altında ve elek
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altı malzemenin tenörü de yüzde 40 (w/w) katı oranında yüzde 65,43'e yükselerek önemli ölçüde iyileşme gösterdi. Başarılı
laboratuvar testlerinden sonra Jianshan, kapalı devre tersiyer
öğütme devrelerine 8 adet 2SG48-60W-5STK satın aldı. Buna
ek olarak manyetik ayırma ünitelerini de yükseltti.
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Manyetik
Separatör

3.Aşama
Manyetik Separatör

Tersiyer Değirmen

Ürün

4.Aşama
Manyetik Separatör

Atıklar

Elek üzerindeki ince malzemenin az olmasından kaynaklı elek
üstü katı oranı da yüzde 60'tan yüzde 65 - 70'lere yükseldi.
Bu nedenle, tersiyer değirmenin öğütme performansı, 0,22t
/ (m3.h) ile 0,45 t / (m3.h) arasındaki etkili bir tonaj artışı ile
belirtildiği gibi önemli ölçüde iyileşme sağlandı. Sonuç olarak
tersiyer öğütme devresinde yer alan 4 adet değirmenden bir
tanesi devre dışı bırakıldı. Bu devre dışı edilen değirmen ileride
kapasite artışı için devreye alındı. Şu an Jianshan Demir Madeni proses tesisinde 16 adet Stacksizer (4 adet ikincil öğütme
- 12 adet tersiyer öğütme) yılda 3 milyon ton daha fazla cevher
işleyerek kapasiteyi toplamda 9 milyon yon/yıl'a çıkardı.
mtmmakina.com.tr
15 Ocak 2018

Öğütme Kapasitesinde ve
Verimlilikte Artış

Dört adet (4) Stack Sizer Elek
Altın öğütme devresi 600 mikron eleme

David Perkins

Türkiyeden sorumlu
Genel Müdür
26 yıllık tecrübe

Öğütme devresi performansının geliştirilmesinin
sırrı verimli sınıflandırmadır.
Dünya genelindeki konsantratör işletmecileri tıkanmaz, uzun ömürlü Polyweb®
poliüretan panellerle (45 mikrona kadar incelikte ) donatılmış Derrick® Yüksek
Kapasiteli Stack Sizer ® elek makinalarını kapalı öğütme devrelerinde kullanarak
önemli ölçüde kapasite artışları elde etmişlerdir. Buna ilave olarak verimli bir
sınıflandırma ile zenginleştirme devresinde daha iyi bir üst boyut kontrolü sağlanırken
aşırı öğütme problemi ortadan kaldırılarak ürün geri kazanımı artırılmaktadır. Oyunun
kurallarını değiştiren teknolojiden nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek ve daha
fazlası için www.Derrick.com ‘ u ziyaret edebilir veya tek yetkili distribütörümüz

Stack Sizer® – Sulu Eleme Makinası

MTM Makina’dan bilgi alabilirsiniz.

YETKİLİ
DİSTRİBÜTÖR

MTM Makina Ticaret Mümessillik Ltd. Şti.
Ataturk Bulvari 199-A/42
Kavaklidere Ankara Turkey
Tel: +90 312 466 1950
Email: mtm@mtmmakina.com.tr

TANITIM

Kırma Eleme Tesislerinin
Korunması

Bilindiği gibi katı malzeme ile uğraşan her endüstri içinde son ürünü
elde edebilmek adına muhakkak bir
malzeme hazırlama ön evresi vardır.
Söz gelimi kömür yakan termik santrallarda kömür ocaktan çıktığı
gibi kullanılamaz. Onun bir boyuta indirilmesi gerekir. Aynı şekilde
seramik endüstrisinde, maden işletmelerinde, demir çelik endüstrisinde ve akla gelebilecek benzeri pek çok kuruluşta parça boyut
indirgeme ve sınıflandırma işlemi gerekmektedir. Bu işlemi yapan
ünite için de kullanılan en yaygın tanım “kırma-eleme tesisi” tabiridir.
Kırma-eleme amaçlı tesislerin öneminin sadece üretimin ilk halkalarından olmasından değil, onun sürekliliğini de sağlamasından geldiği olarak düşünülebilir. Ancak üretim tesisine gelen
ham madde öncelikle bu ilk hazırlık aşamasından geçmek durumundadır. Maden ocağından geliyorsa tüvenandır. Yani parça
boyutları birbirinden çok farklıdır ve içerisinde istenmeyen başka maddeleri de içerir. Bazen sistemin kan damarları olan taşıma
sistemlerinin de boyutlarını geçen ölçüde malzeme gelebilir. Bazen de, istenmeyen oranda ince parça içinde bulundurabilir. Sonuçta iri parçaları önce belirli boyuta düşürmek, çok ince ve işe
yaramayacak olanlardan da kurtulmak gerekir. İşte kırma-eleme
tesislerinin önemi bu ilk adımda başlamaktadır. Daha sonrasında
da üretimin çeşitli aşamaları için kullanılan malzemeyi gerekli boyuta indirmek için de bu işlemi kullanmak kaçınılmaz olmaktadır.
Söz gelimi, günde binlerce ton kömür yakan bir termik santralde
kazan brülörlerinde yakacak olarak kullanılan kömürü ocaktan
geldiği gibi brülörlere veremezsiniz veya bir seramik fabrikasında kullanacağınız kaolin ya da diğer ham maddeleri kırıp, eleyip
homojen çamur haline getirmeniz gerekir.
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Bir tesiste bu kadar önem taşıyan ve olmazsa üretimin duracağı kırma eleme tesislerinin korunup, fonksiyonunu devam ettirebilmesi için yapılacak ilk şey işledikleri malzemelerin onların
tasarımında esas alınmış olan türde ve sertlikte olan malzemeler olması gerekir. Bir başka deyişle, yine kömür veya diğer tür
madenler örnek verilirse içlerinde istenmeyen yabancı metal
türünden kirleticiler olmasın istenir. Bunların kırıcılara girmeden önce temizlenmesi gerekir. Yine bilindiği gibi en çok demir özlü metaller bu kırıcılara zarar vermektedirler. Bunlardan
kurtulmak, diğer manyetik özelliği çok az veya hiç olmayan
metallerden kurtulmaktan daha kolaydır. Çünkü işletmeler için
uygun şekilde tasarımlanmış manyetik devrelere sahip bir metal separatörü, bu konuda en büyük yardımcı olacaktır.
Manyetik separatör tasarımı hem manyetik devrelere ait teorik
bilgilere sahip olmayı, hem de bu konunun imalatında deneyimli olmayı gerektirir. Manyetik metal ayıklanması yapılacak
noktaya ait verilerin tam olarak alınması ve bu verilere göre
en uygun manyetik metal separatörü tasarımlanması gerekir.
Bu konuda başarılı olabilmek için yapılacak manyetik alan hesaplamaları sonunda kurulacak manyetik devre metalin yakalanacağı yüzeyde en az manyetik akı değeri 450 Gauss olan bir
manyetik alan oluşturabilmelidir. Ayrıca bu alan sadece belirli
bir noktada değil, mıknatısın yüzeyinden itibaren eşit uzaklıktaki bütün noktalarda yani, metalin tutulacağı tüm eşit uzaklıktaki düzlemde aynı olmalıdır. Aslında kurulacak manyetik
devre tasarımında dikkate alınan başka fiziksel ve matematiksel değerler de vardır. Ancak fazla kafa karışıklığı yaratmamak
için burada sadece pratikte en fazla kullanılan Gauss değeri bir
kıstas olarak verilmiştir.
15 Ocak 2018

Herkesin yapabileceği ve magnet tasarımının nasıl olduğunu
gösterecek basit bir deneyde, ele alınacak bir demir parçasını
mıknatıs blokunun altında, yanında ve üstünde gezdirmektir.
Eğer demir parçası mıknatıs blokunun her yanından belirli bir
şiddetle çekiliyorsa manyetik bloğunuz yerine uygun olarak
tasarımlanmış bir manyetik devreye sahip değildir, imalatı da
hatalıdır ve siz kaçabilecek demir türü metallerin tehdidi altındasınız demektir. Bu tür imal edilmiş mıknatıs blokları ayrıca
kaynak konstrüksiyonla değil cıvata ile kapatılmak zorundadır.
Çünkü imalatçı blok üzerine kaynak atamaz.
Hâlbuki mıknatıs bloku hava bile geçirmeyecek şekilde paslanmaz çelik gövdeli ve paslanmaz kaynak metotları ile kapatılmış olmalıdır. Halen kullanmakta olduğunuz manyetik metal
separatörlerinin Gauss değerlerini öğrenmek ve detaylı bilgi
edinmek isterseniz, YÜNEL ELEKTROMEKANİK LTD. (Tel: 0312
8475200) bu hizmeti ücretsiz sunmaktadır.
Bilindiği üzere manyetik metal tutucuların da yakalayamadığı
metal ve alaşım türleri vardır. Fakat genelde belirli ölçülerden
daha iri metallerin cinsi ne olursa olsun ürün akışından ayıklanması ve dışarı alınması istenir. Böyle durumlarda da metal
separatörlerden sonra her tür metali algılayan metal detektörleri kullanmak gerekir. Metal detektörü tasarımı da ayrı
bir teknoloji gerektirir. Metal detektörleri genelde içlerinden
geçen hareketli metalleri algılamak üzere tasarımlanmıştır.
Bulundukları yerde mevcut olacak sabit metallerden etkilenmemeleri ve çevredeki metalik yapıyı algılayıp, yanlış sinyal
vermemeleri gerekir. Bu özellik teknikte AET teknolojisi olarak
adlandırılmaktadır ve metal detektörlerin çok önemli bir özellik ve üstünlüğüdür.

15 Ocak 2018

Birçok işletmede metal detektörleri perçinli bantlarda da kullanılmaktadır. Bu nedenle metal detektörlerinde olması gereken
özelliklerden biri de perçinli bantlarda dahi çalışabilir özelliği
olmasıdır. Ayrıca değişebilecek ürün çeşidine göre de hassasiyeti ayarlanabilir olmalı, gecikmeli trip verebilmeli, çok sayıda
kontak çıkışına sahip olmalıdır. Aranan bir diğer özellik de metal
detektörlerinin etraftan gelecek yakın telsiz kirliliği vb. türden
elektronik etkenlerden dolayı yanlış sinyal vermemesi durumudur. Ayrıca metal detektörlerine ait algılayıcı sensörler, manyetik
metal separatörleri gibi uygulanacağı noktaya göre ve ölçülerde
tasarımlanıp, üretilmelidir. Bu konularda da yine danışabileceğiniz en yakın tasarımcı ve imalatçı olan YÜNEL ELEKTROMEKANİK
LTD. (Tel: 0312 8475200) her zaman hizmetinizde olacaktır. Firmanın bu sektörlerde hizmet verdiği ve ürünleri ile teknolojisini
sattığı ülke sayısı 30’dan fazla olmuştur.
yunel.com
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SÖYLEŞİ

DOSYA KONUSU: KROM

Bir Bakışta Krom

Krom, insanlık tarihi açısından çok da eski olmayan bir metaldir. 1797’de Fransız kimyacı Louis Nicolas Vauquelin tarafından
Sibirya’da bulunan bir cevher örneğinin içinde tespit edilmiş
ancak krom, birinci dünya savaşına kadar fazlaca kullanılan bir
metal olmamıştır.
1913 yılında İngiliz bilim adamı Harry Brearley top namlusu
dökümünde kullanılacak çelikler üzerinde araştırma yaparken
birkaçı dışında hurdalığındaki bütün çeliklerin paslandığını
görmüş, paslanmayan birkaç parçayı incelemiş ve içlerinde
yüzde 14 oranında krom bulunduğunu tespit etmiştir. Ve bu
buluş bıçak, çatal, kaşık ve diğer pek çok başka eşyanın yapımında kullanılan paslanmaz çeliklerin geliştirilmesine olanak
sağlamıştır. Isıya ve darbeye karşı mukavemetinin fazla ve
paslanmaz olması özelliğinden dolayı kromun savunma sanayindeki kullanımı da çok önemli bir yer tutarken ayrıca kroma
jeopolitik önem de kazandırmıştır.

Oluşumu, Doğada Bulunuşu
Yeryüzünde bulunan krom yatakları ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, kromitin peridotitler içinde kristalleşmenin başlangıç aşamasında farklılaşma sonucunda ayrılarak kristalleştiği
saptanmıştır.
Bilindiği gibi magma; birbiri içinde erimiş, doğada bulunan
bütün elementleri içeren, yüksek basınç ve sıcaklıkta dengede olan, fizikokimyasal bakımdan akışkan karakter taşıyan
bir materyaldir. Fizikokimyasal koşulların değişmesi, örneğin
jeolojik olaylar sonucu sıcaklık ve basınçtaki azalma magmanın stabilitesini, yani duraylılığını bozar ve söz konusu sıcaklık
düşüşü önce refrakter (yüksek sıcaklıkta kristalleşen) minerallerin oluşumunu sağlar. Örneğin; kromit, ilmenit, manyetit
kristalleşir ve magma içinde yerçekiminin etkisiyle hareket
ederek magma mineral yoğunluğunun dengede olabileceği
kısımlarda belirli seviyeler oluştururlar (stratiform yataklar).
Bu tür oluşan yataklara sıvı magmatojen diferansiyasyon yolu
ile oluşan maden yatakları adı verilir. Eğer stratiform tabakalar
magmanın katılaşmasını takiben tektonik olaylar sonucu kırılıp, parçalanıp (adeseler–cepler) oluşturulabilirse alpin tipi yatakları meydana getirirler (podiform yataklar). Alpin tipi krom
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yatakları, alpin orojenik kuşağı boyunca gözlenirken stratiform
tip yataklar farklı bölgelerde dağılım gösterir.
Alpin tip cevherler, Cr/Fe oranlarının stratiform tip cevherlere
göre daha yüksek olması nedeniyle 1970’li yıllara kadar metalürji sanayinde rakipsiz olarak kullanılmıştır. Bu yüzden yüzyılın
ilk üç çeyreğinde kromit üretimi daha çok alpin tip yataklardan
yapılmıştır. Cr2O3 içeriği ve Cr/Fe oranı düşük, FeO içeriği yüksek
olan stratiform tip yataklardan üretilen cevher ise 1970’li yıllara
kadar genelde kimya sanayinde kullanıldı ancak alpin tip yataklarda rezerv belirleme güçlüğü ve uzun vadeli ticari bağlantıların yapılamaması gibi nedenler, stratiform tip yataklara ait krom
cevherinin özellikle metalürji sanayinde kullanımına imkân sağlayan teknolojileri geliştirmeyi zorlamış, elde edilen olumlu sonuçlara bağlı olarak da bu tip yataklardan yapılan krom cevheri
üretimi giderek artma eğilimi göstermeye başlamıştır.

Krom Mineralleri
Dünyada bilinen 25 civarında krom minerali vardır. Bunlardan
en önemlileri; kromit, uvarovit ve kemmererittir. Kromit en
yaygın krom mineralidir. Yakutun kırmızı rengi, zümrütün yeşil
rengi ve diğer birçok minerallerin renkleri genelde çeşitli kromoksitlerinden gelmektedir. Kromitin bileşimindeki farklılıklar
rengini, kristolografik yapısını ve görünümünü değiştirmediği
için tenör hesaplamada tahmin etkili bir yöntem değildir ve
analiz gerekir.

Krom Standartları
Krom cevherleri ticari olarak yalnızca Cr2O3 içeriklerine bakılarak sınıflandırılabildiği gibi kimyasal bileşimleri ve fiziksel
özellikleri dikkate alınarak da sınıflandırılabilmektedir. Sadece
Cr2O3 içeriklerine bakıldığında; birinci, ikinci ve üçüncü kalite
şeklinde sınıflandırılırlar.
• Cr203 içeriği yüzde 40'dan az olanlar (3. kalite),
• Cr2O3 içeriği yüzde 40-46 arasında olanlar (2. kalite),
• Cr2O3 içeriği yüzde 46'dan fazla olanlar (1. kalite).
Element içerikleri dikkate alınarak kimyasal bileşimleri ve fiziksel
özelliklerine göre metalürji, kimya, refrakter ve döküm endüstrilerinde kullanıma uygun cevherler diye ayrıca sınıflandırılırlar.
15 Ocak 2018

Kullanım Alanları
Günümüzde krom cevherinin yüzde 90’ı metalürji, yüzde
5’i refrakter malzeme, yüzde 5 kadarı da kimya endüstrisinde kullanılmaktadır (2016 yılında üretilen krom cevherinin
yüzde 95,36’sı metalürjik uygulamalarda, yüzde 2,71’i kimya
sanayinde, yüzde 1,92’si ise döküm ve refrakter sanayinde
kullanılmıştır.). Krom, çelik üretiminde kütük demir içine katılarak sağlamlığı, sertliği ve kimyasal bozunmaya ve aşınmaya
karşı dayanıklılığı arttırarak yüksek çelik üretiminde kullanılmaktadır. Son yıllarda metalurji sanayinde kullanılan kromun
(krom demir alaşımları ve krom metalinin) yaklaşık yüzde 95’i
ferrokrom şeklindedir. Kromun, demir ile olan alaşımına ferrokrom denir. Ferrokromun yüzde 77’si başlıca paslanmaz ve
ısıya dirençli çelik yapımında kullanılmaktadır. Kalan kısmı ise
mühendislik uygulamalarında, alaşımlı çeliklerde ve diğer çelik
üretimlerinde kullanılır. Paslanmaz çelikler yüzde 12-40 arasında krom içerir. Krom, çeliğe başlıca yüksek karbonlu ferrokrom
şeklinde ilave edilir. Bu özelliği nedeniyle krom, savunma sanayinin vazgeçilmez hammaddelerinden biridir ve bu açıdan
stratejik öneme sahiptir.

başlayıp, daha sonra yer altı işletmesine dönüştürülebilmektedir. Daha sonra işletme çalışmaları sırasında ortaya konan
maden yatağıyla ilgili yeni verilere dayanılarak yeniden açık işletme yöntemine dönülmesine karar verildiği durumlar da söz
konusu olabilmektedir.
Krom cevheri, ocak çıkışında çoğu halde elle seçme, elekten geçirme, yıkama yoluyla (gang tabir edilen) silikat minerallerinin
cevherin bünyesinden ayıklanması sonucu zenginleştirilebilmektedir. Daha ileri aşamada jigler, spiraller, sallantılı masalar
veya manyetik ayırıcı yöntemleri ile düşük tenörlü cevherin bünyesindeki silikat gangı temizlenerek kromit mineralinin zenginleşmesi sağlanır. Diğer bir ifadeyle konsantre kromit elde edilir.
Konsantre krom cevheri üretiminde en yaygın uygulama, kromit
mineraliyle gangını oluşturan olivin, piroksen ve serpantin mineralleri arasındaki yoğunluk farkı esasına dayalı sallantılı masa yöntemidir. Manyetik separasyon, flotasyon ve ağır sıvı yöntemleri de
bazı işletmelerde kullanılan zenginleştirme yöntemleridir.

Dünya Krom Üretimi ve Ticareti
2016 yılında dünyada gerçekleşen krom üretiminin yüzde
54,8’i Güney Afrika, yüzde 14,2’si Kazakistan, yüzde 13,6’sı
Hindistan, yüzde 4’ü Türkiye ve yüzde 13,4’ü diğer ülkeler tarafından yapılmıştır. 2016 yılında dünyada yıllık krom üretimi 29
milyon ton civarında gerçekleşmiştir.
Dünyadaki krom üretim miktarlarını incelediğimizde ise Güney Afrika’nın geniş stratiform yataklarında 2016 yılında yaklaşık 16 milyon ton krom üretildiğini görebiliyoruz. Güney
Afrika’nın üretimi dünya toplam üretiminin genellikle yarısını
oluşturmaktadır.

Kimyasal kromit konsantrelerinin ince taneli ve yüksek Cr2O3
tenörlü olması istenir. Krom kimyasalları paslanmayı önleyici
özelliği ile uçak ve gemi sanayinde yaygın olarak, kimya endüstrisinde de sodyum bikromat, kromik asit ve boya hammaddesi yapımında kullanılmaktadır.

Üretim Yöntemi
Krom yatakları, maden yatağının boyutuna ve topoğrafyaya bağlı olarak, açık veya
yer altı işletme yöntemleriyle işletilmektedirler. Dünyanın en büyük iki üreticisi
Güney Afrika ve Kazakistan'dır. Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki krom yataklarının
büyük bir kısmı yer altı madencilik yöntemi ile işletilmektedir. Kazakistan'daki yatakların ise çoğunlukla açık işletme yöntemleriyle işletildiği bilinmektedir.
Açık işletme yöntemiyle işletilen bir krom
yatağı, örneğin Batı Kef (Guleman, Elazığ)
yatağında olduğu gibi açık işletmeyle
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Kromu rezervleri açısından incelediğimizde ise Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine
göre Kazakistan 230 milyon ton krom rezervi ile dünyada birinci sırada yer alırken 200 milyon ton rezervle Güney Afrika ikinci,
54 milyon rezervle Hindistan üçüncü sırada yer almaktadır.

Ülke

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Günay Afrika

13.232.281

14.193.627

13.275.578

15.599.204

15.980.957

16.864.162

15.907.023

Kazakistan

3.702.612

3.654.588

3.662.764

3.992.167

4.475.183

4.160.923

4.111.657

Hindistan

3.000.000

2.835.000

3.352.953

2.558.365

1.924.218

3.148.454

3.945.786

Türkiye

2.344.827

2.528.445

2.377.846

2.477.538

1.745.344

1.477.220

1.161.210

Finlandiya

583.120

692.527

498.769

978.698

1.034.750

946.188

1.070.314

Arnavutluk

455.505

384.411

309.954

410.622

636.003

673.990

707.059

Brezilya

762.000

597.860

587.553

484.209

520.060

532.540

457.334

İran

350.537

330.016

447.816

427.532

494.292

424.204

421.124

Pakistan

567.500

431.500

571.512

513.515

412.000

318.000

366.000

Umman

956.870

688.478

590.849

868.634

741.485

540.006

329.031

Diğer
Toplam(Ton)

2011

1.924.437

2.537.097

2.208.522

1.451.593

1.053.779

607.835

539.108

27.879.689

28.873.550

27.884.114

29.762.077

29.018.071

29.693.522

29.015.647

Ülkelere Göre Dünya Krom Üretimi (İlk 10) (ICDA)
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Türkiye bu sıralamada 12 milyon ton rezerv ile dördüncü sırada yer almasına rağmen USGS verileriyle MTA’nın verdiği veriler arasında bir tutarsızlık söz konusudur. MTA’nın paylaştığı
verilerde ülkemizde krom cevher rezervi yüzde 20 Cr2O3 tenörü üzerinden 26 milyon ton olarak kamuoyuna paylaşılmıştır
ancak MTA’nın yaklaşık 1600 adet yatağı kapsayan krom envanteri çalışmalarının da halen devam ettiğini belirtmek gerekmektedir. Bu çalışma bittiğinde krom rezervlerinin bugünkü rakamlardan çok daha farklı olacağı muhakkaktır.
Diğer taraftan geçtiğimiz Kasım ayında Güney Afrika’da gerçekleştirilen Chromium 2017 Konferansı’nda ICDA (Uluslararası Krom Geliştirme Kuruluşu) tarafından yapılan sunumlara
göre ise Güney Afrika dünyanın toplam krom rezerv ve kaynaklarının yüzde 72’sine sahip olarak gösterilmiştir. ICDA ile USGS
verileri arasında da önemli fark bulunmaktadır.
Uluslararası rezerv standartlarına göre dünya genelinde bilinen rezervlerin dışında yeterince sondaj verisi bulunmamaktadır. Ancak USGS verilerine göre dünya krom kaynaklarının
ürün bazında rezervi 12 milyar ton civarındadır.
Krom madenciliğinde 150 yılı aşan geçmişi olan Türkiye’de
ise doğrudan satılabilir nitelikteki yüksek tenörlü (≥ Yüzde 35
Cr2O3) yatakların büyük bölümü üretilmiştir. MTA Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün toplam 242 milyon 341 bin ton
dolayında olan Türkiye’nin bilinen krom kaynaklarının yüzde
83’ü yüzde 10 Cr2O3 ’den daha düşük tenörlü yataklardan gelmektedir. Bilinen kaynakların sadece yüzde 5’i (13 milyon 87
bin ton) doğrudan satılabilir tenördedir.
Türkiye’de düşük tenörlü krom yataklarına yönelik arama çalışmaları yetersizdir. Zenginleştirilmesi gereken düşük (< Yüzde 10 Cr2O3) tenörlü krom kaynakları yakın zamanlara kadar
madenciliğin ilgisi dışında kalmıştır. Bu yüzden hala düşük
tenörlü yatakların envanteri çıkarılamamış, birçok yatağın
kaynak potansiyeli ortaya konamamıştır. Dolayısıyla bilinen
düşük tenörlü kaynaklar Türkiye’nin gerçek potansiyelini yansıtmaktan çok uzaktır. Bu konuda gerçeğe yakın bir kanaate
ulaşabilmek için bilinen kaynaklardan (identified resources)
ziyade keşfedilebilir kaynak potansiyeline (undiscovered resource potential) bakmak gerekir.
Türkiye keşfedilebilir düşük tenörlü kromit kaynaklarını tahmin konusunda yapılmış bir çalışma mevcut değildir. Bununla birlikte, düşük
tenör yönünden nispeten iyi aranmış Aladağ
ofiyolitindeki düşük tenörlü krom kaynakları
yoğunluğu (birim alan başına kaynak potansiyeli) emsal alınırsa, Türkiye’de krom yatakları
oluşumuna elverişli peridotitlerin yüzeyledikleri alanlarda keşfedilebilir düşük tenörlü kromit kaynakları potansiyeli yaklaşık 2 milyar
ton olarak tahmin edilebilir. Bu potansiyelin iki
katına çıkabilmesi de ihtimal dahilindedir.
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Dünyadaki Belli Başlı Krom Yatakları
Krom yatakları araştırmacılar tarafından; biçimlerine, boyutlarına, doku özelliklerine, yan kayaç cinslerine ve jenetik koşullarına göre farklı kategorilere ayrılmışlardır. Bu kategorilerden
yaygın olarak kullanılanı ise Thayer tarafından yapılan Stratiform ve Podiform sınıflandırma biçimidir.
ICDA verilerine göre dünyadaki toplam krom rezervi 11 milyar
ton olarak belirtilmektedir. Dünyadaki toplam krom rezervinin yüzde 90’ının Güney Afrika ve Zimbabwe’de bulunduğu
bilinmektedir. Güney Afrika’da mineralizasyon, başlıca dört
bölgeye ayrılırken bu dört bölgeden Burgerfort ve Podgietersrus “Doğu Krom Kuşağında”, Zeerust ve Rustenberg ise “Batı
Krom Kuşağında” yer almaktadır. Doğu ve Batı kuşakları birlikte Bushvelt kompleksini oluşturmakta ve bu kompleks dünyanın en büyük krom cevheri, platin grubu mineralleri, bakır ve
nikel sülfitleri ile vanadyumlu manyetit yataklarını içermektedir. Bölgedeki toplam krom rezervinin 3,1 milyar tondan fazla
olduğu tahmin edilmektedir. Zimbabve’de ise hem podiform
hem de stratiform tipi yatakların mevcut olması dikkat çekmektedir. Ülkedeki stratiform kaynaklar 550 km uzunluğunda
11 km genişliğindeki “The Great Dyke” adı verilen bölgede
bulunmaktadır. Podiform yataklar ise Selukwe ve Belingwe
bölgelerinde yer almaktadır. Toplam 140 milyon tondan fazla
rezervi olduğu bilinen ülkenin, incelenmemiş çok daha fazla
krom cevheri kaynağı olduğu tahmin edilmektedir.
Kazakistan’da Ural dağlarının güneyinde bulunan Kempirsai
masifi podiform yataklarında, 320 milyon tondan fazla krom
rezervi olduğu tahmin edilmektedir. Hindistan’ın krom rezervlerinin yüzde 75’ini barındıran Odisha şehrinin doğusunda bulunan podiform yataklarının 27 milyon tondan fazla rezerve sahip
olduğu bilinmektedir. Brezilya’da ise üretim Bahia ve Minas Gerais eyaletlerinde bulunan yataklarda yoğunlaşmış durumdadır.
Bu bölgelerde genel olarak stratiform tipi yataklanma mevcut
olmakla birlikte bu yatakların 14 milyon tondan fazla rezerve
sahip olduğu tahmin edilmektedir. Finlandiya’nın kuzeyinde
bulunana Kemi şehrindeki podiform yatakların da 41 milyon ton
rezerve sahip oldukları belirtilmektedir. 2007 yılında Kanada’da
keşfedilen “Ring of Fire” isimli cevher yatağının ise milyarlarca

Dünya’da Krom Yataklarının Büyüklük ve Tiplerine göre Dağılım Haritası
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ton krom ihtiva ettiği tahmin edilmekte ve dünyadaki en büyük
krom yatakları arasında gösterilmektedir. Türkiye, Umman, İran
ve Arnavutluk gibi krom üretimi gerçekleştiren diğer ülkelerin
rezervleri toplamı ise 24 milyon ton olarak ifade edilmektedir.

Dünya Krom Ticareti
Krom ticaretine gelirsek; küresel krom cevheri (tüvenan ve
konsantre) ihracatı 2016 yılında 14,3 milyon tona ulaşmıştır.
Başlıca ihracatçı ülkeler 9,6 milyon ton ile Güney Afrika, 1,3
milyon ton ile Türkiye, 0,8 milyon ton ile Kazakistan’dır.
İhracat 2016

Ekonomik
Değer (Bin

İhraç Edilen
Miktar (Ton)

Birim Değer

14.275.461

146

(USD/Ton)

USD)

Dünya

2.080.668

Güney Afrika

Toplam
İhracattaki
Payı (%)
100

1.274.915

9.634.804

132

61,3

Türkiye

244.759

1.254.585

195

11,8

Kazakistan

116.477

782.124

149

5,6

Arnavutluk

91.954

582.551

158

4,4

İran

91.341

421.633

217

4,4

Pakistan

80.048

405.182

198

3,8

Hindistan

51.566

245.165

210

2,5

Hollanda

20.953

85.337

246

1

Zimbabve

20.909

205.185

102

1

Umman

19.719

340.470

58

0,9

2016 yılı Krom Cevheri (Tüvenan ve Konsantre) İhracatı - İlk 10 ülke (ITC-TradeMap)

2016 yılı krom cevheri (Tüvenan ve konsantre) ithalatında ise
Çin yüzde 80 pay ile 10,6 milyon ton, Rusya yüzde 6 pay ile
0,8 milyon ton ithalat gerçekleştirmiştir. Diğer önemli ithalatçı
ülkeler Hindistan (154 bin ton), Türkiye (131 bin ton), Almanya
(130 bin ton) olmuştur.

İthalat 2016

Ekonomik
Değer (Bin

İthal Edilen
Miktar (Ton)

Birim Değer
(USD/Ton)

USD)

Toplam
İthalattaki
Payı (%)

Dünya

2.009.573

12.476.359

161

100

Çin

1.618.525

10.576.560

153

80,5

Rusya

126.052

805.782

156

6,3

Almanya

29.017

129.757

224

1,4

Hindistan

28.079

153.748

183

1,4

ABD

27.517

64.564

426

1,4
1,3

Türkiye

25.425

131.152

194

Japonya

21.739

64.175

339

1,1

Hollanda

21.559

101.118

213

1,1

Belçika

10.138

44.743

227

0,5

Güney Afrika

8.679

77.975

111

0,4

2016 yılı Krom Cevheri (Tüvenan ve Konsantre) İthalatı - İlk 10 ülke (ITC-TradeMap)

Dünya Ferrokrom Üretimi ve Ticareti
2016 yılında toplam yüksek karbonlu ferrokrom üretimi yaklaşık 11,1 milyon ton olarak gerçekleşirken toplam tüketim yaklaşık 11,5 milyon ton olarak kaydedilmiştir. 2016 üretiminde
en büyük pay yüzde 38 ile Çin’e aittir. Çin’in ardından sırasıyla
yüzde 32,3 pay ile Güney Afrika, yüzde 10,8 pay ile Kazakistan
gelmektedir.
Üretimin 4,2 milyon tonu Çin’de, yaklaşık 3,6 milyon tonu ise
Güney Afrika’da gerçekleşmiştir. Çin 2016 yılında bir önceki
yıla oranla yüzde 7 artışla yaklaşık 2,8 milyon ton ferrokrom
ithal ederken bu ithalatın 1,8 milyon tonu Güney Afrika’dan
yapılmıştır. 2017 yılında ise Çin’in yine aynı seviyelerde ithalat
yapması beklenmektedir.
4,2% 5,0%
Çin

9,5%

38,1%

10,9%

Güney
Afrika
Kazakistan
Hindistan
Finlandiya

32,3%

Diğer

Dünya Ferrokrom Üretimi - 2016

Metalurji

-%5,5

Kimya

%30

Döküm Kumu
Refrakter

%4
-%16

Kullanım alanlarına göre 2015/2016 krom
cevheri üretimindeki değişim (ICDA)
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Ülke

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Çin

2.212.000

2.798.199

3.100.000

3.681.500

4.006.400

3.820.190

4.224.217

Güney Afrika

3.663.275

3.337.432

2.889.772

3.173.205

3.738.105

3.780.421

3.585.378

Kazakistan

1.073.237

1.062.021

1.078.359

1.117.242

1.123.573

1.149.136

1.208.356

Hindistan

1.006.000

985.428

947.403

974.092

806.229

867.368

1.059.729

Finlandiya

238.195

231.405

228.744

433.665

441.292

457.063

471.116

Rusya

241.080

271.297

304.540

369.053

194.009

116.146

130.231

Brezilya

165.963

140.366

141.938

142.112

166.507

137.056

115.396

Türkiye

50.878

140.134

72.534

133.046

93.336

94.165

77.328

İsveç

70.576

80.173

39.565

50.166

69.251

83.960

77.032

-

-

-

13.522

48.245

71.473

75.683

Umman
Arnavutluk

22.556

29.311

14.372

15.759

28.239

43.349

43.964

Zimbabve

156.118

163.761

126.926

147.650

230.720

106.568

30.819

İran
Toplam (Ton)

3.389

97

-

-

233

-

-

8.903.267

9.239.625

8.944.154

10.251.013

10.946.140

10.726.895

11.099.250

Ülkelere Göre Dünya Ferrokrom (Yüksek Kalite) Üretimi (ICDA)

Finlandiya’nın ferrokrom üretimi 2012 yılından itibaren istikrarlı bir şekilde artışı dikkat çekmektedir. 2012 yılından sonra
ülkede işletmeye alınan ferrokrom üretim tesislerinin bunda
payı büyüktür. Finlandiya’nın en önemli avantajlarından birisi
de dünyada 20 adet bulunan paslanmaz çelik üreticilerinden
birisine sahip olmasıdır.
İhracat - 2016

Ekonomik
Değer

İhraç Edilen
Miktar (Ton)

(Bin USD)

Birim
Değer
(USD/Ton)

Toplam
İhracattaki
Payı (%)

Dünya

5.591.139

6.514.464

858

100

Güney Afrika

3.047.854

3.879.490

786

54,5

Kazakistan

1.129.570

1.177.605

959

20,2

Hindistan

510.118

557.132

916

9,1

Finlandiya

200.528

255.619

784

3,6

Türkiye

119.131

104.603

1.139

2,1

Zimbabve

118.169

151.724

779

2,1

Hollanda

112.250

108.967

1.030

2

İsveç

99.912

71.611

1.395

1,8

Rusya

73.841

67.189

1.099

1,3

Arnavutluk

51.554

34.193

1.508

0,9

İthalat 2016

2016 yılı ferrokrom ithalatında ise 2,78 milyon ton ile Çin birinci sırada yer almaktadır.
İthalatta Güney Afrika’yı sırasıyla 701 bin ton
ile Japonya, 541 bin ton ile Güney Kore, 305
bin ton ile Tayvan ve 296 bin ton ile Belçika
takip etmiştir.
Türkiye'nin kendi ürettiği ferrokrom kendisine yettiğinden ve ferrokromun kullanılacağı
ağır sanayi imkanları çok fazla olmadığından
ferrokrom ithalatında önemli bir varlığı bulunmamaktadır.
Dünya genelinde ihracatı yapılan toplam ferrokrom miktarı ile ithalatı yapılan ferrokrom
arasında 500 bin tonluk bir fark bulunurken değer olarak ithalat ve ihracat rakamları aynıdır.
Ekonomik
Değer

İthal Edilen
Miktar (Ton)

Birim Değer
(USD/Ton)

(Bin USD)

Toplam
İthalattaki
Payı (%)

Dünya

5.610.673

6.080.648

923

41,5

Çin

2.330.309

2.782.752

837

12,2

Japonya

684.095

701.112

976

8,5

Güney
Kore

474.731

541.837

876

8,4

ABD

472.121

289.920

1.628

4,6

Tayvan

260.465

305.093

854

4,6

İtalya

255.419

288.036

887

4,5

Belçika

253.607

296.107

856

3

Almanya

169.583

167.746

1.011

2,8

İspanya

159.852

206.676

773

1,5

Hollanda

83.220

86.499

962

1,4

2016 yılı Ferrokrom İthalatı (Yüksek Kalite) - ilk 10 ülke

2016 yılı Ferrokrom İhracatı (Yüksek Kalite) - ilk 10 ülke

2016 yılı ferrokrom ihracatında 3,87 milyon
ton ile Güney Afrika
birinci sırada yer almaktadır. İhracatta Güney
Afrika’yı sırasıyla 1,17
milyon ton ile Kazakistan, 557 bin ton ile
Hindistan, 255 bin ton
ile Finlandiya ve 104
bin ton ile Türkiye takip
etmiştir.
15 Ocak 2018
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Paslanmaz Çelik Sektöründe Kromun Önemi ve
Sektörel Görünümü
Paslanmaz çelik, yüzde 10,5 ve üzeri oranda krom ve yüzde 1,2
ve altında karbon içeren ve bunun sonucu olarak korozyona
karşı dayanıklılık sağlayan, kendini onaran bir yüzey tabakası
oluşturan demir alaşımıdır. Krom, aşağıdaki şekilde de görüldüğü üzere çeliği paslanmaya karşı koruyan temel bileşendir.

Paslanmaz çelik üretimindeki tüketilen krom, ferrokrom olarak ya da paslanmaz çelik hurdasından temin edilmektedir.
2016 yılında dünyada paslanmaz çelik üretimi 45,6 milyon ton
olmuştur. Bu üretimin 24,2 milyon tonu yani yarıdan fazlası
Çin’de gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında paslanmaz çelik üretim
artışı dünya genelinde yüzde 8,4, aynı dönemde Çin’deki üretim artışı ise yüzde 12,4 olarak gerçekleşmiştir.
Dünyada üretilen paslanmaz çeliğin 120’den fazla değişik kalitede üretildiği bilinmektedir.

Türkiye Krom Üretimi ve Yatakları
Uluslararası Krom Geliştirme Grubu tarafından hazırlanan kromun tarihsel gelişim kronolojisine göre Türkiye’de krom ilk
kez 1848 yılında keşfedildi. Ardından 1860 yılına gelindiğinde
ülkemiz krom üretiminde dünya lideri bir pozisyona ulaştı. Ancak günümüze kadar yaşanan gelişmeler ışığında ülkemiz bu
kronolojide bir daha yer bulamadı.
2.344.827 2.528.465 2.377.846 2.477.538
1.745.344

1950 yılında 1 milyon ton olan dünya paslanmaz çelik üretimi
1980 yılında 6,9 milyon tona, 2010 yılında 31,1 milyon tona,
2016 yılında ise 42,3 milyon tona yükselmiştir. 2015 yılında
41,5 milyon ton olan paslanmaz çelik üretimi 2016 yılında yüzde 2 artış kaydetmiştir.
Paslanmaz çelik üretiminin 2016 yılında 1,63 milyar tonluk
ham çelik içindeki payı ise ancak yüzde 2,6 olmuştur.
2005 - 2014 yılları arasında paslanmaz çelik üretimi ve tüketimi her yıl iki haneli artış oranları (yüzde 10-12) ile büyümüştür.
2016 yılı ve sonrası için paslanmaz çelik büyüme oranı Çin’deki artışın hız kesmesiyle son iki yılda (2015 - 2016) yüzde 2,5
civarlarında gerçekleşmiş ve eskiye göre büyüme oranlarında
düşüş yaşanmıştır.
Dünya’daki 20 büyük paslanmaz çelik üreticisinden 14’ü Çin’de
bulunmaktadır. Bu şirketler (Tisco, Tsingshan, Baosteel, Posco,
NSSMS, Lisco, Waishin Lihwa, Chengde, Jisco, Jinguang, Nisshin,
Yusco, Wahang ve Xinjinhua) ferrokrom
ihtiyaçlarını ülkede kurulu 150’yi aşkın irili
ufaklı 300’ü aşkın elektrik ark ocağına sahip yerli şirketler ve ithalatla temin etmektedirler. Çinli paslanmaz çelik üreticilerinin
anons ettikleri veya ihale yoluyla temin
ettikleri ferrokrom fiyatları günümüzde diğer ülke ihracatçılarının olduğu gibi Türkiye krom üreticilerinin cevher fiyatlarını da
doğrudan belirlemektedir. Çin dışındaki
en büyük paslanmaz çelik üreticileri Outokumpu (Finlandiya), Acerinox (İspanya),
Aperam (Lüksemburg) ve Jindal’dir (Hindistan).
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2010

2011

2012

2013

2014

1.477.220

2015

1.161.210

2016

Türkiye Krom Üretimi (Ton)
(2017 resmi verileri yazının hazırlandığı tarihlerde henüz yayınlanmamıştır)

Türkiye krom üretimi 2010 yılından 2013 yılına kadar artış gösterirken 2014 yılından itibaren bir düşüş trendine girildi. 2016
yılında ülkemizin krom üretimi bir önceki yıla göre yüzde 21
düşüşle 1 milyon 160 bin ton olarak gerçekleşti. 2015 yılında
krom üretim miktarı 1 milyon 477 bin tondu.
Türkiye, krom yatakları bakımından oldukça zengin ve dünya
krom üretiminde önemli yer tutan bir ülke konumundadır.
Ülkemizde kromit yatakları alpin tipi olup genellikle düzensiz
dış şekilli, masif, saçınımlı-bantlı iç yapılar gösteren yataklar
şeklinde gelişmiştir. Türkiye’de krom yatakları 7 bölgede yoğunlaşmıştır. Bunlar Elazığ (Guleman), Muğla-Denizli-Burdur

Türkiye Krom Yataklarının Harita Üzerinde Gösterimi

15 Ocak 2018

Nesillerdir madencilerin

ilk tercihi.

Ferdi Kurtarıcılar

Sığınma Odaları

Portatif Gaz Algılama Cihazları

Tahlisiye Ekipmanları

Dräger'in madenciliğe özel çözümleri ile daima güvende kalın.
Nesillerdir madenciler hayatlarını koruması için Dräger'in güvenlik ekipmanlarına ve kaliteli ürünlerine güveniyor.
Teknik çözümlerimizin tümü, maden güvenliğinin iyileştirilmesine adanmış bir entegre güvenlik konseptinin
bileşenleridir. Bu da günlük iş yeri güvenliği için solunum koruması ve gaz dedektörleriyle başlar ve acil durumlar
için bağımsız ferdi kurtarıcılar ve sığınma odalarına kadar uzanır.
AYRINTILI BİLGİ İÇİN: WWW.DRAEGER.COM.TR
Draeger Safety Korunma Teknolojileri A.Ş.
İlkbahar Mh. Konrad Adenauer Cd. No: 54/A-B Yıldız, Çankaya - Ankara
Tel: (0312) 491 06 66 • Faks: (0312) 490 13 14 • www.draeger.com.tr

Dräger. Yaşam için Teknoloji.

Krom cevheri üretiminde Türkiye özelinde son yıllarda önemli gerileme yaşanmaktadır. TÜİK verilerine
göre 2010’da 2,7 milyon ton olan tüvenan+konsantre
krom üretimi 2014’te 7,6 milyon ton ile rekor kırarken
2016’da üretim miktarı 2,5 milyon tona gerilemiştir.
TÜİK tarafından henüz açıklanmayan ancak çeşitli
kaynaklardan derlenen bilgilere göre 2017’nin ilk yarısında üretim miktarı 2016’nın ilk yarısındaki üretim
miktarına göre yükseliş sergiledi. 2017’nin ikinci yarısında da yükseliş eğilimi devam ediyor.
Türkiye Krom Yataklarının Jeolojik Dağılımı (700’ü aşkın İşletme Ruhsatına dayanarak)

Bölgesi, Bursa-Eskişehir Bölgesi, Tokat-Erzincan Bölgesi, Kayseri-Sivas Bölgesi, Mersin-Adana Bölgesi ve Antakya-Kahramanmaraş Bölgesi olarak sıralanabilir.
Krom madenciliği ülkemizde uzun yıllar boyunca genellikle
küçük yer altı işletmelerinde sürdürülmüştür. Günümüzde
halen bu yöntemle de krom üretimi yapılmakla birlikte, krom
madenciliğinde büyük ölçekli üretimler 2000’li yılların başında
Çin’in artan talebi doğrultusunda başlamış, üretimin
Ülke
önemli bölümü büyük açık işletmelere ve mekanize
krom üretimi yapılan yer altı işletmelerine dönmüştür. Özellikle ülkemizde son yıllarda önemli sayıda
Çin
krom işletmesi yatırımı yapılmıştır.
Türkiye’de son 15 yılda Çin’e ihracatın hızlanmasıyla birlikte çok sayıda krom konsantre tesisi yatırımı
yapılmış ve bu sayı 100’ü bulmuştur. Bu tesislerin
2017 itibariyle günlük tüvenan krom işleme kapasitesinin ise 100.000 tona ulaştığı bilinmektedir. Bu
kapasite ile günlük 10.000, aylık 250.000, yıllık 2,5
milyon ton konsantre üretmenin mümkün olduğu
hesaplanabilir.

Türkiye Krom Ticareti
2017 yılında krom cevheri ihracatımız bir önceki yıla göre miktarda yüzde 13,5, değerde ise yüzde 40 oranında artış ile 1,38
milyon ton karşılığı 344 milyon dolar (2016 yılı ihracat rakamı
245 milyon dolar) olarak gerçekleşmiştir.
2015 ve 2016 yıllarına kıyasladığımızda krom ihracat miktarlarında fazla değişiklik olmamasına rağmen tutar bazında 2016 yılına
göre ciddi bir artış söz konusudur. Bu artışın sebebi de 2017 yılında krom fiyatlarının yüksek seyretmesinden kaynaklanmaktadır.
2015
Miktar
(Ton)
898.859

Tutar
(USD)

Miktar
(Ton)

Tutar (USD)

186.388.856

1.006.296

204.978.672

930.986

232.755.590

281.049

44.227.912

149.500

26.805.900

221.287

54.035.470

Belçika

40.315

10.012.119

30.089

6.020.329

44.756

11.391.089

-

-

8.900

1.698.541

-

-

Ukrayna

6.195

1.844.868

4.644

1.312.516

9.507

3.942.108

Japonya

2.271

668.215

3.476

958.793

4.693

1.736.492

Slovenya

2.766

1.074.720

1.899

830.006

2.200

1.048.848

Hong Kong

9.026

1.586.594

1.409

726.783

-

-

Slovakya

2.000

814.000

1.200

509.200

1.999

1.017.745

Malta

2015 yılının sonlarına doğru krom fiyatlarında yaDiğer
şanan ciddi düşüş sebebiyle birçok krom madeni
Toplam
üretimini durdurma kararı alırken 2017 yılında fiyatlarda yaşanan artışlarla (tonu 300 doların üzerine
çıktı) kapanan pek çok krom madeninde faaliyetler yeniden
başlamıştır.
Ülkemizde üretilen kromun büyük bir kısmı Çin’e ihraç edilmektedir. Çin’in bu talebi, ülkemizdeki krom madenciliğinin
gelişmesinde en önemli etkendir. Kromu diğer metal madenlerinin işletilmesinden ayıran özelliği, satılabilir oranda zenginleştirilmesinin daha kolay ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesindendir. Özellikle ülkemizdeki kromların yüzeye yakın olması
işletilmesini de uzun yıllar kolaylaştırmıştır.

-

-

3.547

442.934

-

-

15.546

4.880.361

2.055

855.089

31.360

7.637.677

1.258.030

251.497.645

1.213.019

245.138.762

1.378.526

344.256.590

Türkiye 2015-2016-2017 (Ocak-Aralık) Yılları Krom İhracatı (TÜİK). Tutarlar FOB karşılığıdır.
(Toplam miktar ve toplam tutar bazında 2017 verileri, Aralık ayı sonuna kadardır. Ülke verileri ise resmi
olarak 2017 Kasım ayı sonuna kadar yayınlamıştır)

Çin krom cevheri ihracatımızda en büyük paya sahiptir (2017 Kasım ayı sonu verilerine göre). Krom cevheri ihracatımızda diğer
önemli ülkeler sırasıyla İsveç, Belçika, Ukrayna ve Japonya’dır.
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2017

Miktar
(Ton)

İsveç

Hindistan
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2016

Tutar (USD)

2013

2014

2017

Türkiye’nin Son 5 Yıllık Krom Cevheri İhracatı (1.000 USD)
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Çin, Türkiye’den 2016 yılında 10,6 milyon ton krom cevheri ithal etmiştir. Bu ithalatın 7,7 milyon tonu Güney Afrika’dan, 1 milyon tonu ise Türkiye’den yapılmıştır. Çin’in
toplam krom cevheri ithalatında Güney Afrika payı yüzde
73 iken, Türkiye’nin payı yüzde 7,5 olmuştur. Türkiye’nin
2007 yılındaki payı yüzde 17’den fazla iken, son 10 yılda bu
oran hızlı bir düşüş göstermiştir. Aynı dönemde Güney Afrika’nın payı yüzde 32’den yüzde 75 seviyelerine çıkmıştır.

Türkiye’nin Son 5 Yıllık Krom Cevheri İthalatı (2017 yılı rakamı Kasım ayına kadarki verileri içermektedir)

Türkiye krom cevheri ihracatı 2013 yılı sonrasında sert bir düşüş
göstermektedir. 2010 yılında 2,25 milyon ton krom ihracatına
ulaşan ve 2 milyon ton üstü seviyelerde 2014’e kadar devam
eden krom ihracatı, 2014 yılında 1,4 milyon tona, 2016 yılında
1,2 milyon tona düşmüştür. Bu düşüşün temel sebepleri olarak
Çin’in krom cevheri kullanım şeklini değiştirmesi, çoğunlukla
fiyat olarak daha ucuz ve kalite olarak daha düşük olan Güney
Afrika cevherine yönelmesi ve düşen fiyatlar ve yüksek maliyet dolayısıyla Türkiye’nin rekabet gücünü kaybederek üretimi azaltması gösterilebilir. Ek olarak düşüşün, ülkemize özgü
mevzuat problemleri nedeniyle maden arama ve üretim alanlarında gereken genişlemeler konusundaki daralma ile aynı
döneme denk gelmesi de dikkat çekmektedir.

Türkiye Ferrokrom Üretimi ve Ticareti
Türkiye’nin ferrokrom üretim miktarları üretici sayısı 3’ün altında
olduğundan TÜİK’te “Gizli Veri” ibaresi ile paylaşıma kapatılmış
durumdadır. Aşağıdaki rakamlar farklı kaynaklardan derlenmiştir.
Türkiye ferrokrom üretimi 2010 yılından 2016 yılına kadar dalgalanmalar gösterse de 2011 yılında yakaladığı üretim rakamlarına
(140 bin ton) bir daha ulaşamadı. 2016 yılında ülkemizin ferrokrom
üretimi bir önceki yıla göre yüzde 18 düşüşle 77 bin ton olarak gerçekleşti. 2015 yılında ferrokrom üretim miktarı 94 bin tondu.
140.134

133.046

2008 yılı ilk yarısında tarihinin en yüksek noktasına ulaşan
krom cevheri fiyatları, global finansal kriz sonrasında 2008 yılının son çeyreğinden 2009 yılı ilk yarı sonuna kadar hızlı bir
düşüş yaşamıştır. 2009 yılı 2. yarısından sonra fiyatlar tekrar
artmaya başlamış ve bu düzelme 2011 yılı ilk çeyreği sonuna
kadar devam etmiştir. Ancak 2011 yılı 2. yarısından 2016 yılı
Mayıs ayına kadar zaman zaman dalgalanmalar olmakla beraber genel itibariyle yaklaşık 4 yıl süren zayıf bir seyir izlemiş ve
neredeyse 2005 yılı seviyelerine gelmiştir. 2016 yılı Mayıs itibariyle ise fiyatlarda tekrar artış görülmeye başlanmıştır. 2016
sonu - 2017 yılı başlarında krom fiyatları ton başına 300 dolarların üzerine çıkmıştır.

Ferrokrom ihracatımız ise 2016 yılında, bir önceki yıla göre miktarda yüzde 62 ve değerde yüzde 63,5 oranında artışla 130,5
bin ton karşılığı 189,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Yaşanan fiyat artışlarındaki başlıca sebepler ise Çin’deki krom
cevheri stoklarının azalması, yüksek maliyetli üreticilerin pazardan çıkması ve fiyatların düşmesi sebebiyle arzın azalması
olarak belirlenebilir.

2016 yılı ferrokrom ihracatında ABD bir önceki yıla göre yüzde 73,4 artış, 42,8 milyon dolar ile ilk sırada, Çin bir önceki yıla
göre yüzde 6,5 artış, 38,1 milyon dolar ile ikinci sırada, İtalya
bir önceki yıla göre yüzde 33,3 artış, 22,2 milyon dolar ile üç-
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Türkiye Ferrokrom Üretimi (Ton)
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Geleceğe
hazırız.

United. Inspired.
Epiroc’tan hangi hizmetleri alabileceğinizi keşfedin.
Epiroc; madencilik, altyapı ve doğal kaynaklar ile ilgili ihtiyaçlarınızda size
güçlü bir iş ortağı olmak üzere kuruldu. Atlas Copco’nun kanıtlanmış uzmanlığı
üzerine, sağlam temellerle yapılandırılan Epiroc sizlere; bugün ihtiyacınız olan
performansı ve yarını inşa etmede ihtiyacınız olacak teknolojiyi vaad ediyor.

epiroc.com

üncü sırada yer aldı. Hollanda, Belçika, Almanya ve Hindistan
ferrokrom ihracatında diğer önemli pazarlar oldular.
2017 yılının Ocak - Aralık ayları aralığında gerçekleşen ferrokrom
ihracatı 124 bin ton karşılığı yaklaşık 235,6 milyon dolardır. 2016
yılına göre ferrokrom ihracatında miktar bazında azalma olmasına rağmen tutar bazında önemli bir artış meydana geldi.

ve yıllık yaklaşık 1 milyon ton üretim kapasitesine sahiptir. Ferrokrom tesislerindeki 4 fırın ise yıllık 150 bin tonluk üretim kapasitesine sahiptir ve yüksek karbonlu ferrokrom üretmektedir.
Şirket, Avrupa, Amerika, Çin ve diğer Asya pazarlarında öne çıkmıştır ve bu pazarlarda önde gelen paslanmaz çelik üreticileri,
alaşımlı çelik tesisleri ve dökümcülere tedarik sağlamaktadır.

Eti Elektrometalurji AŞ: Fransız Pechiney-Compadec Group
ve dönemin Kamu İktisadi Kuruluşu Etibank ortaklığı ile 1958
yılında Fethiye'den çıkarılan ve yine aynı tesiste zenginleştirilen krom cevherinin değerlendirilmesi amacıyla Antalya'da kurulmuştur. Pechiney-Compadec Group, hisselerini 1970 yılında Etibank'a devretmiş ve şirket 2000 yılına kadar Eti Holding
bünyesinde faaliyetlerini sürdürmüştür. 20002017
2004 yılları arasındaki Başbakanlık Özelleştirme İdaresi kararıyla, hisseleri Aksu Madencilik
Miktar (Ton) Tutar (USD)
ve Sarp İnşaat ortaklığına devredilmiştir.
29.076
53.946.493

2016 yılına göre Çin’e yapılan ihracatta önemli bir düşüş meydana gelirken (32 bin tondan 10 bin tona) İsveç’e ve Japonya’ya yapılan ihracatlar da önemli artışlar meydana geldi. İsveç’e gerçekleşen ihracatta, 2016 yılında 2,5 bin tondan, 13,7
bin tona çıkılırken Japonya’ya yapılan ihracatta 1,9 bin tondan
5,3 bin tona kadar bir artış gerçekleşti.

Ülke

2015

2016

Miktar (Ton)

Tutar (USD)

Miktar (Ton)

ABD

18.711

24.695.690

32.266

42.828.965

Çin

572

577.687

32.369

38.174.355

9.560

11.764.319

İtalya

12.472

16.660.641

13.414

22.221.462

15.209

32.193.726

Hollanda

20.878

31.164.876

14.078

21.570.682

14.990

27.510.948

Belçika

4.671

9.971.129

6.498

15.919.662

4.623

11.994.892

100

272.416

4.200

10.884.191

1.875

5.283.715

Almanya
Hindistan

Tutar (USD)

549

699.782

8.541

9.222.176

8.760

11.391.026

İspanya

2.016

3.693.509

2.123

3.802.593

1.773

4.123.347

Kanada

4.526

5.947.988

3.026

3.798.165

2.019

3.811.188

Japonya

1.376

1.472.631

1.912

2.568.906

5.334

9.286.520

İsveç

4.172

4.155.683

2.596

2.389.901

13.764

17.937.601

Diğer

10.502

16.750.939

9.532

16.395.905

11.760

31.502.421

Toplam

80.550

116.062.971

130.560

189.776.963

124.524

235.674.451

Türkiye 2015-2016-2017 (Ocak-Aralık) Yılları Ferrokrom İhracatı (TÜİK). Tutarlar FOB karşılığıdır.
(Toplam miktar ve toplam tutar bazında 2017 verileri, Aralık ayı sonuna kadardır. Ülke verileri ise resmi
olarak 2017 Kasım ayı sonuna kadar yayınlamıştır)

250000

Şirket, Muğla’nın Fethiye ve Göcek bölgelerinde, ruhsatı kendisine ait 7 ayrı krom sahasında
madencilik faaliyetlerini sürdürmektedir. Zenginleştirme, cevher üretimi ve geri kazanım
tesislerinden oluşan krom cevheri üretimi, şirketin maden üretim ve zenginleştirme tesislerinde yürütülmektedir.
Türkiye'nin tek ‘Düşük Karbonlu Ferrokrom’
ve ‘Ferrosilikokrom’ üretimi Eti Elektrometalurji'nin Antalya tesislerinde gerçekleşmektedir.

Türkiye’de Paslanmaz Çelik
Ülkemizde paslanmaz çelik üretimi mevcut değildir. Ülkemizde yaklaşık 20 farklı kalitede paslanmaz çelik (kütük) ithal
edilmektedir. Bu ürünler fabrikalarda ergitilerek boru ve levha
haline getirilmektedir.
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Türkiye Son 5 Yıllık Ferrokrom İhracatı (1.000 USD)

Ülkemizde iki adet ferrokrom üretimi gerçekleştiren tesis bulunmaktadır:
Eti Krom AŞ: Etibank tarafından 1936 yılında bir Kamu İktisadi
Kuruluşu olarak kuruldu. 1976 yılında ferrokrom üretimine başladı. 2004 yılında Yıldırım Holding tarafından satın alındı. Şirket,
ülke genelinde, çoğu yer altında olmak üzere 79 ruhsatlı ocağa
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Türkiye’nin 2006-2016 Yılları Arası paslanmaz Çelik İthalatı

Türkiye’nin 2016 yılı paslanmaz çelik tüketimi yaklaşık 530 bin
ton civarında bulunmaktadır. Ülkemizde karbon çelik üretimi
yapan firmalar nitelikli çelik üretiminde ferrokrom kullanmaktadır. Türkiye’nin yıllık yüksek karbon ferrokrom tüketimi ise
yaklaşık 10 bin tondur.
15 Ocak 2018

EN ZOR KOŞULLARDA

SÜREKLİ YANINIZDA
www.erdsondaj.com.tr

Sektör

Kullanım Oranı (%)

Mutfak Gereçleri

22,1

Beyaz Eşya

14,6

Kimya - Tekstil

5,1

Gemi Sanayi

3,4

Yapı Sektörü

5,1

Boru - Profil

8,5

Otomotiv

5,4

Evye Sanayi

6,8

Makine İmalat

5,1

Diğer

23,9

100

Toplam

Sektör Bazında Paslanmaz Çelik Kullanımı - Türkiye

göre dünyada toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 30’u oranında atıl kapasite oluştuğu belirtilmektedir.
• Paslanmaz çelik yatırım maliyeti oldukça yüksektir. İthal ikamesine yönelik ve yurtdışı piyasalarda rekabet edebilecek bir
entegre paslanmaz çelik tesisinin üretim miktarının asgari 1
milyon ton/yıl kapasiteli olması gerekmektedir. Böyle bir tesisin yatırım tutarının ise yaklaşık 8 milyar USD civarında olduğu
hesaplanmaktadır.
Kaynaklar:
- Burhan Baş, Fetullah Arık, Alican Öztürk, Osman Altay, Krom Madenciliği ve Geçmişten
Günümüze İnsanlık Tarihi Üzerindeki Etkileri, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri
Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2012.
- Cenk Yılmaz, Türkiye Madenciler Derneği Krom Çalıştayı, Türkiye’nin Çin’e Krom
İhracatı ve Karşılaşılan Sorunlar Konulu Sunum, Temmuz 2017.
- Europe Bank, EBRD Maden Çıkarma Endüstrileri Stratejisi (2018 – 2022) Taslağı.
- Fatih Köksal, Paslanmaz Çelik Derneği (Pasder), Türkiye Paslanmaz Çelik Sektörü

Ülkemizde bugüne kadar entegre bir paslanmaz çelik üretimi yatırımı yapılmamıştır. Yakın gelecekte böyle bir yatırımın
mümkün olup olamayacağı tartışıladursun, ülkemizde paslanmaz çelik üretimi için yatırım yapılmamasının sebeplerini ise
şu şekilde sıralayabiliriz:

Mevcut Durumu ve Gelecek Perspektifi Konulu Sunum, Türkiye Madenleri Derneği Krom
Çalıştayı, 8 Temmuz 2017.
- İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Çalışma Raporu, 2016.
- Levent Yener, Maden Y. Mühendisi, Baometal Madencilik AŞ Genel Müdürü, Türkiye
Madenciler Derneği Krom Çalıştayı, Krom ve Ferrokrom Sektörünün Dünya’da ve
Türkiye’de 2016 Yılı Görünümü Konulu Sunum, Temmuz 2017.

• Paslanmaz çelik üretimi yoğun enerji gerektiren bir sektör
olup ülkemizdeki yüksek enerji maliyetleri dikkate alındığında yerli üretim ürünlerin Uzakdoğu ürünlerinin fiyatlarıyla rekabet edemeyeceği bir gerçektir. Ancak son dönemde enerji
alanında atılan adımlar sonrasında bu durumun değişip değişmeyeceğini gözlemleyebileceğiz.
• Paslanmaz çelik üretiminde ana hammaddelerin tamamı
şimdilik ülkemizde yeterli bir arza sahip değildir. Ana hammaddelerden ferrokrom sınırlı miktarda üretilmekte olup,
nikel üretimimiz ise bu yıla kadar yokken 2017 yılı sonlarında
Gördes Nikel Tesisi’nde üretim başlamıştır. Yeterli hammadde
üretimi/temini için gerekli atılımların yapılması paslanmaz çelik yatırımı konusunda önemli bir kriterdir.
• Mevcut durumda dünyada paslanmaz çelikte ciddi miktarda
kapasite fazlalığı bulunmaktadır. Uluslararası Paslanmaz Çelik
Forumu (ISSF – International Stainless Steel Forum) verilerine
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- Levent Yener, Maden Y. Mühendisi, Baometal Madencilik AŞ Genel Müdürü, Türkiye
Krom Madenciliği Zorunlu Yapısal Dönüşüm Eşiğinde, Sektörden Haberler Bülteni, Sayı
61, Temmuz 2016.
- Levent Yener, Maden Y. Mühendisi, Baometal Madencilik AŞ Genel Müdürü, ICDA
İstanbul Konferansı, Sektörden Haberler Bülteni, Sayı 56, Mayıs 2015.
- Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve
Orman Ürünleri Daire Başkanlığı, Sektör Raporları, Madencilik Raporu, 2016.
- Victor Constant, Market Research Analyst, Chrome Industry Overview, Chromium 2017,
Güney Afrika, 8 Kasım 2017.
- Yaşar Özdirek, Yıldırım Holding, Türkiye Madenciler Derneği Krom Çalıştayı Sunumu,
2017.
- icdacr.com
- minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/chromium/
- trademap.org
- Sabri Karahan, Yusuf Ziya Özkan, Dama Mühendislik, Türkiye Krom Madenciliğinin
Geleceği, Madencilik Türkiye Dergisinde (Sayı 16) Yayınlanan Makale, Temmuz 2011.
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DOSYA KONUSU: KROM

Krom, Ferrokrom ve Paslanmaz
Çelik Piyasalarında 2017/2018
Görünümü

2016 yılında Çin'in krom stoklarının azalması ile oluşan talep
fiyatlarda artışa neden olmuştu. Azalan stokları tekrar arttırmak için Çin'in yeniden krom ithalatına başlaması ve stokların
yeterli doluluk oranına ulaşmasının ardından 2017 yılının ilk
yarısının sonunda fiyatlarda düşüş gözlendi. Üretim miktarlarında görülen düzenli artış krom piyasalarının biraz olsun toparlandığını işaret etse de yıl boyunca krom fiyatlarında dalgalanma yaşanmaya devam etti. Yılın 2. çeyreği sonunda düşük
seviyelerde gözlenen fiyatlar ve 3. çeyrek sonunda toparlanma
eğilimine girdi. Yaşanan bu dalgalanma 2017 yılında krom piyasalarını şekillendiren başlıca olaylardan biri olarak değerlendirilirken piyasalardaki arz ve talep miktarlarına yön veren alıcı
Çin ve satıcı Güney Afrika piyasadaki başrol oyuncuları olmaya
devam ettiler. Türkiye Çin için küçük, ancak Çin Türkiye için en
önemli müşteri olmayı sürdürüyor.
Çin’in
makroekonomik
koşullarının
halen güçlü
2.330.000 MT
2014
durumda olduğu belirtilir1.770.000 MT
2015
ken, sahip olduğu borç ve
1.200.000 MT
2016
kredi gibi riskler yönetile2.130.000 MT
2017
bilir olarak değerlendiriliyor. Kişi başına düşen milli
Yıllara göre Çin’in krom cevheri stok durumu. Rakamlar
hasılanın arttığı ülkede
ilgili yıl genelinin aritmetik ortalamasını yansıtmaktadır.
projelerin miktarı ve niteliğinde değişim görüldüğü vurgulanırken paslanmaz çelik ve
inşaat sektörü başta olmak üzere krom ve ferrokorumun yeni
kullanım alanlarının, talebi orta ve uzun vadede yukarı çekeceği tahmin ediliyor. Çin’in yanı sıra ABD’de sanayileşmenin
2013
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hızlanmasının da krom talebinde hareketlilik yaratacağı öngörülüyor. Talebin artmasının beklendiği zamanlarda krom
arzında ise belirsizlik olduğuna dikkat çekiliyor. En büyük tedarikçi konumundaki Güney Afrika’da enerjinin pahalılığı üretim
maliyetlerini arttırdığı için üretim kapasitesinin altında üretim
yapılıyor. Bu durumun küresel arzı etkileyebilecek en önemli
etkenlerden biri olduğu vurgulanırken Çin’in farklı kaynak arayışı içerisine girmesinin daha önceki senelerde de örneklerini
gördüğümüz şekilde diğer ülke tedarikçilerinin fiyatları yükseltebilecekleri bir ortam oluşmasına yol açabileceği tahmin ediliyor. Bir diğer büyük tedarikçi olan Hindistan’da ise çevresel
etkenler ve ruhsat problemleri nedeni ile henüz tam kapasite
ile üretim yapılamadığı belirtiliyor. Bu ortamda düşük miktarlı
üreticiler olarak piyasada yer bulan Türkiye, Kazakistan, Umman ve son dönemde yer altı kaynaklarını değerlendirmeyi
ve bu doğrultuda yatırımcı çekmeyi devlet politikası haline
getiren Zimbabve gibi ülkelere daha fazla talep oluşacağı ön
görülse de üretim kapasiteleri belirli olan bu ülkelerin talebi
karşılayabilecekleri noktasında soru işaretlerinin mevcut olduğu dile getiriliyor.

Krom Görünümü
Dünyanın önde gelen krom ithalatçısı, ferrokrom üreticisi ve
önde gelen paslanmaz çelik üreticisi olan Çin, küresel krom
talebinin büyük bir bölümünü 2017’de de tek başına karşılamayı sürdürdü. Arz tarafında ise Güney Afrika bir numaralı
küresel krom üreticisi ve ihracatçısı olarak dikkat çekti. Genel
olarak dünya krom üretiminin yarısını gerçekleştiren Güney
Afrika 2017 yılının ilk yarısında 8,2 milyon ton krom cevheri
15 Ocak 2018

üretti. Bu rakam Güney Afrika'nın 2016 yılı toplamında ürettiği 15,1 milyon tonun yüzde 54’üne tekabül ediyor. 2016’da
küresel piyasalara krom arzı gerçekleştiren Güney Afrika dışında kalan tedarikçilerinin toplam üretimi ise 13,1 milyon
olarak kayıtlara geçti. 2017 ilk yarısında diğer tedarikçilerin
toplamı da 7,3 milyon ton seviyesinde. Güney Afrika’nın ardından dünyanın en büyük krom rezervlerine sahip olan
Kazakistan, Hindistan ve Türkiye krom piyasalarındaki diğer
önemli ülkeler olarak dikkat çekiyorlar. Bunların yanı sıra 2016
yılının son çeyreği ve 2017 yılının ilk çeyreği arasında istikrarlı
bir performans gösteren Zimbabwe yatırımcı çekmek adına
benimsenen politikaların karşılığını alarak yüzde 231'lik büyümeyle krom piyasalarına dikkat çekici bir dönüş yaptı. Bir
diğer krom üreticisi Hindistan’da ise çevresel düzenlemeler ve
yaşanan maden ruhsatı sorunları nedeni ile maden faaliyetleri tam kapasiteye ulaşamasa da nüfus olarak Çin ile yarışacak
durumdaki ülkenin önümüzdeki dönemde hızlı bir geri dönüş
yapması bekleniyor.

artış anlamına geliyor. Çin'in ithal ettiği 2016 yılı aylık ortalama Türk krom cevheri miktarı 68,7 bin ton (yıllık 825 bin ton)
olarak belirtilmişti. Sadece Ocak-Ekim 2017 döneminde ise bu
rakam %41,6’lık bir artışla 972,9 bin tona ulaştı.
Yukarıdaki görselde 2017’nin
1. Yarısı kapsamındaki küresel krom cevheri ticaretine ait
bilgileri görebilirsiniz. Edinilen
son bilgilere göre ise Çin 2017
Ocak-Kasım ayları arasında
toplamda 12,6 milyon ton
krom cevheri ithal etmiş. Bu
miktarın da 1 milyon tonu Türkiye’den gerçekleştirilmiştir.

Genel olarak, krom endüstrisi 2017'de önemli bir büyüme gösterdi. Yılın son dönemlerinde yaşanan ton başı ortalama 10 dolarlık artış ile bir nebze de olsa yıl içinde yaşanan kayıplar telafi
edilmiş oldu. Çin’in krom stoklarının azalması ile 2016 yılının
son üç ayında ton başına 400 doları gören krom fiyatları Çin’in
stoklarının tekrar dolması ile 4 ayda ton başına 200 dolar seviyelerine gerilemişti.
Son zamanlarda ise Güney Afrika krom cevheri fiyatlarının artmaya devam ettiği görülüyor. Çin'deki krom cevheri alıcıları
satın alım fırsatlarını değerlendiriyor. Güney Afrika'daki bazı
krom cevheri tedarikçileri Yılbaşı Tatili nedeni ile işleri durdurmuş olsa da bazı büyük tedarikçilerin ara vermeden teklif yollamaya devam ettikleri ve öngörülen sevkiyat tarihi olarak ise
Şubat ayının sonlarını gösterdikleri öğrenildi.
Çin Gümrük Verilerine göre, Çin'in Türkiye’den ithal ettiği krom
cevheri Ekim 2017'de önceki aya kıyasla %27,2 artışla 155,5 bin
tona ulaştı. Bu rakam önceki yılın aynı ayına kıyasla ise %178,6
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Çin’de değişen tüketim alışkanlıkları, Güney Afrika’daki
rekabetçi üretim maliyetleri
ve talebi rahatlıkla karşılayabilme imkânı, Türkiye’nin
krom cevherinde fiyat belirleme kabiliyetini kısıtlamakta, bu da Türkiye’yi fiyat belirleyen
değil takipçi ülke durumuna getirmektedir.
Aralık ayı sonu itibari ile sonuçlanan CIF bazında Çin krom
kontrat fiyatlarına bakılırsa yüzde 40-42 Güney Afrika dökme
konsantre fiyatının 200-205 USD/MT, konteyner bazında 190195 USD/MT arasında, yüzde 42-44 dökme konsantrenin ise
225-230 USD/MT seviyelerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Parça kontratlarına baktığımızda yüzde 38’lik Güney Afrika parça
kromun fiyatı 215-220 USD/MT olarak karşımıza çıkıyor.
Yaşanan küresel gelişmeler ışığında Türk krom cevherinin piyasa fiyatlarında da yılsonuna doğru bir artış gözlemlenmiştir.
Türkiye’den Çin’e yapılan satışlarda CIF bazında fiyatlar, yüzde
40-42 parça krom için 290-295 USD/MT arasında yılı kapattığını söyleyebiliriz.
Türk kromunu takip eden yüzde 40-42 İran parça kromunun
yine Çin’e CIF bazındaki satış fiyatı 255-260 USD/MT, yine
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aynı tenörde Pakistan parça kromunun 290-295 USD/MT, Arnavutluk parça kromunun da 300-305 USD/MT arasında satışı
gerçekleştirildi. Sektöre geri dönen Zimbabve ise yüzde 48-50
krom konsantresinin CIF bazında 280-290 USD/MT aralığında
Çin’e satışını gerçekleştirdi. Bununla birlikte, büyük krom cevheri tedarikçilerinin bu fiyatlarla satış yapmaya sıcak bakmadıkları, beklemeyi tercih ettikleri öğrenildi. Türkiye’deki krom
üreticilerinin de fiyat baskıları karşısında dirayetli bir duruş sergilemeleri, daha rekabetçi olabilmeleri ve pazarlık gücü olan
bir konuma ulaşmaları için iş birliği içinde olmaları gerektiği
belirtiliyor.

Ferrokrom
Ferrokrom üretiminin 2017 boyunca istikrarlı bir artış göstermesi, krom endüstrisinde dikkatleri çeken noktalardan birisi
oldu. Ferrokrom fiyatları da krom cevheri için belirtilen hareketlere paralel bir seyir gösterdi. Krom ve ferrokrom fiyatlarındaki belirleyici unsurlar paslanmaz çelik üretim miktarları,
ferrokrom üretim miktarları, üretici ve tüketici ülke kurları,
enerji fiyatları, lojistik maliyetler, paslanmaz çelik hurda kullanım oranları ve küresel ekonomik gelişmeler olarak belirtilebilir.
Değişen teknoloji, Çin’de daha fazla Güney Afrika cevherinin kullanımına imkân vermektedir. Bu sebeple son 10 yılda,
Çin’de ağırlıklı olarak Güney Afrika cevheri kullanmaktadır.
Önümüzdeki yıllarda da bu ağırlığın devam etmesi beklenmektedir. Bu nedenle Güney Afrika satış politikaları, elektrik
arz ve fiyatları krom cevheri/ferrokrom fiyatlarında eskisinden
çok daha belirleyici olmaktadır.
2016 yılında Güney Afrika, Çin’in ferrokrom ithalatının yüzde
74,9’unu, Kazakistan yüzde 15'ini, Hindistan yüzde 4'ünü diğer ferrokrom üreticileri ise yüzde 6,1’sini karşılamıştı. 2017
yılının ilk yarısında ise Asya'ya ihraç edilen ferrokromun yüzde 53'ü Güney Afrika'dan,
yüzde 19'u Kazakistan, yüzde
18'i ise Hindistan'dan geldi.
2016'ya kıyasla, Güney Afrika'nın ferrokrom ihracatı
içindeki toplam payı düşerken, Türkiye ve Hindistan'ın
payının arttığı gözlemlendi.
Güney Afrika'nın 2017 yılının
ilk yarısında 1,6 milyon ton
ferrokrom ihracatı, Çin, Avrupa, ABD ve Doğu Asya'ya
yapıldı. Kazakistan'ın 495
bin tonluk ilk yarı ferrokrom
ihracatı Çin ve Japonya başta olmak üzere ABD, Güney
Kore, Rusya ve Avrupa'ya yapıldı. Hindistan'ın ilk yarı ferrokrom ihracatı 421 bin ton
olarak karşımıza çıkarken Avrupa ve ABD, Çin ve Japonya'ya
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ihracatın gerçekleştiği merkezler oldu. Zimbabwe'nin ilk yarı
ferrokrom ihracatı 75,7 bin ton oldu ve ihracat Çin, ABD ve Avrupa'ya gerçekleştirildi. Yılın ilk altı ayında Çin kendi ihtiyacını
karşılamak için 2,26 milyon ton ferrokrom üretirken 1,34 milyon ton ferrokromu da ithal etti ve bu sayede ülkenin yarım
yıllık toplam tüketimi 3,6 milyon ton olarak kayıtlara geçti.
Çelik fabrikalarının yüksek karbolu ferrokrom ihale fiyatları
2017 Aralık ayı için 7100 CNY/MT'ye düştü. Yüksek enerji sarfiyatı ile faaliyet gösteren, Guizhou'daki birçok ferrokrom fabrikası enerji maliyetleri nedeni ile ileri tarihli herhangi bir satın
alma işlemi yapmayı durduklarını açıkladı. Krom cevheri piyasasında yaşanan fiyat artışı nedeni ile de bazı ferrokrom fabrikaları üretimini durdurmaya başladı. Ferrokrom üreticilerinin,
çelik fabrikalarının 2018 Ocak ayı yüksek karbonlu ferrokrom
ihale fiyatlarını dikkatle bekledikleri belirtildi.
Çin Yüksek Karbonlu Ferrokrom Üretimi
(Birim MT)
Tesisin Bulunduğu Bölge

2016

2017

Hunan

120.400

176.300

Shanxi

375.200

543.600

Sichuan

465.400

338.300

1.713.400

2.316.200

Guizhou

510.000

466.400

Northwest

255.700

353.500

Inner Mongolia

Ningxia/Shaanxi

280.900

229.900

Jiangsu,Henan/Shandong

226.000

204.700

Liaoning/Jilin

61.700

51.200

Guangxi/Other

222.600

255.100

Toplam Üretim

4.231.200

4.935.200

Toplam Kapasite

10.298.200

12.804.500

2017 ilk yarıyıl, küresel yüksek karbonlu ferrokrom ticareti akış şeması (bin ton)
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Paslanmaz Çelik Üretimi
Paslanmaz çelik üretimi küresel ferrokrom piyasalarında belirleyici rol oynamaktadır. Ferrokromun ham madde olarak kullanımının talep miktarını destekleyeceği tahmin edilirken 2017
yılının verilerine bakıldığı takdirde yılsonunda paslanmaz çelik
üretiminin yüzde 4 daha artarak 47,6 milyon tona ulaşacağı
tahmin ediliyor.
Dünya Çelik Birliği, küresel çelik tüketiminin 2030 yılına kadar 2
milyar tona ulaşacağını öngörüyor. Bu durum ferroalyaj ve çelik hammaddesi piyasalarını yakından ilgilendirmektedir. Dünya paslanmaz çelik üretiminin yüzde 54’ünü oluşturan Çin’in
talebinde yaşanacak her yüzde 1 artışı karşılamak için 1 milyon
ton yeni krom cevheri arzına ihtiyaç olduğu belirtilirken oluşacak bu arzı karşılayacak yeni bir tesisin kurulduğuna dair bir
haber henüz duyulmadı.
Çin yılda yaklaşık 5 milyon tona yakın ferrokrom üretiyor. Bir
ton ferrokromun 3,33 ton paslanmaz çelik üretiminde kullanıldığı biliniyor. Çin'in 2017 yılı ilk yarısında paslanmaz çelik üretimi 12,02 milyon tona ulaşmış durumda. Çin'in 2016 yılındaki
24,9 milyon ton paslanmaz çelik üretimine kıyasla 2017’deki
paslanmaz çelik üretiminin yüzde 2,21 artacağı öngörülüyor.
2016’da 2015 yılına göre artış miktarı ise yüzde 15,7 olduğundan yıllar arasındaki artış oranındaki azalma dikkat çekiyor.

oluşacağı tahmin ediliyor. Eğer beklenen gerçekleşir ve Güney
Afrika mevcut koşullarda Çin'in krom talebini karşılayamazsa
iki olağan senaryo öngörülüyor. Hindistan, Türkiye, Umman ve
2017 başında gerçekleştiği atılımla krom piyasalarına dönüş
yapan Zimbabve gibi tedarikçilerin Çin'in talebini tam olarak
karşılayamayacakları için piyasaların krom cevheri arzında yetersiz kalacağı tahmin ediliyor. Bir diğer olası senaryo olarak
ise Çin’in Güney Afrika krom arzına olan bağımlılığı azaltmak
adına krom tedarikine çeşitlilik kazandırma arayışı içerisinde
girmesi gösteriliyor.
Piyasalarda Çin’in yanı sıra ABD paslanmaz çelik pazarlarında da yeniden hareketlilik gözleneceğine dair bir beklenti de
hâkim. ABD’de sanayide yaşanan hızlı büyümenin paslanmaz
çelik talebini arttıracağı, dolayısı ile krom ve ferrokrom piyasalarına doğrudan etki edeceği tahmin ediliyor.
Kaynaklar
-www.metalbulletin.com/Article/3774115/GLOBAL-CHROME-WRAP-Ore-prices-up-3on-Chinas-steel-strength-domestic-alloy-edges-higher.html
-www.grandviewresearch.com/industry-analysis/chromium-market
investingnews.com/daily/resource-investing/industrial-metals-investing/
chromium-investing/chromium-outlook/
-www.eurasianresources.lu/en/news/eurasian-resources-group-base-metals-outlook
-www.metalbulletin.com/Article/3774115/GLOBAL-CHROME-WRAP-Ore-prices-up-3on-Chinas-steel-strength-domestic-alloy-edges-higher.html

Çin paslanmaz çelik endüstrisinin yıllardır süre gelen büyüme
trendini sürdürmesi halinde, paslanmaz çelik üretimi ve ferrokrom talebi arasındaki korelasyonun, ferrokrom üretiminde bir artışa neden olacağı tahmin ediliyor. Ferrokroma olan
güçlü talep nedeni ile Çin’in ferrokrom stoklarının azalacağı ve
paslanmaz çelik üretimi için yeterli kaynağı bulmakta zorluk
çekeceği öngörülüyor. En büyük tedarikçi konumunda bulunan Güney Afrika'nın içinde bulunduğu imkânlar nedeni ile bu
krom üretimini gerçekleştiremeyeceği ve küresel bir arz açığı
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-www.unichrome.chabout-us
-www.publicnow.com/view/752B807F6CAF2D9E600CD632EE7AE826BF37
7BD4?2017-05-02-09:31:26+01:00-xxx8963
-www.platts.com/latest-news/metals/tokyo/
strong-chrome-demand-to-hold-but-views-divided-26678512
-www.miningweekly.com/article/south-africa-crucial-toglobal-chrome-supply-chromium-2017-hears-2017-11-10/
rep_id:3650
-agmetalminer.com/style/market-analysis/
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Yüksel Yıldırım: "Uygun Elektrik
Fiyatları ile Ferrokrom Üretebilirsek
Ülkeye İlave Döviz Getirebiliriz"

Krom dosyamız kapsamında krom madenciliğinin Türkiye’deki
mevcut durumu hakkında ülkemizin önde gelen bazı üretici
firmalarının yetkili isimlerinden konuyla ilgili görüşlerini aldık.
Bu kapsamda Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım da bize zaman ayıran isimlerden oldu.

Ülkemiz madenciliğinde son dönemde yaşanan
mevzuat değişiklikleri ile sektör nasıl etkilendi?
Son yıllarda Maden Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile krom
madenciliği için özel bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak yapılan genel düzenlemeler krom madenciliğini de etkilemektedir.
Bu bağlamda yapılan değişiklikler özet olarak;
Ruhsat iptallerinin yerini idari para cezaları almıştır. İşletme
ruhsatı talebinde mali yeterlilik istenmesi zorunluluğu getirilmiş, yeterli sermayeye sahip olmayanların madencilik yapmaması istenmiştir. Geçici tatil sürecinde olan ruhsatlarda ve üretim yapılan ancak satışı yapılmayan cevher için de Devlet hakkı
alınması, daha sonra satış yapıldığında da tekrar Devlet hakkı alınacağı için aynı cevher için iki kere Devlet hakkı alınmış
olması ruhsat sahiplerine ekstra mali yük getirmiştir. Üretilen
tüvenan cevheri yarı mamul veya mamul hale getirmek üzere
yurt içinde kendine ait tesisinde işleyip ek katma değer sağlayanlardan, bu tesislerde üretimde değerlendirilen maden miktarı için Devlet hakkının %50’sinin alınmaması ruhsat sahipleri
için olumlu olarak değerlendirilmektedir. Son yıllarda madenlerde yaşanan kazalar nedeniyle, iş sağlığı ve iş güvenliğine
yönelik denetimler arttırılmış ve yaptırımlar ağırlaştırılmıştır.
Son çıkan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla
(Torba Yasa) ise;
Özellikli ihale edilen sahalar için işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere, ilk on yıl süreyle 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında ağaçlandırma bedeli hariç herhangi bir bedel
alınmayacaktır. IV. Grup işletme izinli maden ruhsat sahalarının
cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdamı, yatırım ve
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ülke ihtiyaçları dikkate alınarak ara ve uç ürün üretmek şartıyla,
on yıl süreyle ağaçlandırma bedeli hariç diğer bedellerin alınıp
alınmayacağını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacaktır.
Diğer IV. Grup işletme izinli maden ruhsat sahalarında iznin
düzenlendiği tarihten başlamak üzere ilk on yıl süreyle 6831
sayılı Kanuna göre alınan arazi izin bedelinin %50’si alınacaktır.
Ruhsat sahibinin diğer Devlet kurumlarından izin alamaması
nedeniyle arama ruhsatları iptal edilecektir ki bu madde madencilik için olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Arama döneminde jeolojik haritalama, jeofizik etüt, sismik, karot, kırıntı
ve numune alma ile bunlara yönelik sathi hazırlık işlemleri içeren faaliyetler için çevresel etki değerlendirmesi kararı (ÇED)
aranmayacak olması madencilik için olumlu bir uygulama olarak değerlendirilmektedir. İşletme izinli işletme ruhsatlarında
beş yıllık dönemde üç yıllık süre içinde yapılan toplam üretimin projede beyan edilen bir yıllık üretim miktarının %30’undan az olması halinde idari para cezasının uygulanması, beş
yıl içerisinde iki defa idari para cezanın uygulanması halinde
ruhsat iptal edilmesi ile de üretimin artırılması hedeflenmiştir.

Kromda yaşanan fiyat dalgalanmalarının Türk
üreticiler üzerindeki etkileri nasıl olmaktadır?
Krom cevheri fiyatları 2011 yılı ortalarından 2016 yılı ortalarına kadar düzenli bir düşüş seyri izlemiştir. Benzer ve daha sert
fiyat dalgalanmaları 2016 ve 2017 yıllarında da yaşanmıştır.
Zaman zaman kısmen fiyat artışları ya da düzeltmeler görülse
de yıllık ortalama fiyatlar bir önceki yıla göre düşmüştür. Bu süreçte finansal göstergeleri zayıf olan firmalar ya da küçük çapta olan ve madencilikten sağladıkları kazançları başka alanlara
kaydıran firmalar üretimlerini durdurmak ya da madenlerini
elden çıkarmak durumunda kalmıştır.

Kromun dünyadaki geleceğini nasıl görüyorsunuz?
2016 yılı ortalarından sonra önceki yıllara göre artış gösteren
krom cevheri fiyatları, 2017 yılı ortalaması da dikkate alındığında olumlu bir yönde ilerlemiştir. Ancak 2017 yılında Mayıs-Haziran ve Ekim-Kasım dönemlerinde sert fiyat düşüşleri görül15 Ocak 2018

müştür. Fiyatlarda
genel olarak sert
dalgalanmalar
gözlemlenmektedir. Fiyat artışları
görüldüğünde
hem Türkiye’deki
hem de dünyadaki birçok firma
üretim artırmaktadır. Bu durumda
zaten arz fazlası
olan krom cevheri pazarı daha da
fazla arza maruz
kalmaktadır. FiyatYıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım
lardaki sert düşüşün temel sebebi
de kısa dönemli fiyat artışları karşısında üretimlerin artırılmasıdır. Arz disiplini olmayan bir sektör olan krom cevheri pazarının önümüzdeki yıllarda da benzer bir seyir izlemesi beklenmektedir. Cevher üretimi kontrol altına alınmadığı sürece alıcı
tarafından fiyat baskısına maruz kalma durumunda değişme
beklenmemelidir.

Çin’in krom cevheri stratejisi konusunda değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Çin krom cevheri ve dolayısıyla ferrokrom tedariki açısından
çok büyük oranda dışa bağımlı durumdadır. Tonaj olarak
dünyanın en büyük ferrokrom üretimini yapan ülke olmasına
rağmen krom cevheri ithalatında Güney Afrika, Türkiye, Arnavutluk, Pakistan vb. ülkelere bağımlıdır. Buna rağmen Çin,
dünyada ticareti yapılan krom cevherinin neredeyse %80’inin
alıcısı olması dolayısıyla fiyatlar üzerinde çok büyük etkiye sahiptir. Çin, kendi fiyatını dikte edebilmektedir. Dünyada üretilen (Çin dâhil) ferrokromun yarısından fazlasını tüketen Çin’in
hem krom cevherinde hem de ferrokromda fiyat dikte etmesi
çok da yadırganmamalıdır. Çin’in bu politikasının önümüzdeki
yıllarda da artarak devam etmesi beklenebilir.

Ülkemizde krom ihracatının geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Ülkemizde büyük çapta ve profesyonel seviyede krom cevheri
üretimi yapan firma sayısı azdır. Bunun yanı sıra küçük çapta
üretim yapan birçok firma bulunmaktadır. Küçük çaplı firmaların birçoğu finansal açıdan zayıf veya kromdan kazandıklarını
başka alanlara yatıran ve gerçek madenci olmadığı düşünülen
firmalardır. Bu durum sektörün yumuşak karnıdır. Bu durumun
devam etmesi halinde, ülkemizdeki krom cevheri madenciliği, sadece fiyatlar iyi durumdayken yapılan, kötü durumda
hemen üretimin durdurulduğu, iyi rezervlerin ileriye dönük
beklenti olmadan, planlama yapılmadan, veri tabanı oluşturulmadan ve gerçek ekonomik getirisi alınmadan bir an önce
nakde çevrildiği, verimsiz bir sektör olacaktır. Bu sebeple krom
cevheri madenciliği, finansal yapıları sağlam, madenciliğe ya15 Ocak 2018

tırım yapan ve ürünün gerçek değerini bilen ve bunu alıcıdan
alabilen firmalar tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde yukarıda belirtildiği gibi Çin’in fiyat baskısını sonuna kadar hisseden
bir sektör olarak devam edecektir.

Sizce krom ihracatının artması mı kendi ferrokrom tesislerimizin sayısının artırılması mı
yoksa paslanmaz çelik tesisi kurulması mı daha
önemlidir?
Bu durum sektörel platformlarda sıklıkla tartışması yapılan
bir konudur. “Kromu cevher olarak satmayalım, katma değer
katalım ve ferrokrom üretelim, hatta paslanmaz çelik fabrikası kuralım” tartışmaları yapılmaktadır. Bunlar güzel temennilerdir ancak sektör gerçekleriyle örtüşüyor mu ona bakmak
lazım. Bunun için krom cevherinden paslanmaz çeliğe giden
zinciri tamamlamak adına politikalar izlenmesi gerekmektedir.
Ferrokrom ve paslanmaz çelik üretimleri enerji yoğun sektörlerdir ve pahalı yatırımlar gerektirmektedir. Ülkemizde enerji
fiyatlarının ve finansal maliyetlerin ucuz olmadığı bir gerçektir.
Bu sektörler ancak teşvikli enerji fiyatları ve ucuz finansal kaynaklara ulaşım ile uluslararası alanda rekabetçi olabilir.
Eğer yeni ferrokrom tesisi yatırımları yapılacaksa, yatırım yapacak firmalara ucuz finansmana erişim imkanı sağlanması, teşvikli
enerji temin edilmesi ve krom cevheri maden lisanslarında öncelik tanınması, hatta krom cevheri ihracatına vergi getirilip, cevherin ülke içinde ferrokrom üretiminde kullanılması sağlanmalıdır.
Bütün bu zorluklar aşılsa bile dünyada ferrokrom ve paslanmaz
çelik sektörlerinin arz fazlası olan sektörler olduğu ve gelecek ilave üretimlerin çok rekabetçi bir pazara gireceği unutulmamalıdır.
Örneğin, biz Eti Krom olarak, Elazığ’daki Eti Krom tesisimizde
bulunan 4 ferrokrom fırınımızı 1 tek yıl hariç 2004 yılından
bugüne hiçbir zaman tam kapasite çalıştıramadık. Bunun tek
sebebi arz fazlası bir pazarda olmamız ve maliyetlerimizin,
özellikle enerji fiyatları sebebiyle, rakiplerimize oranla yüksek
olmasıdır. Daha uygun elektrik fiyatlarına sahip olursak, ferrokrom üretimimizi artırmakta ve ülkeye ilave döviz getirmekte herhangi bir engelimiz bulunmamaktadır.
Ülkemizin en büyük avantajlarından biri yatırıma aç ve cesur
yatırımcılara sahip olmasıdır. Ferrokrom ve paslanmaz çelik yatırımları yapılabilir ancak bunun için kısa, orta ve uzun vadeli,
içinde devletin de düzenleme ve teşvik noktalarında bulunduğu ciddi politikalara ve planlamalara ihtiyaç vardır.

Eklemek istedikleriniz...
Krom madenciliği ve ferrokrom sektörleri ülkemize net döviz girdisi sağlayan sektörlerdir. Ülkemiz rezervlerinin maksimum verimlilikte ve gerçek değerlerinde kullanılması temel
hedef olmalıdır. Krom madenciliği, herkesin kolay yapabildiği
bir iş kolu olmaktan çıkıp, uluslararası fiyat dalgalanmalarına
karşı durabilecek, daha profesyonel üretim yapan, kısıtlı rezervlerin iyi değerlendirildiği, kendi stratejisini belirleyebilen
bir sektör olmalıdır.
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Yunus Soysal: "Türk Kromunun
Geleceğinde Ülkemizin ve Çin’in
Politikaları Belirleyici Olacaktır"
Krom dosyamız kapsamında Türkiye’deki mevcut durumu
hakkında ülkemizin önde gelen bazı üretici firmalarının yetkili
isimlerinden konuyla ilgili görüşlerini aldık. Bu kapsamda Sektör Profesyoneli Maden Mühendisi Yunus Soysal bize zaman
ayıran diğer bir isim oldu.

Ülkemiz madenciliğinde son zamanlarda yaşanan mevzuat değişiklikleri ile krom madenciliği
nasıl etkileniyor?
Mevzuat değişiklikleri peşi sıra geldikçe, tüm ülke madenciliği etkilenmektedir. 3213 sayılı Maden Kanunu’nda yapılacak değişiklikler kendine has, üzerinde tüm bileşenlerin de mutabık kaldığı
bir mevzuat haline getirilmesi gerekirken, o an meclis gündeminde bulunabilen torba yasalar içerisine de koyularak madencilik
sektörünün önünün açılmasına çalışılıyor. Ancak bu şekildeki dağınık değişikliklerle istenen sonucu alabilmek mümkün olmuyor.
En son 21/09/2017 tarihinde uygulamaya konulan Maden Yönetmeliği ile de sektör imalat sanayiinde, dört duvar içerisinde
faaliyet gösteren fabrikalar haline getirilmeye çalışılmaktadır.
Şahsen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın öncülüğünde,
mevzuatı bu kadar teferruat içerisinden ve izinler nedeniyle
diğer kurumların mevzuatına boğmaktan çıkartmamız ve zamanın bizler için önemli olduğunu hatırlayarak mevzuatları
düzenlememiz gerektiğini düşünüyorum.

Kromda yaşanan fiyat dalgalanmalarının Türk
krom üreticileri üzerindeki etkileri nasıl olmaktadır?
Ülkemizde krom cevherinin ilk tespiti 1848 yılında Bursa Harmancık’ta yapılmıştır. O zamandan bu yana yaklaşık 170 yıldır
ülkemizde krom cevheri madenciliği yapılmaktadır. Cumhuriyet’in ilk yılları sonrasında 1935 yılında MTA ve Eti Bank’ın kurulması ile madencilik faaliyetleri ve sanayileşmeye hız verilmiştir.
Özel sektör krom madenciliği faaliyetleri 70-80 yıl öncesine
kadar uzanmaktadır. Anadolu’da krom cevherinin tanınmaya
başlanması ile madencilik faaliyetleri küçük/büyük çaplı mostralar etrafında yoğunlaşmaya başlamıştır.
Dünyada sanayi devrimi sonrası paslanmaz çelik 1913 yılında bir
İngiliz (Hearry Brearly Metallurjist) tarafından tüfek namlusu yapılması sırasında tesadüfen keşfedilmiştir. Paslanmaz çelik sektöründe krom cevheri o tarihten sonra stratejik bir önem kazanmıştır.
Krom madeni paslanmaz çeliğin olmazsa olmaz bir parçasıdır.
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Ülkemiz, üretilip ihraç edilen ve dünya paslanmaz çelik üretiminde kullanılan kromun üretiminde 1960’lı yıllara kadar ilk
sıralarda yer almıştır.
Dünya krom üretiminde yeni yatakların keşfi, buna paralel yeni
ferrokrom yatırımlarının yapılması, ülkemizde 170 yıldır faaliyet
yapılmasına karşın, ihtiyaçlara cevap veremeyen mevzuat yapısı, teknik eleman sıkıntısı, madenciliğin metodolojik olarak (arama-fizibilite-yatırım-sürdürebilirlik) yapılmaması, uluslararası
piyasalarda inişli çıkışlı fiyat ve talep dalgalanmaları krom madenciliğinde zaman zaman faaliyet durdurma-açma durumunu
yaratmıştır. Faaliyetlerdeki dur-kalklar istihdam, teknik personel yetişmesi, sürdürebilirlik imkanlarını ortadan kaldırmıştır.
Faaliyet dur-kalklarını ortadan kaldırmak için (Uluslararası piyasalarda rekabet için), mevzuatın sektörün sorunların çözmeye uygun hale getirilmesi, mevzuattan kaynaklanan sabit
yüksek maliyetlerin düşürülmesi, kaynak tespitinde yeterli yatırımların yapılması, kaynak tespiti sonrası tutarlı fizibilitelerle
projelerin hazırlanması, hazırlanan projeleri ideal kadroların
yönetimi, yaratılan finansal artı değerlerin, yeni kaynak tespiti
ve teknolojik araştırmalara ayrılması gerekmektedir.
Daha önceki yıllarda kademeli olarak iniş çıkış yaşayan krom
talep ve fiyat dalgalanmaları son birkaç yıldır hızlı iniş-çıkışlar
halinde kendini göstermektedir. Bu durum sektörü rekabet ve
sürdürülebilir faaliyetler açısından olumsuz etkilemektedir.
Hızlı fiyat iniş çıkışlara örnek olarak; 2014 yılı ikinci yarısı itibariyle yaşanan talep yetersizliği ile birlikte krom fiyatları maliyetlerin altına düşmüştür. Bu dönemde birçok üretici kapatma
kararı almış ve ihracat miktarında ciddi düşüşler görülmüştür.
Maliyet kalemleri Türkiye’de belli bir fiyatın altında üretim yapılmasına olanak vermemektedir. Özellikle küçük ölçekli firmaların finansman ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. Büyük ölçekli
firmalar da böyle dönemlerde üretim miktarında azaltmaya
gitmeyi tercih etmektedirler. Ancak kısa dönemli düşüşleri tolere edebilecek bir piyasa yapısına sahibiz diyebilirim.

Kromun üretim ve fiyat politikası açısından
dünyadaki geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Dünya genelinde 33 milyar ton civarında kromit Cevheri olduğu öngörülmektedir. Bu rezervin yaklaşık %50’lik kısmının
Afrika kıtasında bulunduğu söylenebilir. Geri kalan rezerv ise
Asya Kıtası-Hindistan, Kazakistan, Türkiye, Pakistan, Filipinler,
İran, Afganistan, kısmen Avrupa ve Güney Amerika’ya dağılmış
vaziyettedir.
15 Ocak 2018

Yenilikçi cevher
hazırlama çözümleri
sunan kimya yaratıyoruz

Cevher hazırlama için teknik uzmanlık ve inovatif çözümler sunuyoruz. BASF, dünya
çapında 100’den fazla ülkedeki teknik birikimiyle, yerel bazda uzmanlık sağlıyor.
Çözümlerimiz; reaktifler, ekipman ve proses teknolojileri gibi alanlarda, özellikle
katı-sıvı ayrımı, solvent ekstraksiyon, atık yönetimi, flotasyon, toz bastırma ve
öğütme konularında sunuluyor. Cevher hazırlama uzmanlığımız ile operasyonel,
ekonomik ve çevresel fayda elde etmenize yardımcı oluyoruz. Çünkü BASF’de biz
kimya yaratıyoruz.
Bilgi için: Ersin Özarslan - 0 549 680 41 38 / ersin.ozarslan@basf.com
www.mining-solutions.basf.com

10 yıl önce yaklaşık 20 milyon ton/yıl seviyelerinde olan dünya
krom üretimi 2017 yılı sonu itibarı ile 30 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Toplam krom cevheri üretiminin 20 milyon tonluk kısmı Afrika kıtasından üretilmektedir. Kalan 10 milyon tonluk kısmı, diğer
üreticiler olan Kazakistan, Türkiye, Hindistan, Arnavutluk, Pakistan,
Umman, Filipinler ve diğer ülkeler olarak sıralanmaktadır.
Dünyadaki üretilen 30 milyon tonluk üretimin 13 milyon tonluk kısmı Çin tarafından ferrokrom üretiminde kullanılmaktadır. Geriye kalan üretilen miktarın tüketimi ise Güney Afrika,
Kazakistan-Rusya, Hindistan, Türkiye ve diğer ülkeler tarafından gerçekleştirilmektedir.
Üretilen kromun %95’i metalürji sanayiinde, ferrokrom üretiminde kullanılmaktadır. Üretilen ferrokromun ise %77’si paslanmaz çelik üretiminde kullanılmaktadır. Paslanmaz çelik talebi her yıl artmaya devam etmektedir. Krom cevherine olan
talep de bu trendi takip edecektir. Mevcut 30 milyon tonluk
üretimin 30 yıllık süreçte kademeli olarak 50 milyon ton seviyesine ulaşacağı öngörülmektedir.
Üretimin ve fiyatların artmasının-azalmasının önündeki en
önemli faktörler Afrika’da siyasal yönetimde yaşanabilecek değişim, dünya genelinde ön plana çıkan çevre bilinci ve talep
patlaması olarak öngörülmektedir. Sonuç olarak; küresel krom
üretimi düşük hızda artmaya devam edecektir.

Çin’in krom cevheri stratejisi konusunda değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Son 20 yıla damgasını vuran Çin ekonomisi büyümesini sürdürmeye devam etmektedir. Ancak bu büyümenin, ülkenin hem
kendi iç dinamikleri açısından hem de küresel anlamda kontrol
altına alınması yönünde strateji geliştirme çabası içerisindedir.
Çin dünya pazarındaki konumunu yani büyük nüfusu ve büyümeye yönelik uyguladıkları politikalar ile en büyük hammadde
tüketicisi olma özelliğini korumaktadır.
Çin küresel anlamda hammadde ithalatında lokomotif olarak
seyretmektedir. Kendi krom üretimi olmadan ferrokrom üretimi yapan tek ülkedir. Ülkenin 2016 yılında 12 milyon ton olan
krom ithalatının 2017 yılında 13 milyon tonun üzerinde olması
beklenmektedir. Çin’de son dönemde ön plana çıkarılan çevre düzenlemeleri ile ferrokrom üretiminde çevreye duyarlı
tesislerin desteklenmesi beklenmektedir. Gelecek 5 yıllık kalkınma planları içinde ihracatın azaltılarak iç yatırımlara ağırlık
verilmesi düşünülmektedir. Ek olarak, üretim kalitesini artırma
konusunda da çalışmaları bulunmaktadır. Bu durumda yüksek
kaliteli krom ihtiyacı doğması ve Türk cevherine olan talebin
artması mümkün olabilecektir.

Ülkemizdeki krom ihracatının geleceğini nasıl
görüyorsunuz?
Ülkemiz krom madenciliğinde, arama sürecine yeterli finansal
kaynak aktarılarak büyük maden yatakları tespit edilmedikçe,
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büyük ölçekte madencilik yapılmadıkça, mevzuatlardan kaynaklı sabit maliyetler düşürülmedikçe, uç ürüne giden yatırımlar yapılmadıkça, salt ihracata yönelik şekilde sürdürülebilir
madencilik faaliyeti yürütmek pek mümkün olmayacaktır.
Geçmişte metalürjik özelliğinden dolayı (Cr/Fe oranına bağlı
ferrokrom üretim sürecinde enerji tüketiminde daha düşük
miktar kullanım özelliği) Türk krom cevherine talep yüksekti.
dünya genelinde düşürülen enerji maliyetleri Türk kromundaki bu avantajı da bir miktar geriletmiştir.
Kromdaki Cr/Fe rasyosu özelliğinden dolayı geçmişte Güney
Afrika krom cevheri fiyatı ile Türk krom cevheri arasında 120130 USD/ton kadar Türk kromu lehine bir durum söz konusu
idi. Düşürülen enerji maliyeti ve ferrokrom kalitesindeki düşüş
Dünya pazarındaki en büyük üretici konumundaki Güney Afrika kromlarını hammadde tedarikçisi olarak ön plana çıkarmıştır.
Türk kromunun geleceği konusunda birçok belirleyici faktör
bulunmaktadır. Bunların başında Çin hükümetinin izleyeceği
politikalar, Türkiye’de kurulması planlanan yeni ferrokrom tesisleri, talep dengesi ve pazar fiyatı belirleyici olacaktır.

Sizce krom cevheri ihracatının mı yoksa kendi
ferrokrom tesislerimizin sayısının arttırılması
ya da paslanmaz çelik tesisi kurulması mı daha
önemli?
Bu sorunun cevabı için ülke genelinde krom cevheri rezervinin
tam anlamı ile belirlenmesi için arama faaliyetlerinin arttırılması gerekmektedir. Yıllık krom cevheri üretim miktarı, geçtiğimiz
yıllarda 2,5-3 milyon seviyelerinde gerçekleşmiştir. Kısa vadede ulaşılan bu üretim miktarları ile mevcut ferrokrom tesislerine ilave ferrokrom tesislerinin kurulması düşünülebilir.
Bugüne kadar ferrokrom tesislerin kurulmasının önündeki en
büyük engel kesintisiz enerji temini ve enerji fiyatlarının yüksek
olmasıydı. Ülkemizde son yıllarda enerji üretiminde gerçekleştirilen büyük yatırımlar ve enerji üretiminde yaşanan artış fiyatların düşmesine sebep olmuştur. Enerji sektöründe yaşanan bu
gelişmeler, hammadde varlığı, düşürülen enerji birim fiyatları,
ferrokrom yatırımlarının önünü açan gelişmelerdir.
Ülke olarak stratejimizin, tüm metal ve diğer madenlerde hammadde üreticisi konumundan kurtulup uç ürün üretici sınıfına
geçilmesi olmalıdır. Zira hammadde olarak bir ton krom ihracatından ülkeye giren döviz güncel fiyatlarla ortalama 200-250
USD/ton iken, ferrokrom yatırımları sonrasında elde edilecek 1
ton ferrokromdan (2,2-2,5 ton kromdan 1 ton ferrokrom) elde
edilecek döviz girdisi 1250-2400 USD seviyelerinde gerçekleşecektir. Aradaki fark ferrokrom yatırımının yapılması yönünde
önemli bir veri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ferrokrom sonrası uç ürünün devamı paslanmaz çelik ve nihai
olarak otomotiv sektörü, uçak sanayisine kadar uzanan entegre yatırımların da gelişmesine katkıda bulunacaktır.
15 Ocak 2018

DOSYA KONUSU: KROM

Türkiye Krom Madenciliğinde
Durum Tespiti, Sorunlar ve
Çözüm Önerileri

Levent Yener
Maden Yük. Müh.
Baometal Madencilik A.Ş.

Rezerv, Kalite ve AR-GE
Çalışmaları
Tespitler-Ana Sorunlar:

-Ülkemiz krom madenciliğinin uluslararası rezerv ve kaynak tasnif sisteminde yer alan
kriterlere göre rezervi hesaplanmış yatakların sayısı azdır.
Bu nedenle uluslararası literatürde (USGS, ICDA vd) Türkiye
krom rezerv miktarları çok düşük olarak gösterilmektedir
(Dünya rezervleri içindeki payı %2 ‘den az). Bu durum ülkemiz krom madenciliğine ve krom hammaddesi kullanılarak
yapılacak yarı-mamul ve mamul yatırımlarına ilgi duyan yerli
ve yabancı büyük şirketlerin zihninde soru işareti yaratmaktadır. Oysa ülkemizin krom potansiyeli, bilinen miktarlara
göre çok daha yüksektir.
-Türkiye krom madenciliğinde direkt satılabilir parça cevher rezervi tenörü (%30 - 54 Cr2O3) hızla azalarak, yerini fabrikalık, düşük tenörlü cevherlere (%5 - 20 Cr2O3) bırakmaktadır. Şirketler
kendi bünyelerinde yeni yatakların aranıp bulunması ve rezerv
geliştirme çalışmaları için yeterli kaynak yaratamamaktadır.
-Krom için alınan ruhsatlarda, kromit ve olivini de (dünitler)
içeren ofiyolit-peridotit grubu kayaçlarla köken ilişkisi olan
piritli bakır (Deniz altı volkanizması-masif sülfit yatakları), nikel-kobalt-demir (Lateritler), altın-gümüş (Lisvenitler), manganez (Radyolaritler), manyezit, talk (Serpantinitler) gibi minerallerin değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması için şirketler
yeterince kaynak ayıramamaktadır.
-Krom yataklarının ruhsat bazında izafi sınırlara bölünmüş olması, bölge arama çalışmalarına bütüncül yaklaşılıp, maden
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yatağı oluşumu teorik çerçevesinin düzgün şekilde çatılmasında güçlük çektirmektedir. MTA’nın veya şirketlerin ruhsatlarla
sınırlı alanlarda, parçalar üzerinde yaptıkları arama ve rezerv
geliştirme çalışmalarından yeterli hassasiyette müsbet veya
menfi sonuç kısa sürede alınamamaktadır.
-Krom yataklarının ruhsat bazında izafi sınırlarla bölünmüş olması, arama çalışmalarının bütüncül olarak yürütülüp, maden
yatağı oluşumu teorik çerçevesinin düzgün şekilde çatılmasına engel oluşturmaktadır. Ortaya çıkan bu durum ruhsatlarla
sınırlı alanlarda yapılan parçalı, bölük pörçük aramalardan ve
rezerv geliştirme çalışmalarından pozitif sonuçlara ulaşılmasını
olumsuz etkilemektedir.
-Krom yataklarının araştırılmasında uçangöz ve insansız hava
araçlarının kullanılmaya başlanması arama faaliyetlerinde hız
ve performans artışı sağlamıştır.
-ÇED, mülkiyet ve orman izinleri krom arama faaliyetlerini
durma noktasına getirmiş iken yılın son ayında yapılan yasal
değişikliklerle arama çalışmalarının önünün açılması yeniden
sağlanmıştır.
-Ülkemiz krom envanterinde CRIRSCO uluslararası rezerv ve
kaynak tasnif sisteminde yer alan kriterlere göre rezervi hesaplanmış yatakların sayısı azdır.

Çözümler için Öneriler
-Arama döneminde yapılan harcamalar UR-GE (Uluslararası
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) destek programı kapsamına alınabilir.
15 Ocak 2018

-Aynı bölgede birbirine mücavir ruhsat alanlarında çalışan şirketler ‘’Kümelenme Destek Programı‘’ çerçevesinde arama ve
rezerv geliştirme konusunda ortak davranış sergilemeleri hedefiyle birlikte iş yapma anlayışlarının geliştirilmesi ve kalıcılaştırılması teşvik edilebilir.
-Şirketler kendi krom yataklarının rezervini UMREK kriterlerine
göre yeniden belirleyebilir. MTA ülkemiz krom kaynaklarını
TUVEK verileri doğrultusunda jeoistatistik yöntemler kullanarak yeniden tahmin edebilir.

Maden İşletme Çalışmaları
Tespitler-Ana Sorunlar

-MİGEM kayıtlarına göre 2012 yılında Türkiye‘de 12,4 milyon
ton olan tüvenan krom üretimi her yıl azalarak 2016 yılında 6,1
milyon tona düşmüştür. Her ne kadar bu durum uluslararası piyasalarda krom cevher fiyatlarındaki değişimlerle yakın ilgili ise
de ülkemiz krom madenlerinde açık işletmelerin derinleşmesi
sonucu her geçen yıl dekapaj/cevher oranı yükselmektedir. Bu
durumda maliyetler artmakta, ocaklarda ilave iş makinaları gereği ortaya çıkmakta ancak küçük ve orta ölçekli işletmeler bu
yükü kaldırmakta zorlanmaktadır.
-Maden işletmeleri için yeni uygulamaya konan iş güvenliği ve
çevre mevzuatı ile harçlar, devlet hakları ve orman bedellerinde meydana gelen artışlar sonucu maliyetler yükselmiştir. Orman, mera ve işletme izinlerinin gecikmesi sonucu yeni ocakların açılması ertelenmektedir.
-Sektörde yeni ve global oyuncu olmak isteyen dış ülke sermayeli (Kazak, Hintli, İngiliz ve Çinli) firmalar yaptıkları irili ufaklı
birçok maden işletme projelerinde, kendilerini Türkiye krom
yataklarının karmaşık jeolojik yapısına adapte edecek lokal
partner seçimi konusunda yanlış tercihler yaptıkları için başarısız olmuşlardır. Bu başarısız denemeler dış ülkelerde Türkiye
krom madenciliği ve ferrokrom sektöründeki yatırım fırsatlarının cazibe imajını zedelemiştir.

Çözüm için Öneriler
-Aynı özellikleri taşıyan ve birbiriyle mücavir olan işletmelerde
şirketlerin ortak işletme davranış uygulamalarına geçmesi, yatırım ve işletme maliyetlerinde tasarruf sağlayabilir. Limanlara
uzak, yüksek rakımlı ocaklar için indirimli motorin gibi ek teşvikler sağlanabilir.
-MİGEM ihalelerinde açık ve yer altı krom ocaklarında modern
işletme yöntemlerinin uygulanmasının temini için küçük ve
orta ölçekli şirketlere yeterli ölçek büyüklüğüne sahip olmalarını sağlayacak ruhsat alım öncelikleri sağlanabilir.
-Küçük ve orta ölçekli üreticiler sermaye koyacak yerli-yabancı
şirket arayışı içine girmişlerdir. Sektörde arama, işletme, teknoloji geliştirme ve düşey entegrasyon konusunda önderlik
yapacak büyük ölçekli firmalara ihtiyaç vardır. Bu durum sektörde konsolidasyon için fırsat yaratabilir.
15 Ocak 2018

Krom Cevheri Zenginleştirme Çalışmaları
Tespitler-Ana Sorunlar:

-İşletmede olan bazı konsantratörlerde cevher kurtarma randımanları (%55-65 civarında) çok düşüktür. Hemen tüm konsantratörlerde otomasyon ve proses kontrol cihazlarının eksikliği nedeniyle artıklara kaçaklar fazladır.
-Birkaç istisna dışında ülkemizde zenginleştirme aygıtı için
yaygın olarak sallantılı masalar kullanılmaktadır. Seçilen sallantılı masa teknolojisi, proses makinaları için yapılan harcamalardan daha çok bina ve altyapı için harcama yapılmasını
gerektirmektedir. Bu nedenle konsantratör yatırım maliyetleri
gereğinden çok yüksektir.
-Seçilen teknolojiler sonucu aşırı elektrik enerjisi tüketimi nedeniyle konsantratör işletme maliyetleri dünya standartlarına
göre yüksektir.
-Alüminyum ve demir oranları yüksek, düşük tenörlü cevherlerden satılabilir tenörde konsantre elde etmek üzere yapılan
teknolojik çalışmalarda tatmin edici çözümlere henüz ulaşılmamıştır. Zenginleştirme problemi olan krom yataklarının
cevher hazırlama araştırmaları yetersizdir.

Çözüm için Öneriler
-Türkiye konsantratörlerinde üretilen krom konsantresinin tenörleri için, birkaç istisna dışında %46-48 Cr2O3 kategorisi ürün
hedef alınmaktadır. Bu durum cevher kurtarma randımanlarının çok düşük olmasına neden olmaktadır. Bunun yerine çok
düşük tenörlü cevherleri işlerken G.Afrika kromları gibi %40-42
Cr2O3 kategorisine geçmek ve ülkemizde yeni kurulacak ferrokrom tesislerinde kısmen buna uygun teknoloji (Şarjkrom
gibi) seçmek daha rasyonel olabilir.
-Gravimetrik ayırma prosesi ile ilgili teknoloji geliştiren lider
firmalar ile temas kurularak, sallantılı masa dışındaki teknolojilerle çalışan makine-teçhizatın Türkiye krom madenciliğine
uyarlanması ve otomasyon ve proses kontrol cihazlarının bu
sektördeki uygulamalarının yaygınlaşması ile cevher kurtarma
randımanlarının artırılması sağlanabilir. Teknoloji transferini
takiben makinelerin örnek uygulama ile sektöre tanıtılması
için devletçe AR-GE desteği verilebilir.
-Küçük ve orta büyüklükteki maden ocaklarının rasyonel olarak işletilmelerini sağlamak, birçok farklı küçük üreticinin cevherini işlemek üzere, merkezi yerde, yüksek kapasiteli krom zenginleştirme
tesisleri kurulması teşvik edilebilir. Gerek duyulması halinde, hasılat paylaşımı yöntemi ile merkezi tesis kurulup işletilebilir.
-MİGEM düşmüş veya terk edilmiş sahalarla ilgili yeni ihalelere çıkarken ruhsatları toplulaştırıp aynı bölgedeki konsantratör tesisi sahiplerine pozitif ayrıcalık getirebilir. Bu durum
beraberinde devlet hakkı ve mera - orman bedellerinde sağlanacak indirimleri havi özel teşvik mekanizmasıyla desteklenebilir.
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Ferrokrom, Krom Kimyasalları ve Döküm
Kumu Üretimi
Tespitler-Ana Sorunlar

-Türkiye’deki mevcut ferrokrom tesisleri enerji fiyatlarının tedrici olarak düşmesi ve eskimiş teknolojilerin yenilenmesi sonucu dünya piyasalarında tekrar rekabet gücü kazanmışlardır.
2016 yılında 131,6 bin ton, 189,6 milyon dolar ve 2017 yılında
124,5 bin ton, 235,7 milyon dolara ulaşan ferrokrom üretim ve
ihracatının 2018 yılında mevcut fırınların nominal kapasitesine
yaklaşması beklenebilir.
-Kromitin döküm kumu olarak iç ve dış piyasaya sunulması
konusunda Türkiye’de teknoloji ve piyasa araştırmaları yetersiz olup, üretimler iç piyasanın ihtiyacını karşılamamaktadır.
-Yerli firmamız lokal ve dış ülke yatırımlarıyla dünya krom kimyasalları üretiminde liderliğe yakın konumdadır ancak Türkiye’deki
mevcut tesislerde yapılan üretim seçilmiş olan teknoloji nedeniyle
tümüyle ithal krom konsantresine dayalıdır.

Çözümler için Öneriler
-Türkiye kromlarının yüksek vasıflı özellikleri ve ülkemizin
dünyadaki ulaşım aksları açısından coğrafi konum avantajları
gözönüne alınıp ,ülkemizde yeni yapılacak yatırımlarla kroma
bağlı sanayi ürünlerinde kendine yeter ülkelerden biri olmak
,Çin’e ve diğer ülkelere krom yerine ferrokrom satarak ülkemiz
krom cevheri piyasasını G.Afrika- Çin krom pazarı eksenindeki
yüksek dalgalanmalardan nisbeten bağımsız bir yapıya kavuşturmak mümkün olabilir.
-Türkiye demir-çelik firmaları ile dış ülke sermayeli ferroalaşım şirketlerinin Türkiye'de krom madenciliği ve bağlantılı
ara ve uç ürün yatırımlarına halen zayıf olan ilgisi, yürürlüğekonmuş olan ‘Milli Maden Politikası‘’ uyarınca ithalatı azaltacak Özel Projeler kapsamında verilecek ilave teşvikler ile artırılabilir.Bu şirketlerle krom üreticisi şirketlerin, gerektiğinde
hükümet iradesiyle, enerji santrallarını da içeren entegre projeler etrafında bir araya getirilmesi sonucu sektörün sermaye
ve yönetim eksikliklerinin giderilmesi de mümkün olabilir.
-Yeni yapılacak ferrokrom yatırımları için model oluşturulurken,
yer ve teknoloji seçilirken, ülkemizin net ithalatçı olduğu ferromanganez,ferrosilikomanganez, ferrosilisyum ve diğer ferroalaşımlar üretimini de hedef almak üzere, ülkemizde mevcut düşük
tenörlü radyolaritli manganez ve lateritik nikel yataklarını da ekonomiye kazandıracak tedbirler alınabilir.

-Türkiye’de üretilen parça ve konsantre krom cevher kalitelerinin ferrokrom üretiminde kullanıldığında, Güney Afrika kromlarına kıyasla ekstra maliyet avantajı sağladığı ve randımanı
artırdığı bilinmektedir.
-Güney Afrika’da faaliyet gösteren firmaların dünya piyasalarına
krom konsantresi arzı ucuz ve boldur. Bu durumun yakın gelecekte (3-5 yıl ) değişmeyeceği öngörülmektedir.
-Türkiye krom ihracatı 2016 yılında 1.254,6 bin ton, 244,8 milyon dolar ve 2017 yılında 1.378,5 bin ton,344,3 milyon dolar
olarak gerçekleşmiştir. Ana sevkiyat ülkesi Çin ‘dir.
-Çin paslanmaz çelik endüstrisi talebinin verdiği ivme ile her
yıl Çin’de ferrokrom kapasitesine ilaveler olmaktadır. Çin‘deki
ferronikel fabrikalarının ferrokroma dönüşmesinin yaratacağı
taleple birleşince ,Türkiye krom ihracatı Çin pazarındaki bugünkü düzeyini,ucuz Güney Afrika kromlarının yoğun rekabetine
rağmen önümüzdeki yıllarda da koruması beklenmektedir.
-Özellikle İç ve Doğu Anadolu Maden Ocaklarından limanlara
cevher nakliye maliyetleri yüksektir.Yurt İçi cevher taşımacılığında demiryolu ağı yetersiz ve pahalıdır. Limanlardaki lojistik
depo ve elleçleme imkanları yetersiz ve yüksek maliyetlidir,
Ana alıcı Çin'e uzaklık, navlun fiyatlarında diğer tedarikçi ülkelere göre dezavantaj oluşturmaktadır,
-Küçük ve orta ölçekli krom üreticileri, ürünlerini yurtiçinde
satmak üzere ferrokrom ve krom kimyasalları endüstrisinden
yeterli talep ve destek görmeyişleri nedeniyle zorunlu olarak
yöneldikleri uluslararası piyasalardaki manipülatif etkilere karşı
korumasız, açık haldedir.
-Krom cevheri standart emtia kategorisinde olmadığı için LME
gibi metal borsalarında işlem görmemektedir.Türkiyeli krom
üreticileri ile dış ülkelerdeki krom tüketicilerinin dağınık yapısı
sektörde istikrarsız fiyat hareketlerine neden olmakta, bu durum üretici ve tüketici aleyhine tecelli etmektedir.

Çözümler için Öneriler
-Krom üreticilerinin global ölçekte iyi fiyat yakalamaları ve stok
maliyetlerini düşürmek için yurt dışında örnekleri olduğu gibi
Türkiye’de de limanlara yakın lisanslı depolar kurulabilir. Bu
depolara teslim edilen cevherler için devlet destekli prefinansman sistemleri geliştirilebilir.

Satış-Pazarlama Çalışmaları

-Üreticilerin nakliyede maliyet avantajı temin etmeleri için
ürünlerin açık yük gemileri ile Çin’e toplu sevkiyatı gibi ortak
davranış kalıpları geliştirilebilir.

-Türkiye'nin dünya krom cevheri üretimindeki payı % 8 civarında , dünya ihracatındaki payı % 12 civarında, ferrokrom üretimindeki payı ise kabaca % 1 civarındadır.

-Türkiye krom üreticilerinin bilgi dağarcığını geliştirmek ve
günlük gelişmelerden haberdar etmek üzere Çin‘deki ‘’ferroalloynet‘’ benzeri web siteleri kurulabilir.

Tesbitler-Ana Sorunlar
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Türkiye Serdengeçtilerini Arıyor
Yeni Tavır-Yeni Eylem

Ömer Faruk Yavuz
Toros Ferrokrom Ltd. Şti.
omerfarukyavuz@yahoo.com

Madencilik Algımızda Kavram
Enfeksiyonu
Zihinlerimize kazınan, doğru addedilen
yanlışlar yatırım irademizi tutsak almaktadır.

Krom Madenciliğimizde Ezber, Dogma ve
Skolastisizm

• Türkiye’de ferrokrom ve türevleri, paslanmaz çelik yatırım ve üretimi dünya konjonktürü ne olursa olsun MİLLİ
HEDEF olarak her koşulda realize edilmelidir.

‘’Devlet Bir Şeyler Yapsın’’ Mevcut Paradigmasından ‘’Devlet Değil, Bizler Bir Şeyler Yapmalıyız’’ Yeni Paradigmasına Evrilmeliyiz

• Dünya kromit ve ferrokrom piyasası tekelleşme eğilimi içinde
oligopol bir piyasadır.’’
• ‘‘Yeni ferrokrom tesisi için kredi finansmanı bulamayız’’
• ‘’Bize ferrokrom kurdurmazlar’’
• ‘‘Bizde elektrik çok pahalı.’’
• ‘‘Ferrokroma pazar bulamayız.’’
• ‘‘Dünyada ferrokrom kapasite fazlası var.’’
• ‘‘Bizde yeteri kadar krom rezervi yok.’’
• ‘‘Çin-G. Afrika salınımında oyun kurucu olamayız.’’
• ‘‘Paslanmaz çelik için yurtiçinde yeterli tüketim hacmi yok.’’
• ’’Devlet, madencilik yasalarını değiştirmeden maden yatırımı
yapılamaz.’’
• Türkiye “küçük ve fakir madenler bakımından zengin bir
memlekettir.’’

Kamu-özel sektör kategorik ayrımını sil baştan değiştirmeliyiz.

Krom Madenciliğimizde Rasyonalizm ve
Rönesans

Kamu-özel sektör ayrımı realitede anlamını yitirmektedir.

Madenler, bilindiği üzere devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Özel sektör bu ilişkide kiracı vasfındadır.
Bir özel sektör işletmesi ortalama değerlerle; orman bedelleri,
hazine payı, ruhsat harçları, çevre uyum teminatları, akaryakıt
ÖTV ve KDV’si, makine parkı ÖTV ve KDV’si, SGK ödemeleri,
muhtasar, kurumlar vergisi, KDV, elektrik ve enerji bedelleri üzerinden ödenen dolaylı/dolaysız vergilerle cirosunun
%50’sini aşan oranlarda kamuya pay ve kaynak aktarmaktadır.
Bu durumda özel sektör tanımı altında yapılan madencilik
faaliyeti aslında apaçık haliyle kamusal faaliyet vasfındadır.

İllüzyonlardan, yanılsamalardan arındırılmış krom gerçeğimizin farkında olmalıyız.
• Türkiye rezerv ve kalite itibariyle iddia sahibi bir krom ülkesidir. Henüz ortaya çıkartılmamış büyük ve önemli yataklara
sahip olması çok muhtemeldir.
• Türkiye’nin ofiyolitik kayaçları nitelikli yöntemlerle araştırıldığında büyük rezervler ortaya çıkarılacaktır.
• Krom madenciliğimizde işletilebilir derinlik hedefi açık ve kapalı işletmelerde yurt dışı emsalleri oranında artırılmalıdır.
• Türkiye genelinde ofiyolitik katmanların hedef alanlarının ilk
1000 metresinde sondaj yapılmalıdır.
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Kamusal yönetim özel sektör perspektifini bu doğrultuda revize etmelidir.
Yeter ki madencilik faaliyetinden elde edilen gelirler sektör dışına aktarılmasın. Yeni madencilik ve metalürji yatırımlarına yönlendirilsin.

Maden ve Hammadde Piyasası Düzenleme ve
Denetleme Kurumu
İç ve dış pazarlarda ülke çıkarını gözetecek düzenleyici kuruluşlara ihtiyaç vardır.

Madenciliğimizde Sivil Örgütlenme İhtiyacı
Edilgen değil kural koyan, normları belirleyen, kamu nezdinde yaptırım gücü olan, politika ve strateji oluşturan, üyeleriyle
birlikte yatırım heyecanı yaratan güçlü sivil toplum yapılanmasına ihtiyaç var.

Bir Model Önerisi
Yerel üreticilerin ortak oldukları, 30 Mva’lık, 100.000 ton/yıl
cevher, 45.000 ton ferrokrom kapasite büyüklüğünde
Bursa-Kütahya
Denizli-Burdur
Adana-Mersin
Kayseri-Sivas
Erzincan-Erzurum

Maden ve Metalürji Yatırımları İhtisas Kurumu
Ruhsat izinlerinden itibaren zenginleştirme ara ve son ürün
entegrasyonuna değin tüm aşamaları projelendirilmiş anahtar
teslim somut ihalelere öncelik verilmelidir.

Kongre Toplantı Enflasyonu
Enerjimizi toplantı ve kongre enflasyonuna harcamaktan çıkararak karar alma ve icraat süreçlerine teksif etmeliyiz.
2. etap ara ve uç ürün yatırımları ancak sonuçları itibariyle kamuoyunu ve vatandaşı ilgilendirir.
Bu tür yatırımları realize edecek adaylar nicelik ve nitelik olarak
zaten sınırlı sayıdadır.
Türkiye’de aklıselim hiç kimse kaynağı ülkemizde olan zenginliklerimizin katma değer yaratmasına yönelik doğru projelere
itiraz etmeyecektir.
Bu durumda kamuoyu oluşturmak için toplantılara harcanan
zaman israfını sorgulamak gerekmektedir.

Bir Hüzün Tablosu
Maden ve Metalürji Yatırımları Kronolojisi
•
•
•
•
•
•
•

Organize sanayi bölgeleri içinde, 5 adet bölgesel HC Ferrokrom
tesisi kurmalıyız.

Büyük Resim
1000 MW yerli kömüre dayalı termik santral
+
1.000.000 ton/yıl HC Ferrokrom-Nikel yatırımı
+
Paslanmaz Çelik ve Nihai Ürünler

Sonuç
Krom madenciliğimizde yaklaşık 100 yıldır sınıf atlamadan aynı
pozisyonumuzu muhafaza ediyoruz. Kromculuğumuza yeni
heyecan, yeni hedefler, yeni tavırlar enjekte etmeliyiz. 21. Yüzyılın kalkınmış Türkiye'sinde kroma dayalı çelik endüstrimizin 10
sene içerisinde 20 milyar dolar ihracat değerine ulaşması gerçekçi ve öngörülebilir bir hedeftir.
Sektörün bu ışığa ve heyecana ihtiyacı vardır.

Antalya Eti Elektrometalürji 1958,
Samsun Karadeniz Bakır İzabe 1973,
Seydişehir Alüminyum Tesisleri 1973,
İskenderun Demir Çelik Tesisleri 1975,
Elazığ Ferrokrom Tesisleri 1976,
Kayseri Çinkur 1976,
Kütahya Eti Gümüş 1987’de üretime geçti.

Hülasa ettiğimizde son 30 yıldır bu ülkede madenciliğe dayalı
yeni ve kapsamlı metalürji yatırımı yapılmadı.

2017 Yılı
Krom Cevheri İhracat Değeri Ton Başı 250 Usd,
Ferrokrom İhracat Değeri Ton Başı 1880 Usd
Daha hangi gerekçeyle bekleyip zaman kaybedeceğiz?

Yaman Çelişki
AVM’ler, otel, lüks konut ve site yatırımlarına kaynak aktaran
müteşebbislerimizin metalürji yatırımlarına kaynak bulamaması izahtan mahrumdur.
15 Ocak 2018
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Krom ve Ferrokrom Üretiminde
Dünya Lideri: Güney Afrika

Şehirleşme, enerji, çevre ve temiz su konularında duyulan ihtiyaçtan dolayı paslanmaz çeliğe ihtiyaç her geçen gün artarak
devam ediyor. Paslanmaz çeliğe olan ihtiyaç ise ferrokrom ve
kromum da önemini korumasını sağlıyor.
Güney Afrika, küresel krom üretiminde yeri doldurulamaz bir tedarikçi (üretici) olarak öne çıkıyor. Ferrokrom üretiminde ise Çin önde
gözükse de onun hemen arkasında yine G. Afrika öne çıkıyor.
Çin dünyanın en büyük paslanmaz çelik üreticisi olmasından dolayı ferrokrom talebini küresel anlamda arttırabilen tek tüketici.
Paslanmaz çelik ve kendi ferrokrom üretimindeki büyüme de Çin'i
ferrokrom ve krom cevherinin en büyük tüketicisi haline getiriyor.
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Güney Afrika Ekonomisinin Merkezi:
Madencilik
G. Afrika, platin grubu madenler, altın, kömür, krom ve elmasın
ilk on global üreticisi içerisindedir. 2016 verilerine göre G. Afrika ihracatının %25'i birincil minerallerden, %40'ı ise yarı-zenginleştirilmiş minerallerden oluşuyor. Madenciliğin GSYİH'ya
katkısı 304,4 milyar ZAR (Güney Afrika Randı) olup bu da tüm
GSYİH'nın %7,3'ünü oluşturuyor. G. Afrika maden endüstrisi,
kurumlar vergisi ve imtiyaz hakkı için 20 milyar rand ödedi.
Ülkedeki tüm özel sektör iş gücünün %7,9'u madencilik sektöründe istihdam ediliyor ve çalışanlara 120 milyar rand ödendi.
Özel sektör sabit yatırımlarının %18’i, toplam sabit yatırımların
%11'i madencilik alanında gerçekleşti.

15 Ocak 2018

Ferrokrom Üretiminin Önde Gelenlerinden…

Krom Üretimi ve İhracatı

G. Afrika’nın ferrokrom kapasitesi 4,2 milyon ton olarak biliniyor ancak tarihsel olarak irdelendiğinde ürün fiyatları ve enerji
fiyatları nedenleriyle üretimin kısıtlı kaldığı görülüyor. Ülkenin
geçmiş ferrokrom üretimleri 3,07 milyon ton ila 3,7 milyon ton
arasında seyrederken, 2017 yılının ilk yarısında 2 milyon ton
ferrokrom üretimi gerçekleşti ve 2017 yılı toplamında üretimin
yaklaşık 3,9 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiş olması bekleniyor. Lider Çin’in 4,6 milyonluk üretimi ile kıyasladığımızda G.
Afrika’nın ne kadar önemli bir üretici olduğu ortaya çıkıyor. Güney Afrika’nın ferrokrom üretimi küresel ferrokrom arzının ortalama %33'ünü temsil ediyor (Çin küresel ferrokrom üretiminin
%43'ünü gerçekleştiriyor).

G. Afrika, dünya krom rezervlerinin %72’sine ev sahipliği yapıyor. Ülkede 2016’da 15,1 milyon ton krom üretildi ve bu rakam
o yıldaki küresel üretimin %54’üne tekabül etmekte. G. Afrika
2017 ilk yarısında ise 8,2 milyon ton krom cevheri üretti. Ülkede metalürjik krom üretimi 10,4 milyon ton, UG2 üretimi ise 4,2
milyon ton olarak kaydedildi. 2016 üretiminin yaklaşık yarısı
yerel ferrokrom endüstrisinde hammadde olarak kullanılırken
kalan yarısı (8,5 milyon ton) ise ihraç edildi. 2017 Haziran sonu
itibariyle ülkedeki krom endüstrisi 17.535 kişiye istihdam sağlarken 4,2 milyar rand maaş ve sigorta ödemesi gerçekleştirildi.

G.Afrika Krom İhracatı

G.Afrika Ferrokrom İhracatı

Hollanda 1.1%

Belçika 6.3%
İspanya
4.8%
Amerika
9.2%

Almanya 1.1%

Türkiye
1.5%
Amerika
1.6%

Çin 90.7%

Çin
50.8%
Hindistan 1%
Japonya
9.3%
Güney Kore 8.2%
Dünya'nın Geri Kalanı
11.4%

Dünya'nın Geri Kalanı
11.4%

2017 genelinde Güney Afrika’da 16,4 milyon ton krom cevheri
üretimi gerçekleştirilmiş olması bekleniyor. Dünyanın geri kalanı içinse beklenti 14,6 milyon ton civarında.

Çin’in En Büyük Tedarikçisi Güney Afrika
Güney Afrika dünya krom üretimi ve ihracatının baskın oyuncusudur. Özellikle Çin’in krom kaynakları olmadığından 2016
yılında Çin ferrokrom ithalatının %74,9'unu, krom ithalatının
ise %73,3’ünü Güney Afrika tedarik etmiştir.
Kaynak:
Güney Afrika 2016 Krom Üretimi
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South African Chrome and Ferrochrome Industries, Michelle Taylor, Tharisa Minerals,
Chromium 2017 Conference, Kasım 2017

15 Ocak 2018

DOSYA KONUSU: KROM

Lateritten Paslanmaz Çeliğe Outotec FerroKromNikel Prosesi

Yıllık nikel üretiminin yaklaşık üçte ikisi paslanmaz çelik
yapımında hammadde olarak
kullanılmaktadır ve bu nikel
ürünlerin %60’ı da nikel katot ya da briket gibi metal nikel şeklindedir. Nikel, paslanmaz çelik üretiminde demir ve krom bazlı
hammaddelerle karıştırılır ve son ince işlemler için genelde metal nikel gerekir. OUTOTEC, paslanmaz çelik üreticilerinin nikel
değer zincirini geliştirecek yeni FeCrNi teknolojisini sektöre
sunmaktadır. Bu teknoloji HPAL bazlı ara nikel ürünlerinin (karma hidroksitler veya NiO) OUTOTEC FeCrNi prosesinde hammadde olarak kullanımını ve FeCrNi temel alaşımlarının üretiminde kullanımını da kapsar. FeCrNi prosesi olarak tasarlanan
bu yeni işlem mevcut teknolojilere kıyasla HPAL ara ürünlerinde daha yüksek kirlilik toleransı, nikelin rafine edilmesi ihtiyacının ortadan kaldırılması ve FeCr prosesinde tüm metallerin geri
kazanımını artırma gibi birçok faydayı beraberinde getirmektedir. Yeni FeCrNi değer zinciri tamamen HPAL ve OUTOTEC FeCr
prosesi gibi kendini kanıtlamış teknolojilere dayalıdır. Bu yenilikçi ve gelecek vadeden değer zinciri, HPAL bazlı nikel üretimi
prosesini sürdürülebilirlikle birleştirecek etkiye sahiptir.
L.Narhi
lauri.narhi@outotec.com
K. Haavanlammi
Outotec Finland

amacıyla işlenirken %19’u FeNi ve %20’si Nikel Pik Demir üretiminde kullanılır (Roskill). Yaklaşık %21 oranındaki kalan kısım ise nikel
kimyasalları ile ara ürünlerin eldesinde kullanılır. Nikel üretimindeki yeni yatırımların çoğunda nikel pik demiri üretimi için doğrudan
laterit tedarik edilir. HPAL işlemi birkaç projede kullanılsa da Madagaskar’da Ambatovy tesisi açılana kadar kayda değer HPAL projesi
başlatılmamıştır. Ambatovy madeni 2014 yılında ticari üretime
geçmiştir. Nikelin kullanıldığı başlıca alan paslanmaz çelik üretimidir. 2016 yılında ana nikel üretiminin yaklaşık %68’i (~1.360 kt)
paslanmaz çelikte kullanılmıştır.

Ferrokrom (FeCr)
Yıllık FeCr üretimi 12,5 - 13 milyon ton aralığındadır. Bu üretim
yüksek karbonlu FeCr ve charge krom gibi farklı ürünlerin üretiminde kullanılır. OUTOTEC FeCr prosesi, demirli krom üretiminde yaygın şekilde başvurulan bir işlemdir. FeCr prosesinin
temel konsepti Resim 6’da gösterilmiştir. Küresel ölçekteki demirli krom üretimi ise Şekil 1’de gösterilmiştir.

Giriş
Günümüzün küresel ekonomisinde metal üretiminde verimliliğin ve sürdürülebilirliğin geliştirilmesine sürekli ihtiyaç duyulmaktadır. Modern metal arıtma imkanları kısıtlıdır. Öte yandan
uygun maliyet, güvenlik ve sürdürülebilir çalışma tüm yatırımlar için ön koşuldur. OUTOTEC nikel kaynağını paslanmaz
çeliğe dönüştürecek tamamen yeni bir değer zinciri ortaya çı- Figure 2. Global ferrochrome
production.
HSBCHSBC
Metals
Outotec
analysis)
Şekil 1. Küresel
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üretimi. (Kaynak:
MetalsQuarterly.
Quarterly. Outotec
analysis)
karabilmek adına FeCr ile Nikel üretimini birleştirecek özgün
Stainless steel
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yaklaşık %4 oranında büyüme beklenmektedir. Paslanmaz çelik
tarın %44’ü sülfürlü yataklardan %56’sı ise lateritlerden elde edilüretimi nikel bazlı 300 serisi (en yaygın kullanılan), 400 serisi ve
mektedir. Nikelin büyük bölümü (%40) saf nikel elde edebilmek
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Figure 2. Global ferrochrome production. (Source: HSBC Metals Quarterly. Outotec analysis)

tainless steel

Most of the nickel and FeCr is used for stainless steel production (Figure 3). The stainless steel
roduction was in the range of 43,000 and 44,000 tons in 2016 and it is expected to continue to grow in the
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nikel bazlı dupleks sınıf çelik üretim prosesi de bulunmaktadır.

ihtiyaç duyulduğundan dolayı FeCrNi temel alaşımında daha
fazla Cr/Ni kütle rasyosu hedeflenir. Böylece Cr/Ni rasyosunun
maksimum 3 seviyesinde olması önerilmektedir.

Yeni Prosesin Faydaları
Bu yeni ve etkili yaklaşımın değer zinciri açısından çok sayıda
faydası bulunmaktadır. Bir HPAL tesisinde demir, kalsiyum ve
magnezyum gibi katkılar sonraki prosesler için sorun yaratmadığı için ürün saflık gereksinimi daha düşüktür.
2. Küresel
paslanmaz (Source:
çelik üretimi.Roskill
(Kaynak: Roskill
tahminleri)
Figure 3. Global stainlessŞekil
steel
production.
estimates)

OUTOTEC FeCr prosesinde MHP eklenmesiyle daha ilginç sonuçlar elde edilebilir. Steel Belt sinterleme işlemi birtakım özel
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Hidrometalürjik Yönler

FerroKromNikel (FeCrNi) Proses Fikri

Nikel HPAL prosesindeki ana aşamalar cevher besleme hazırlığı, liç işlemi, nötralizasyon, CCD ile yıkama, demir ayıklama,
OUTOTEC, HPAL prosesiyle elde edilen nikel bazlı ara ürünlerin
nikel ve kobalt çökeltme, magnezyum çökeltme ve atık nötrayeni bir FeCrNi temel alaşımı ortaya çıkarabilmek adına OUTOlizasyonudur. Laterit cevherine otoklavda genelde 255 derece
TEC FeCr prosesinin de kullanıldığı devrim niteliğinde proses
ve 43 bar seviyesinde liç işlemi uygulanır. Çözülmüş nikel liç
sunmaktadır. Bu yeni proses, kanıtlanmış en iyi hidrometalurjik
çözeltisinden hidroksit olarak çöktürülerek ayrıştırılır. Sülfür
ve pirometalurjik proseslerin, verimliliğin ve sürdürülebilirliğin
aracılığıyla nikel ayrıştırma da başka bir alternatiftir. Demir ile
yeni seviyesine ulaşması amacıyla bir araya getirildiği teknolomagnezyum gibi diğer çözünmüş metaller ise çökeltme işlejilere dayalıdır. OUTOTEC FeCrNi prosesi blok şeması Şekil 3’te
miyle ayrıştırılabilir. Bu proses farklı yıkama aşamalarından
gösterilmiştir. FeCrNi prosesinde, karma hidroksit çökeltileri
geçen CCD devresini de kapsar. HPAL prosesinin genel akış
veya genellikle HPAL işlemiyle elde edilen nikel bazlı ara ürünremoved by precipitation. The process includes a CCD circuit with several washing stages. The
şeması
Şekil
ler OUTOTEC FeCr prosesine yönlendirilir. Malzeme döküm iş- also
general
flow sheet
of the4’te
HPALgösterilmiştir.
process is presented in Figure 5.
lemine uygun pelet elde edebilmek için kromitle birlikte buraprocesses are combined to reach new level of efficiency and sustainability. The Outotec FeCrNi process
Outotec
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preheated utilizing CO gas from the furnace, then smelted and reduced to FeCrNi alloy.

Şekil 4. HPAL prosesinin genel blok diyagramı

Figure 4. Outotec FeCrNi process

Figure 5. General HPAL process block diagram

Şekil 3. Outotec FeCrNi prosesi
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Benefits
process
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paslanmaz

dosulphur. Sulphur causes corrosion of the equipment and increased need for solution neutralization.
HPAL plant the requirement for product purity is lower as impurities like iron, calcium and magnesium is
Sulphur in the nickel precipitate can, to some extent, be controlled by thickening and filtration. But then
not cause problems in downstream unit operations.
impurities like calcium, manganese, magnesium are not harmful in the FeCrNi process. Thus, they can be
precipitated to the nickel hydroxide cake if wanted. Some of the manganese reports to the Co SX but the
the Outotec
15 InOcak
2018FeCr-process the addition of MHP produces interesting results. The MHP addition
level can be controlled inside the SX process.
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to Steel Belt Sintering requires certain special procedures but it can be done reliably and results to slightly
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reduced or similar capacity compared to normal FeCr production. The nickel addition in the high-quality
PYROMETALLURGICAL ASPECTS OF THE FeCrNi PROCESS
pellets has an effect on the smelting as the recovery for all metallic components increases significantly.
The nickel requires less carbon and energy for reduction compared to chrome. This results in in higher

masını sağlar. Ancak FeCrNi prosesi ve paslanmaz çelik üretimi
sadece nikel madenine ihtiyaç duyar. Bu işlemde kobalt zararsız bir element olmakla birlikte zorunlu değildir. FeCrNi veya
paslanmaz çelik üreticileri, HPAL üreticilerinin ortaya çıkardığı
kobalt değerini tam olarak ödememektedirler ve hatta kimi
zaman MHP içerisindeki kobalt için hiç ödeme yapmamaktadırlar.
Laterit madeni ile HPAL operatörü, HPAL tesisinde kobaltı ayrıştırıp kobalt ile nikeli ayrı şekilde satarak fayda sağlayabilir.
Dikkate alınması gereken bir diğer husus FeCrNi prosesine giden nikel hidroksit malzemesindeki saflık şartlarının çok fazla
olmamasıdır. FeCrNi prosesindeki tek kritik element sülfürdür.
Sülfür ekipmanın aşınmasına yol açarak çözeltinin nötrleştirilmesi gereksinimini artırır. Nikel içerisindeki sülfür ise dekantasyon ve süzme işlemleri aracılığıyla bir dereceye kadar kontrol
altına alınabilir. Yine de FeCrNi prosesinde kalsiyum, manganez ve magnezyum gibi yabancı maddeler zararsızdır. İstendiğinde nikel hidroksit kekine bu yabancı maddeler eklenebilir.
Bazı manganez alaşımları Co SX işlemine tabi olabilir fakat SX
işlemi sırasında seviyesi kontrol edilmelidir.

FeCrNi Prosesinin Pirometalürjik Yönleri
OUTOTEC prosesi (Şekil 5), pelletleme ve üzeri kapatılmış ve
yalıtılmış batık tip ark fırını içerisinde yapılan eritme işlemlerinden oluşur. Burada fırının üzerinde ki ocakta besleme malzemesi fırından çıkan atık gazla ön ısıtmaya tabi tutulur ve buz
gaz venturi yıkayıcılarla temizlenir. Ortaya çıkan CO gazı genellikle ön ısıtma ve peletleme işlemlerinde kullanılır. Ön ısıtma
ocağı fırının besleme ağzı olarak çalışır. Tesisten gelen peletlerin hammadde olarak kullanılması bu yüksek kapasiteli prosesin önemli bir parçasıdır. Kaliteli parça cevherler bulunduğunpellets from the pellet plant as raw material is an important part of this high capacity process. Generally, if
daquality
bu proses
pelet/cevher
high
lumpy ore is
available, the processkullanma
is flexible to theoranı
pellet toaçısından
lumpy ore ratios.esnektir.

Figure 6. The Outotec FeCrNi process

Şekil 6. Outotec FeCrNi prosesi

The use of pellets from the pelletising plant is the most important part of the high capacity
smelting process. Pellets are produced from concentrate or fines, which are as such not a good raw material
to a submerged arc furnace. The main thing with pelletising of the concentrate is that the smelting furnace
can be closed; to minimize the emissions, to utilize the CO-gas formed in the process and to improve the
working conditions.

Tesisten alınan peletlerin kullanılması, yüksek kalitede eritme
işleminin en önemli parçasıdır. Peletler konsantreden veya
The addition of MHP in the Steel Belt Sintering process cannot be done without taking certain
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nılabilecek
hammaddeler
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peletpellets are fed in the smelting furnace together with fluxes (e.g. quartzite, dolomite, depends on raw
material) and reductant where the metallic components are reduced and FeCrNi metal is formed. The
lenmesindeki
anatheetken
fırınının
olmasıdır;
addition
of nickel improves
recovery eritme
of all metallic
componentskapatılabilir
(Fe, Cr, Ni) compared
to traditional
FeCr smelting. The slag and the FeCrNi metal is tapped intermittently. Slag is typically granulated and can
emisyon
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edilir,
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be used in construction, for example. The FeCrNi metal can be casted or used in liquid form directly in the
stainless-steel
smelting
It is possible
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steel belt sintering (SBS) plants and FeCr
yararlanılır
ve shop.
çalışma
koşullarını
iyileştirilir.
smelters for FeCrNi production.

Oldukça yüksek nem ve uçucu içeriğe sahip dayanıklı ve kaliteli pelet üretimi için belirli önlemleri almadan Steel Belt
Sintering prosesine MHP maddesi eklenemez. Uçucu içerik,
pişirme işlemi sırasında hidroksit maddelerin ayrışmasından
kaynaklanmaktadır. FeCrNi peletlerı akmayı sağlayıcı (hammaddeye bağlı olarak kuvarsit veya dolomit) ve indirgeyici
maddelerle birlikte eritme fırınına atılır ve burada metalik
içerik azaltılarak FeCrNi metali elde edilir. Geleneksel FeCr
eritme yöntemlerine kıyaslandığında nikel eklentisi metalik
parçaların (Fe, Cr, Ni) geri kazanımını artırır. Curuf ile FeCrNi metali belirli aralıklarla çekilir. Curuf genelde tanecikli
yapıdadır ve inşaat işlerinde kullanılabilir. FeCrNi metali ise
paslanmaz çelik eritme atölyesinde doğrudan sıvı halde kullanılabilir veya dökme işlemi uygulanabilir. FeCrNi üretimi
için mevcut Steel Belt Sintering (SBS) tesisleri ile FeCr izabe
tesisleri iyileştirilebilir.

Örnekler
Tablo 1’de yeni FeCrNi değer zincirinin endüstriyel ölçekte nasıl uygulanacağına ilişkin iki farklı senaryo sunulmuştur. “Küçük ölçek” daha küçük fakat esnek ölçeği ifade ederken yüksek
ölçek ise daha yüksek hacimli işlemleri yansıtmaktadır.
Table 1. Small and large scale examples of FeCrNi processes
Small scale
Large scale
1 million ton
4 million ton
1 module
3-4 modules
40,000 ton
120,000 ton
330,000
640 000
1 × 4 m wide
1x6 m wide
68 MVA Furnace
2 × 68 MVA Furnaces
175,000
360,000
45 wt% Cr, 6 wt% Ni,
44 wt% Cr, 9 wt% Ni,
37 wt% Fe
35 wt% Fe
Other elements
7.0 wt% C, 3.7 wt% Si
6.8 wt% C, 3.7 wt% Si
Annual Cr production
80,000 ton
160,000 ton
Annual Ni production
11,000 ton
32,000 ton
Laterite ore (tpa)
HLAP plant size
MHP volume (tpa)
Chromite (tpa)
Steel Belt Sintering plant
Smelting
Production volume (tpa)
Metal analysis

CONCLUSIONS
Table 1. Small and large scale examples of FeCrNi processes
Outotec proposes a new value chain for laterite based nickel production for stainless steel. The
need for final nickel metal refining could be partly replaced when using nickel hydroxide in the FeCrNi
process. The stainless-steel manufacturer could gain from decreased conversion costs in the FeCrNi supply.
The HPAL operator would gain in reduced operating costs when more impurities are allowed in the MHP
be created için
between
the laterite
and the
stainless steel
orOUTOTEC
nickel hydroxide.
Most benefitçelik
would üretimi
paslanmaz
lalerit
bazlımine
nikel
üretimanufacturer in synergies, such as for example in logistics supply chain management, as well as in
mini
yeni
bir
değer
zinciri
olarak
önermektedir.
FeCrNi
prosecombined transportation of nickel hydroxide and metallurgical coal, or taking nickel hydroxide to the
stainless steel plant and then transporting the stainless steel products with same ship back.
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EXAMPLE CASES
In Table 1, two different scenarios are presented how to implement then new FeCrNi value chain
in industrialwww.madencilik-turkiye.com
scale. The ‘small scale’ reflects the smallest feasible scale and the large scale reflects higher
volume operations.
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MAKALE

Elon Musk’ın Türkiye Ziyareti ve
Akla Getirdikleri - Lityum

Elon Musk’ın Kasım ayında
ülkemize yapmış olduğu ziyaret ve paylaşmış olduğu
fotoğraflar ulusal ve uluslararası basında günün haberi oldu ve bir süre gündemi meşgul
etti. Güney Afrika asıllı, ABD’li mucit ve girişimci olarak bilinen
Elon Musk, PayPal’ın kurucusu olarak bilinmesine karşın günümüzde Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay
seyahatleri gerçekleştiren, Hyperloop ile toplu taşımada çığır
açmaya hazırlanan biri olarak karışımıza çıkmaktadır1. Elon
Musk isminin anılmasıyla akla ilk gelenin ise Tesla ve elektrikli
otomobiller olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Özellikle ülkemizin de yerli otomobil üretme planları yaptığı şu günlerde, Elon Musk’ın ziyareti ile gündeme gelen elektrikli araçları ve özellikle bunlarda kullanılan enerji depolama sistemlerini,
tüm bunların hammaddeler konusunda ne gibi gelişmelere
sebep olduğunu ya da olabileceğini, son olarak da ülkemizin
bu konudaki potansiyelini bu yazımızda ele almaya çalışacağız.
Sait Uysal
Syrah Resources
saituysal@gmail.com

Elektrikli Araçlar
Tesla konusuna başlamadan önce isterseniz kısaca elektrikli
araçlar hakkında biraz bilgi verelim ve neden önemli olabileceğini ortaya koymaya çalışalım. Elektrikli araçlar çevreci ve sıfır
emisyon araçlar olarak bilinse de tüketicilerin çoğunluğunda
karar vermede ana etken ekonomik nedenler olmakta, özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ve petrol gibi birçok enerji kaynağını ithal etmek zorunda olan ülkeler için bu daha da önem
kazanmaktadır. Biz de bu konuyu daha çok ekonomik temeller
üzerinde ele almaya çalışacağız.
Elektrikli araçlar için bir tanım yapmak ya da üretmek istesek,
geniş bir çerçevede, elektrik enerjisini depolayabilen bir bataryaya sahip ve hareket etmek için gerekli kinetik enerjiyi tamamen ya da kısmen depoladığı bu enerji ile üreten araçlardır
desek, yanlış bir tanım olmayacaktır. Ayrıca elektrikli araçların
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sadece otomobilleri değil, kamyonları, otobüsleri, motosikletleri, bisikletleri ve hatta trenleri ve gemileri de kapsayan oldukça geniş bir yelpaze olduğunu belirtmek gerekir.
Elektrikli araçlar her ne
kadar yeni bir konu gibi
görünse de, aslında 1828
yılına kadar uzanan oldukça eski bir tarihe sahiptir.
İlk küçük ölçekli elektrikli
araç geliştirme çalışmaları
Macar, Hollandalı ve AmeResim 1: 1844 yılına ait bir elektrikli araç Kaynak:www.energy.gov
rikalı mucitler tarafından
başlatılmış, 1832 yılında İskoç mucit Robert Anderson ilk basit
elektrikli aracı yapmış fakat prakitleşip yaygınlaşması 1870’leri
bulmuştur. Elektrikli araçlar iyi bir pazar payı yakalamış, 19001912 yılları arasında Amerika’da satılan her üç araçtan biri
elektrikli olmuştu. Fakat 1908 yılında Ford’un petrol yakıtlı
aracı Model T’yi üretmeye başlaması ve oldukça düşük satış
fiyatı, yolların daha iyi hale gelmesi ve insanların daha uzak
mesafelere seyahat etmeye başlamaları, Texas’ta petrolün bulunup, petrol fiyatlarının çok ucuzlaması, yeteri kadar elektrik
üretiminin olmaması gibi nedenlerle 1935 yılına gelindiğinde
elektrikli araçlar artık yollarda görülemez olmuştu 2. Belki de
bu olayın tam tersini yaşayacağımız bir zaman diliminde bulunuyor olabiliriz. Bu fikri destekleyen nedenleri ortaya koymak
adına, elektrikli araçlara daha yakından bakalım.
Elektrikli araçları daha iyi anlayabilmek için, içten yanmalı
motorlu araçlarla genel bir kıyaslama yapılabilir. Şekil 1’de de
görüleceği üzere elektrikli araçların üretimi için daha az parça
ve daha basit bir yapı karşımıza çıkmakta, bu da önemli bir maliyet avantajını beraberinde getirmektedir. Elektrikli araçların
gelişmesi hem birçok fırsatı hem de birçok tehdidi bünyesinde
barındırır. Özellikle ülkemiz gibi, birçok otomotiv üreticisine
15 Ocak 2018

sahip olan ve otomotiv yan sanayinin de önemli bir endüstri
olduğu ülkeler için, eğer bu gelişim göz ardı edilirse, dünya
çapında 200 milyar doları aşan otomotiv yan sanayi gibi endüstrilerin önemli oranda küçülmesiyle birçok problem ortaya
çıkacaktır. Tarih buna benzer birçok örnekle doludur, bir zamanlar dünya çapında isim yapmış, kaset üreticisi RAKS gibi
Türk markaları, gelişen CD, DVD gibi teknolojilerin hızına yetişememeleri dolayısı ile bugün hatırlanmamaktalar, benzer
kaderi yaşamamak adına otomotiv endüstrisi bu gelişimi göz
ardı etmemelidir.

Fiyat dışında, diğer problemler teknik konuları kapsamaktadır
ve firmalar bu konularda önemli gelişmeler kaydetmektedirler.
İlerleyen zamanlarda da teknolojinin iyileşeceğini ve daha iyi
sonuçlara ulaşacağını varsayabiliriz. Bu da aynı zamanda fiyatların da normalleşmesini sağlayacaktır.
Batarya grubu olan lityum pili ele alacak olursak, 2010 yılında
1000 $/kWh olan lityum pil maliyetleri 2016 yılına gelindiğinde %70 üzerinde bir düşüşle 273$/kWh’e gerilemiştir5. Elektrikli araçlarda yukarıdaki sorunlarda iyileşmeler sağlandıkça,
petrol yakıtlı araçların, elektrikli araçlar karşısında rekabet
edebilmeleri mümkün gözükmemektedir. Şekil 2’de de açıkça
görüleceği üzere, elektrikli araçlar, yukarıda bahsedilen sorunlara rağmen mevcut durumda bile ekonomik anlamda rekabet
edilmesi hayli güç %50’lik bir maliyet avantajına sahiptirler.
Şekil 2, ABD’de yapılmış bir çalışmanın sonucudur, elektrikli
araçların sunduğu avantajlar konusunda isterseniz kendi kıyaslamamızı oluşturarak, daha anlaşılır bir hale getirelim.
Tesla’nın web sitesinden (web sitesinde ülke olarak ABD seçilmesi
gerekli) bakacak olursak Model S için aşağıdaki verilere ulaşılabilir;6

Şekil 1 Elektrikli araç ve içten yanmalı motorlu araç karşılaştırması3 (7 milyar $’lık kısım Hibrit
araçlar ve elektrikli araçları da kapsadığı için 217 milyar $’lık toplamdan çıkarılmıştır)

Elektrikli araçların sıfır emisyon ve çevreci olmalarıyla, çevre
konularında hassas olan tüketicilerin tercih ettiği ve özellikle
hava kirliliğinin yoğun olduğu ülke ve bölgelerde kullanımının
teşvik edildiği algısı karşımıza çıksa da, elektrikli araçlar konusunda müşteri tercihlerini temelde 4 sorun etkilemektedir 4;

• Sürüş mesafesi = ~ 480 km (300 mil olarak değinilmiş km karşılığı olarak yaklaşık 480 km)
• Şarj süresi = 8 saat 42 dakika (75 kWh duvar tipi şarj ünitesi
ile), 5 saat 47 dakika (100 kWh duvar tipi şarj ünitesiile)
• Şarj için gerekli saatlik elektrik tüketimi = 11,5 kW (75 kWh
duvar tipi şarj ünitesi ile), 17,2 kW (100 kWh),
• Şarj için gerekli toplam elektrik = ~ 100 kW

•
•
•
•

Birde ülkemizde satışı yapılan düşük yakıt tüketimli bir aracı
ele alalım, bunun için Ford Fiesta’yı kullanalım7 ve kıyaslama
yapabilmek adına Tesla’nın tek şarjla ulaşabildiği 480 km menzili kullanalım;

Fiyat
Menzil (tek şarj ile gidilebilecek mesafe)
Şarj olanaklarına erişim
Batarya ömrü

• Model =1.5 L 85 PS, 1499 CC, Dizel Ford Fiesta
• Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100km) = 3,5
• 480 km için toplam yakıt tüketimi = 16,8 lt.
Elektrik enerji maliyetinin 0,4120 TL/kW8 ve İstanbul’da dizel
fiyatının da9 5tl/lt olduğunu kabul edelim.
Araç

Mesafe

Birim
enerji/
Yakıt
maliyeti

Toplam
Tüketim

Toplam
Maliyet

Km
Başına
Maliyetler

Ford
Fiesta

480km

5,00

16,8

84,00

0,18

Tesla
Model S

480km

0,4120

100

41,20

0,09

Tablo 1 Ford Fiesta – Tesla Model S karşılaştırması

Şekil 2 : Elektrikli araçlar ve petrol yakıtlı araçların toplam maliyet karşılaştırması
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Görüleceği üzere, bir elektrikli araç, ekonomik kabul edilebilecek petrol yakıtlı bir araçtan bile %50 daha düşük yakıt maliyetine sahiptir.
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Elektrikli araçların sadece otomobillerden ibaret olmadığından bahsetmiştik, örneğin bu ekonomik kıyaslamayı bir hibrit
elektrikli uçak için ele alacak olursak, %80 daha az gürültü ve
emisyon oluşturan, 27 kişi taşıma kapasitesine sahip bu uçağın
1 saatlik uçuş maliyeti sadece 250 dolardır10 , yani İstanbul-İzmir arası bir uçuşu bu uçaklarla kişi başı 9,26 dolar yaklaşık 35
TL gibi bir maliyetle yapmak mümkün olabilmektedir.
Tüm bu maliyet avantajlarını göz önünde bulundurarak, örneğin otomobiller için kendimize şu soruyu sorabiliriz; eğer Tesla
Model S gibi yakıt ekonomisine sahip ve diğer temel 4 müşteri
sorununa makul çözümler getirmiş bir otomobili, Ford Fiesta
fiyatına alabiliyor olsak hangisini tercih ederdik? Bu sorunun
cevabı bu endüstrinin aslında ne kadar hızlı gelişebileceğinin
de somut kanıtıdır.
Daha da somut deliller ortaya koymak adına, bu değişim hızını
daha gerçekçi örneklerle ortaya çıkarmak
istesek, Iphone buna
güzel bir örnek teşkil
edecektir. 29 Haziran
2007 tarihinde piyaResim 2: Tokyo’da Iphone X almak için bekleyenler
Kaynak: www.apple.com
saya sürülen ilk Iphone akıllı telefonun 1 milyon adet satış rakamına ulaşması 74
gün almıştı11. Buna karşılık sadece 2017 yılının 1. Çeyreğinde
(Ocak-Mart arası) Iphone 78 milyon satış adedine ulaştı12. Bundan daha da ilginci önceki modellerle kıyaslandığında fiyatı
daha yüksek olmasına karşın, yeni çıkan Iphone X modelinin,
ön siparişlerinin başladığının duyurulmasından hemen sonra
online satış mağazası yoğunluktan dolayı server problemleri
ile karşılaşmış ve kilitlenmiş, örneğin İngiltere’de 3 Kasım 2017
tarihinde mağazalarda 08:00’da satışına başlanan Iphone X’ler
08:10’da tüm İngiltere’de tamamen tükenmişti13.
Elektrikli araçlar için de benzer bir trendin oluşması mümkün
olabilir, 2010 yılında satışları hızlanan elektrikli araçlar ancak
5 yıl sonra 2015 yılında dünya genelinde bir milyon kullanım
adetine ulaşabildi, 2016 yılına gelindiğinde ise bu rakam çoktan 2 milyon olmuştu14.

Tesla Aslında Nedir?
Tesla, 2003 yılında elektrikli araçların daha iyi, daha hızlı ve
daha eğlenceli olduğunu ve elektrikli araç kullanmak için insanların herhangi bir şeyden vazgeçmeleri gerekmediğini ispatlamak isteyen bir grup mühendis tarafından kurulmuştur.
Fakat daha sonraları kapsamı biraz daha genişleterek, temiz
enerji üretimi ve depolanmasını kendilerine amaç olarak edinmişlerdir15. Bu kapsamda Tesla’nın önemli ürünleri arasında
otomobil pillerinden çok daha büyük boyutlardaki (kamyon
boyutlarında olabilen) şehir şebekeleri ve evler için geliştirilen
istasyoner tip piller, güneş panelleri de bulunmaktadır. Dolayısıyla aslında Tesla yada lityum piller denildiğinde, sadece
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otomobiller değil, çok daha büyük bir pazarı göz önünde bulundurmalıyız. Tüm bu pazarlar için en kritik unsur elbette ki
lityum pillerdir.

Lityum Piller
Bir lityum pil, katot (pozitif kutup) ve anot (negatif kutup)
olmak üzere iki elektrottan oluşan, bunların arasında lityum
iyonlarının hareket etmesini sağlayarak elektrik şarjını/deşarjını gerçekleştiren elektrolit, ayrıca kimyasal karışmayı önleyip
sadece iyon geçişine izin veren bir seperatörden oluşmaktadır.
Enerji ve güç lityum piller için iki önemli kavramdır. Enerji pilin
kapasitesini tanımlarken, Güç; temel olarak enerjinin ne kadar
hızlı alınıp, verilebileceğini belirtmektedir16. Sadeleştirmek gerekirse, örneğin telefonunuzda enerji; telefonunuzu ne kadar
süre kullanabileceğinizi, güç ise telefonunuzu ne kadar sürede
şarj edebileceğinizi belirtir. Enerji yoğunluğu ve güç yoğunluğu arasındaki tercihler farklı katot aktif maddeler kullanılarak
yapılmaktadır.

Şekil 3: Lityum pilin genel yapısı ve şarj durumu17

Lityum piller üstte görüleceği üzere aslında çok da karmaşık
olmayan bir yapıya sahiptir, şarj durumunda lityum iyonları
elektrolitin içinde hareket ederek anot kısımdaki grafitlerin etrafında toplanır, deşarj durumunda da geriye, katot kısımdaki
metallerin arasına dönerler. Lityum piller geleneksel pillerle kıyaslandığında daha hızlı şarj edilebilmeleri, daha uzun süre dayanmaları, daha uzun ömürlü olmaları, ve daha küçük boyutlarda daha yüksek güç yoğunluğu gibi avantajlara sahiptirler18.
Lityum piller, 5000 kez şarj ve deşarj edilebilmeleri ile diğer
pillerden belirgin bir biçimde ayrılmaktadırlar. Bu özellikleri
lityum pillerin uzun bir kalite kontrol ve ürün kabul sürecine
sahip olmasına da sebep olmaktadır. Bir hammadde tedarikçisi olduğunuzu düşünsek, sizin tedarik ettiğiniz ürünün kullanılması ile bir pil yapıldığını varsaydığımızda, örneğin bu pilin
şarj testi yapılmak istense ve gerçek boyutta bir lityum pilin
1 saatte şarj/deşarj olduğunu varsaysak bile, bu 208 gün yani
yaklaşık 7 ay sürebilmektedir. Lityum piller dolayısıyla sabır ve
iyi bir çalışma gerektiren, yılları bulan bir kalite kontrol ve onay
sürecine sahiptir.
15 Ocak 2018

ENERJİ TESİSLERİ,
ALTIN MADENLERİ,
ÖĞÜTME TESİSLERİ
KONVEYOR HATLARI
MİNERAL ZENGİNLEŞTİRME TESİSLERİ,
FIRIN & KURUTMA ÜNİTELERİNDE
KOMPLE ELEKTRİK VE OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ

KATOT AKTİF MADDELER

Lityum Mangan
Oksit (LMO)
12%
Lityum Nikel
Kobalt
Aluminyum Oksit
(NCA)
10%

de artması anlamına gelecektir. “Eğer günümüzde satılan tüm
araçlar elektrikli olsa, bu talebi karşılamak için yukarıda verilen
üretim miktarları ne kadar arttırılmalıdır?” sorusunu soracak
olsak, Şekil 5 bize bu konuda oldukça aydınlatıcı bir fikir verecektir. Elektrikli araçların önümüzdeki yıllarda sadece %10
pazar payı kazanabileceğini varsaysak bile, aşağıdaki tabloyu
dikkate alırsak lityum üretiminin yaklaşık 3 katına çıkarılması
gerekmektedir.

Lityum Demir
Fosfat (LFP)
23%

Aşağıdaki varsayım, fark edileceği üzere elektrikli araçlar üzerine
yapılmış bir varsayımdır, fakat lityum pillerin sadece otomobillerde değil, cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve özellikle yenilenebilir enerji kaynakları için kullanılan istasyoner tip enerji depolama
araçlarında kullanıldığını hatırlamak gerekir. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynakların arz güvenliğini sağlayabilmek için büyük boyutlardaki lityum piller önemlidir, güneşten
gündüz istenildiği kadar enerji elde edebilmek mümkünse de,
gece bu mümkün olmamakta. Dolayısı ile bu potansiyel uygulamalarında önemli bir talep etkisi yaratabileceği ortadadır.

Lityum Kobalt
Oksit (LCO)
26%

Lityum Nikel
Mangan Kobalt
Oksit (NMC)
29%

Şekil 4: Katot Aktif Maddeler

Anot olarak şuanda grafit dışında yaygın bir kullanım olmamasına karşın katot olarak, Şekil 4’te pazar payları da verilen;
Lityum Kobalt Oksit (LCO), Lityum Nikel Mangan Kobalt Oksit
(NMC), Lityum Nikel Kobalt Alüminyum Oksit (NCA), Lityum
Mangan Oksit (LMO), Lityum Demir Fosfat (LFP) kullanılmaktadır19.

%100 Elektrikli Araçlar Dünyasında Artan Emtia Talebi (Günümüz Global Üretiminin %si
Olarak)

Görüldüğü gibi Lityum pil denildiğinde;

-500%

0%

500%

1000%

1500%

2000%

Lityum

•
•
•
•

Lityum
Grafit
Kobalt
Nikel

gibi hammaddelerin ön planda olduğu anlaşılmaktadır. Madenciler açısından elbette ki
hammaddeler, esas üzerinde
durulması gereken konudur.

NTE

655%
524%

Nikel

105%

Bakır

22%

Mangan

14%

Aluminyum

13%

Silikon

0%
-1%
-53%

Hammaddeler ve
Gelecek
Lityum piller ve elektrikli araçlar için birçok hammadde gerekli
olsa da esas ilgimizi yukarıda da belirttiğimiz, Lityum, Grafit,
Kobalt, Nikel gibi aslında ülkemizde de üretimleri olan ham
maddeler çekmektedir. Bu hammaddelerin dünyada mevcut
üretimlerine kısaca bakacak olursak, aşağıdaki Tablo 2 karşımıza çıkmaktadır20;
Mevcut durumla beraber gelecekte neler olabileceğine de
bakılmalı; hali hazırda dünya çapında üretimde olan, kapasite
artırmakta olan ya da 2021
Hammadde/ Üretim Miktarı
yılında üretime başlayacak
Metal
(ton) 2017
olan yaklaşık 26 lityum pil
35.000 ton
Lityum
üretim tesisi bulunmaktadır.
123.000 ton
Kobalt
Bu tesislerin toplam kapasi2.250.000 ton
Nikel
teleri 344,5 GWh’tir21 . Yeni
1.200.000 ton
Grafit
tesislerin üretime başlaması
elbette bunlar için gerekli
Tablo 2: Bazı lityum pil hammaddeleri , üretim
hammaddelere olan talebin
miktarları
94

www.madencilik-turkiye.com

3500%

1928%

Grafit

PGM

3000%
2898%

Kobalt

Çelik

2500%

Şekil 5: %100 Elektrikli Araç kullanımı durumunda emtia talebi artışları22

Lityum piller gibi teknolojik uygulamalarda, madencilik sonucu elde edilen konsantrelerden ziyade işlenmiş ürünler
gerekmekte ve bu sayede toplam fayda ve katma değer kat
be kat arttırılmaktadır. En iyi bildiğimden yola çıkarak grafiti
örnek verecek olursak; grafitin madenden başlayarak, pillerde
kullanabilir hale gelmesi 4 aşamadan oluşmaktadır, öncelikle
cevher konsantre hale getirilir, ortalama 92-95% C içeren bu
grafit konsantresi 900 dolar/ton’u bulabilecek bir satış fiyatına ulaşır, daha sonra özel değirmenlerde pul yapılı grafite
yuvarlak-küresel bir şekil verilmeye çalışılır, üçüncü aşamada
bu küresel şekilli grafit %99 üzeri saflığa ulaşması için genelde
asitlerin kullanıldığı saflaştırma işlemine tabi tutulur, bu haldeki grafit 3.000-4.000 dolar/ton gibi bir satış fiyatına ulaşır, son
aşama olarak bu küresel şekilli saflaştırılmış grafit tekrar başka
bir karbon ile özel ortamda kaplanır, bu aşamadan sonra grafit
“anot grafit” halini alır ve fiyatı 10.000 dolar/ton’a ulaşır23. Bu
prosesin çok karmaşık ve pahalı olabileceği aklımıza gelebi15 Ocak 2018

lir, bazı firmaların yaptığı açıklamalarda 10.000 dolarlık anot
grafitin 3.200 dolar/ton gibi bir maliyetle üretilebileceği söylenmiştir24. Üretim maliyetleri yüksek gibi gözükse de, satış fiyatınız maliyetinizin üç katı olmakta, bu nedenle hala yüksek
bir kârlılık sunmaktadır. Lityum pillerde kullanılan tüm hammaddeleri tek bir yazı içerisinde incelemek mümkün olamayacağından, lityum konusuna odaklanarak, lityuma biraz daha
yakından bakacağız.

Lityum
Periyodik cetvelde 3 atom numarası, 6,941 kütle ağırlığı ve Li
sembolü ile yer alan 1A grubu alkali metal bir element ve 0,534
g/cm³’lük yoğunluğu ile en hafif metal olan lityum, cevherleşme olarak üç ana yatak tipindedir 25;
• Tuzlu su rezervuarlarında yer alan lityum oluşumları; dünya
rezervlerinin %66'sını oluşturmaktadır, ve lityum üretiminin
ana kaynağıdır.
• Pegmatit tip lityum yatakları; dünya rezervlerinin %26'sını
oluşturmaktadır.
• Sedimenter Tip Lityum Yatakları; dünya lityum rezervlerinin
%8’ini killerin içerisinde bulunan bu tip yataklar oluşturmaktadır.
Peki bu kadar önemli olan ve çok konuşulan lityum fiyatları
nedir?
Ürün

Ortalama
Fiyat

Birim

Lityum Metal
(>= 99%)

910.000,0

RMB/mt

Li2CO3
(>= 99.5%) Pil
Kalite

167.500,0

RMB/mt

LiOH·H2O
(>= 56.5%)

148.500,0

RMB/mt

Döviz
Kuru
(RMB/
USD)

Dolar
Cinsinden
Ton Fiyatı
$137.670,20

6.61

$25.340,39

$22.465,96

Tablo 3: Lityum fiyatları26

Lityum genelde Lityum karbonat, yada hidroksit formlarıyla
pil endüstrisinde kullanılmaktadır. Lityum metali üzerinden
gidecek olursak (Lityum karbonat üzerinden de gidilse benzer
sonuç elde edilmekte) görüleceği üzere lityum şu anda bile
137 bin doların üzerindeki ton başına fiyatıyla, oldukça dikkat
çekmektedir, buradan %1’lik Li içeriğinin 1.376,70 dolar, her
bir ppm Li içeriğinin ise yaklaşık 0,137 dolar nominal kazanılabilir bir değer içerdiğini söyleyebiliriz. Madencilik açısından
bu yüksek fiyatların bir diğer tercümesi çok düşük tenörlü
rezervlerin dahi ekonomik olarak işletilebilmesidir. Örneğin
Tesla’nın kendisine potansiyel tedarikçi olarak tanımladığı ve
satın alma anlaşması imzaladığı Pure Energy Minerals isimli
firmanın tuzlu su rezervuarı tipindeki Güney Clayton Vadisi
projesinde lityum içeriği sadece 102 mg/L’dir27. Bunun dışında pegmatit gibi sert kayaç lityum kaynağı sahibi Avustralya’lı
Cinovec Montana LC isimli şirketin Çek Cumhuriyeti’ndeki
projesi %0,42 Li2O (yaklaşık %0,19 Li) içeriğine sahiptir ve ton
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başına 2.000 dolarlık bir maliyetle yüksek saflıkta lityum karbonat üretebildiğini duyurmuştur28. 2.000 dolar/ton maliyet
ve 25.000 dolar/ton satış fiyatı ile elde edilebilecek bir kar oldukça cazip görünmektedir.
Bunların dışında da özellikle bir projeye bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bor ürünlerinde de ülkemizin rakibi olan
en büyük madencilik şirketlerinden Rio Tinto’nun Sırbıstan’da
bulunan Jadar projesi… Şu ana kadar 90 milyon dolar29 harcanan, bor ve lityum projesi olarak Rio Tinto tarafından geliştirilen proje %1,86 Li2O (%0,86 Li) içeriğine sahip yaklaşık 136
milyon ton kaynağa sahiptir. Fakat genelde bu yüksek tenörlü
Jadarit isimli cevher 100 metreyi aşan derinliklerde başlamakta
ve esas ilginç olanı ise bu örtü tabakasının kolemanit cevheri
olmasıdır30.

Ülkemiz
Ülkemizde şu anda bilinen bir lityum üretimi bulunmamakla
birlikte, elbette bu hiç bir potansiyelimizin olmadığı anlamanı
taşımaz. Dünyada lityum üretiminin ana kaynağı daha önce
bahsedildiği gibi tuzlu su rezervuarlarıdır.
Ülkemizde de aynı yapıdaki Tuz Gölü’ne bakacak olursak burada yapılan çalışmalarda, Yavşan Tuzlası Göl sularında 325 mg/
lt (325 ppm) lityum varlığına rastlanmıştır31. Burada Tesla’nın
satın alma anlaşması yaptığı ve üretim için yatırım yapılan
Güney Clayton Vadisi projesinin sadece 102 mg/L olduğunu
hatırlatmakta fayda görüyorum. Her ne kadar Tuz gölü magnezyum içeriğinin yüksek oluşu bir problem olarak gösterilse
de, Tuz Göl’ü bir lityum kaynağı olarak değerlendirilecek potansiyele sahiptir diyebiliriz.
Jadar projesini tekrar hatırlayacak olursak, ülkemizdeki bor
yataklarındaki lityum varlığına bakılması gerekir. Bu konuda
yapılan çalışmalarda32;
• Bigadiç bor yataklarında açık ocaklarda ve atıklarda %0,45
Li2O içeriğinde,
• Kırka bor yatakları içerisindeki dolomitik killerde % 0,65 Li2O
içeriğinde lityum varlığı tespit edilmiştir.
Elbette her yerde aynı jeolojik yapı ve mineralleşme olması
beklenemez fakat Jadar projesinde yüksek lityum içeriğinin
daha çok bor mineralleşmesinden sonra başladığı aklımızın bir
köşesinde yer etmelidir.
Lityum konusuna kısa bir parantez açarak, ülkemizin bor
üretimine ve kazancına bakacak olursak; 2016 yılında 1,78
milyon ton ve değer bazında 711 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, 2017 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla bor satışları 1,16
milyon ton ve değer bazında ise 423 milyon dolar olmuştur33.
Bunu bir tablo haline getirip, bor tonu başına elde ettiğimiz
değeri hesaplayacak olursak, 2016 yılı için yaklaşık 400 dolar/
ton, 2017 yılı ilk 7 ayı içinse 364 dolar/ton olduğu hesabını
yapabiliriz.
15 Ocak 2018

Miktar (ton)

Değer (Dolar)

Ton başına
değer (Dolar)

Kaynaklar
1.www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/ankarada-elon-musk-ruzgari- once-kulliye -sonra-

2016

1.780.000,0

$711.000.000,00

$399,44

anitkabir-elon-musk-kimdir,y3dp4KzxcUeQJ1MguG_9VQ/E0HfblyHskSR3ywAWiJyUw,

2017 yılı ilk 7 ayı

1.160.000,0

$423.000.000,00

$364,66

erişim; 06.12.2017, saat: 20:30
2.energy.gov/articles/history-electric-car, erişim; 15.12.2017, saat 21:44

Tablo 4 Bor ton başı ortalama değer hesabı

3.ING Economic Departments, Breakthrough of electric vehicle threatens European car
industry, Temmuz 2017, sf 13

Bor elbette ki ülkemiz için değeri tartışılmaz, stratejik varlığımızdır ama bir konuya da dikkati çekmek gerekir. Örneğin Kırka bor yataklarındaki lityum’u ele alacak olursak, daha önceki
bölümlerde %1’lik lityum içeriğinin 1.376,70 dolarlık bir değer
taşıdığını söylemiştik. % 0,65 Li2O içeriğinin hesapla %0,30 Li
içeriğine sahip olduğu söylenebilir. Bu durumda;

4.UBS; Küresel Araştırmalar, “Global Autos / UBS Evidence Lab Electric cars: Highway to
Margin Hell?”, 28 Kasım 2017, sf 9
5.Bloomberg New Energy Finance, “Lithium Ion Battery Costs and Markets”, 5 Temmuz
2017, sf 2
6.www.tesla.com/models, erişim; 07.12.2017, saat: 11:45
7.www.ford.com.tr/otomobiller/Fiesta/Seriler, erişim; 07.12.2017, saat: 11:57
8.enerjienstitusu.com/elektrik-fiyatlari/, erişim; 07.12.2017, saat: 12:10

%0,30 x 1.376,70 dolar = 413 dolarlık bir nominal kazanılabilir
değerin varlığından söz edebiliriz. İşlettiğimiz ve ürüne dönüştürdüğümüz bor’un her bir tonu için 365 dolar kazanıyorken,
beraberinde çıkardığımız 413 dolarlık lityum’u henüz kazanmamaktayız.

9.www.shell.com.tr/motorists/shell-fuels/akaryakit-pompa-satis-fiyatlari.html, erişim;
07.12.2017, saat: 12:15
10.zunum.aero/aircraft/, erişim;12.12.2017, saat: 21:03
11.www.apple.com/newsroom/2007/09/10Apple-Sells-One-Millionth-iPhone/,
erişim;12.12.2017, saat 10:52
12.www.theguardian.com/technology/2017/oct/27/

Her ne kadar lityum tenörlerimiz düşük gibi görünse de, aslında ülkemiz bu konuda çok büyük bir maliyet avantajına sahiptir. Tespit edilen lityum varlığı, bor killerinde, üst örtüsünde,
atıklarında yapılan çalışmalarla ortaya konmuş, dolayısı ile
madencilik anlamında aslında lityum cevheri bor üretimi sırasında zaten üretilmektedir, hatta bir kısmı (işletme atıkları)
aynı zamanda yarı işlenmiş, yani kırılmış ve öğütülmüş haldedir. Benzer yapıdaki Jadar projesine dönecek olursak, yüksek
tenörlü de olsa cevher 100 metreyi aşan derinlikten (hatta 600
metreyi bulan)34, yer altı madencilik yöntemleriyle üretileceğinden üretim maliyetleri nispeten yüksek olacaktır. Rio Tinto
şirketinin lityum cevherini sadece fiziksel olarak atıklarımızdaki
hale getirmesi için, yer altından çıkarması, kırması ve öğütmesi
gerekecek, bunun için yüzlerce milyon dolarlık yatırım, belki
de ton başına birkaç yüz dolarlık işletme maliyetlerine katlanması gerekecektir.

iphone-x-shipping-most-expensive-apple-smartphone-sells-out-in-minutes-iphone-8
13.www.theguardian.com/technology/2017/oct/27/iphone-x-shipping-mostexpensive-apple-smartphone-sells-out-in-minutes-iphone-8, erişim;12.12.2017, saat 14:43
14.OECD, Uluslararası Enerji Ajansı, “Global EV Outlook 2017”, Haziran 2017, sf 5
15.www.tesla.com/en_AE/about, erişim;16.12.2017 saat 12:25
16.fortune.com/2015/05/18/tesla-grid-batteries-chemistry/, erişim;14.12.2017, saat 15:37
17.Swiss Resource Capital AG, “Lithium Report 2018”, 09.10.2017, sf 11
18.www.apple.com/ae/batteries/why-lithium-ion/, erişim; 15.12.2017, saat 22:55
19.European Commission, JRC for Science Policy Report, “Lithium ion battery value
chain and related opportunities for Europe”, 2016, sf 13
20.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/myb/, erişim;15.12.2017, saat 18:16
21.benchmarkminerals.com/where-is-new-lithium-ion-battery-capacity-located/,
erişim;11.12.2017 saat 22:23
22.UBS, Küresel Araştırmalar, “UBS Evidence Lab Electric Car Teardown –Disruption
Ahead?”, 18 Mayıs 2017, sf 8
23.Talbot, A., Fars J., “Power Up 2.0!”,Eight Capital 2. Yıllık Batarya Metal Konferansı, 17
Kasım 2017, Toronto

Görüleceği üzere, önemli ve kıymetli bir kaynak kazanılmayı
beklemektedir.

24.www.asx.com.au/asxpdf/20150618/pdf/42z86s2gjcw8wk.pdf
25.Ünal H.İ., “Lityum Metali, Kullanım Alanları ve Geleceği”, Madencilik Türkiye Dergisi,
Sayı 50, sf 68-72

Sonuç olarak, yaşantımızı önemli ölçüde değiştirecek endüstriyel ve teknolojik değişmeler hızlı bir şekilde gerçekleşmekte,
ve önümüzdeki yıllarda bunun daha da hızlı devam etmesi
beklenmektedir. Her endüstriyel ve teknolojik gelişme kendisini gerçekleştirmek için önemli kaynaklara ihtiyaç duyar ve
bunun için bu kaynakların çıkarılması ve kullanılabilir hale getirilmesi gerekir. Bunu yapabilen ülkeler yada firmalar gelecekte daha önemli olacak ve çeşitli teknolojik, endüstriyel ve ekonomik kazanımlar elde edeceklerdir. Her ne kadar yazımızda
ağırlıklı olarak lityumdan bahsetmiş olsak da, lityumla beraber
bir çok kaynak da ülkemizde bulunmaktadır. Ülkemiz bu konuda değerlendirilmeyi bekleyen önemli bir potansiyele sahiptir,
özellikle katma değeri yüksek ürünler hedeflenerek, teknoloji
ithal eden değil üretip ihraç eden olma fırsatı önümüzde hazır
durmaktadır.
15 Ocak 2018

26.original.metal.com/metals/minor-metals/prices, erişim;19.12.2017 saat 09:45
27.Swiss Resource Capital AG, “ Lithium Report 2016”, 24.08.2016, İsviçre
28.Helmsec Global Securities, “ Cobre Montana NL (ASX:CXB), 27.04.2015, Avustralya
29.www.riotinto.com/ourcommitment/spotlight-18130_18251.aspx, erişim;18.12.2017
saat 21:22
30.www.panglobalresources.com/index.php/active-cases/missing-persons/scottmadison/23, erişim;18.12.2017 saat 21:28
31.Mordoğan H., Helvacı C., Malayoğlu U., Bor Yatakları Killeri ve Güncel Göllerdeki Lityum
Varlılığı ve Değerlendirme Olanakları, Endüstriyel Hammadeler Sempozyumu, 1995, İzmir
32.Helvacı C., Mordoğan H., Çolak M., Gündoğan A., “Presence and Distribution of
Lithium in Borate Deposits and Some Recent Lake Waters of West-Central Turkey”,
International Geology Review, Sayı: 45, 2003
33.www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Bor
34.www.panglobalresources.com/index.php/active-cases/missing-persons/scottmadison/23, erişim;18.12.2017 saat 21:28
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MAKALE

Madencilik Endüstrisinde
İnovasyon

Dünyamız hızla değişiyor.
Özellikle bilim ve teknolojide
son birkaç on yılda yaşanan
değişim ve yenilikler alışkanlıklarımızdan kültürel yaşantımıza, gündelik işlerimizden iş hayatımıza kadar yaşantımızın
tüm alanlarını etkilemiş ve etkilemeye artarak devam etmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak da toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşam alanlarında ciddi değişimler ortaya
çıkmıştır. Bu bağlamda, ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri
bakımından toplumun en fazla ilgisini çeken endüstrilerin başında yer alan maden endüstrisinin bu değişimlerden etkilenmemesi kaçınılmazdır. Günümüzde teknik, yasal ve toplumsal
birçok zorlukla karşı karşıya kalan maden şirketlerine yenilikçi
çözümler birçok alanda, varlığını devam ettirebilme, toplumsal beklentilerin karşılanması, sürdürülebilirlik gibi fırsatlar
sunmaktadır.
Doç. Dr. Nuray Karapınar
Maden Y. Müh.
karapinarnuray@hotmail.com

Madencilik Endüstrisi Yeni Teknolojileri
Kullanmada İkinci Olmayı Neden Tercih Eder ?
Madencilik endüstrisinin aslında uzun bir teknolojik inovasyon geçmişi vardır. Özellikle mineral ve metallerin kazanımında geçen yüzyılda birçok temel değişim yaşanmıştır. Ayrıca,
birçok maden şirketi verimliliğini artırmak için sürekli gelişme
ve teknoloji arayışı içinde çalışmalarına devam etmektedir.
Bununla birlikte, madencilik endüstrisinin genellikle yenilikçi ve teknolojik gelişmelere direnen ve yenilikleri çok yavaş uygulayan bir sektör olarak eleştirildiği de bir gerçektir.
Aslında bu kısmen doğrudur. Çünkü cevher yatağı, cevherin
tesiste davranımı ve maden fiyatları hakkındaki belirsizlikler,
uzak yerlerde ve büyük ölçekte çalışıyor olmak ve ayrıca faaliyetlerin çevre ve insan sağlığı açısından barındırdığı potansiyel tehlikeler gibi madenciliğin kendine özgü şartları
madencilik endüstrisini gelenekçi ve yenilikleri uygulamada
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isteksiz yapmaktadır. Tüm bu faktörlere bağlı maden yatırımının başarısızlıkla sonuçlanma korkusu gibi başarı da yenilikçi çözümlerin uygulanmasında bariyer oluşturabilmektedir.
Nasıl ki bilinmeyen mevcut riskleri bilinmeyen teknolojiler ile
birleştirmek zorunluluk olmadıkça tercih edilmezken, denenmiş ve doğru ekipmanlar ile başarılı ve karlı bir şekilde çalışan
madende de yeni teknolojik değişimlerin uygulanması çok da
tercih edilmemektedir. Dolayısıyla başarısızlık korkusu eski ve
kanıtlanmış olan teknoloji ile çalışmayı teşvik ederken, başarı
da mümkün olduğunca önceki teknoloji ile kalmaya yol açmaktadır.
Maden şirketlerini inovatif olmaya isteksiz yapan bir diğer
faktör ise bilgi yetersizliğidir(1). Madencilikte gerçekte çok
fazla veri toplanırken bunun çok azı bilgiye (verinin işlenmiş,
analiz edilmiş hali) dönüştürülmekte ve kullanılmaktadır. Bilginin yetersiz olduğu alanlarda kontrol kabiliyeti de zayıflamaktadır.
Hiç şüphe yok ki, tam olarak bilmediğimiz ve de kontrol kabiliyetimizin zayıf olduğu bir alanda yenilikçi çözümleri uygulamak gerçekten zordur. Dolayısıyla, madencilikte verimliliği
artırmada kilit unsur özellikle karmaşık ve zor operasyonel
problemleri çözümlemede yardımcı olacak uygun bilginin artırılması olacaktır.

Madencilikte İnovasyon Kaçınılmazdır!
Günümüzde yaşanan 4. Sanayi Devrimi ile bilgi ve iletişim
teknolojilerinde sağlanan gelişmeler veri ve bilgi oluşturmaya muazzam imkân sunmaktadır. Dolaysıyla, 4. Sanayi
Devrimi teknolojik iş yapma ve hareket biçimini tamamen
değiştirmiştir. Yüksek teknoloji içeren sektörler listesinde
ilk sırada yer almasa da günümüzde madencilik yenilikçi
çözümlere kucak açmış / açmak zorunda kalmıştır.
15 Ocak 2018

2014 yılında bu ölçekte yapılan bir araştırma(2) sektörün kendisinin inovatif olmak zorunda olduğunu bildiğini, inovatif
olmayı istediğini ve inovasyonu belli ölçüde gerçekleştirdiğini
ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte, sektörün inovasyonu gerçekleştirme konusunda henüz tutarlı, stratejik veya sistematik
olamadığını, innovasyon girişimlerinin büyük çoğunluğunun
(belirtilen 41 adet inovatif girişimden 33 tanesi) maden işletme alanında daha ucuz ve daha iyi maden işletme teknolojisi
ve yöntemlerine odaklı olduğunu göstermiştir. İnovasyonu
teşvik eden önceliklerin;

Çünkü yeni maden yatakları bulmak ve işletmek hiç olmadığı
kadar karmaşık hale gelmiş; maden şirketleri artan toplumsal
beklentilerin yanı sıra sayısız finansal, teknik ve operasyonel
zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Tüm bu zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, madencilikte inovasyon artık bir lüks
olmaktan çıkmış bilakis endüstrinin hayatta kalabilmesi ve sürdürülebilirliği için zorunlu hale gelmiştir.
Teknolojik gelişim ve yenilikler ile birlikte madencilik endüstrisindeki inovasyon girişim ve beklentilerini, mevcut şartları,
sektörün kendisini nerde gördüğünü ve de daha etkin strateji
ve iş modellerini belirlemek için 2013 yılından itibaren küresel
ölçekte birçok araştırma yapılmıştır.

1. İşletme maliyetlerinin düşürülmesi,
2. Varlık verimliliğinin artırılması,
3. Emniyet,
4. Risklerin azaltılması,
5. Varlığı artırmak için maliyetlerin düşürülmesi olduğu sektör
temsilcileri tarafından belirtilmiştir.
2016 yılında üçüncüsü gerçekleştirilen benzer bir araştırmanın(3) sonuçları sektör liderlerinin çoğunluğunun inovasyonu
maden şirketlerinin varlığını sürdürmesinde uzun vadede kritik
konu olarak değerlendirdiğini göstermiştir. Bu sonuçlar daha
önce yapılan araştırma sonuçları ile karşılaştırıldığında inovasyonun sektör için öneminin artarak devam ettiği görülmüştür.
2017 yılında (6 Mart 2017) Toronto’da (Kanada) 5 kıtayı temsil
eden 26 maden bakanı, endüstri temsilcileri, sivil toplum ve
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örgütleri ile yerli toplulukların katıldığı maden bakanları zirvesi gerçekleştirilmiştir. Zirvede madencilik endüstrisinin ekonomik açıdan varlığını devam ettirebilmesi ve çevre açısından
sürdürülebilirliğinin yanı sıra Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısını garanti altına almak için de
inovasyonun bir zorunluluk olduğu ifade edilmiş ve inovasyonu zorunlu kılan 3 temel faktör vurgulanmıştır :(4)

cak temel faktörler olacağını
belirtirken, ankete katılanların
%44’ü çalışan sayısında azalma
ve şirket varlıklarından gelir
sağlama yollarına başvurmanın hale geçerliliğini koruyacağını belirtmiştir (Tablo 1).

Kazanımların
Gerçekleşmesi
%85

6-12 ay

%14

1-2 yıl

Tablo 2-Bu adımlar ne zaman katkı sağlar(5) ?

Üretkenlikte Tahmin Edilen Artış
%16

%5-10

Büyük çoğunluk madencilikte
%10-20
%36
bu inovasyon girişimlerinin
>%20
%8
çok yakın zamanda (6-12 ay)
sektöre kazanım sağlayacağı- Tablo 3-Yenilikçi çözümünün etkisi ne kadar büyük olur(5)?
nı düşünmekte (Tablo 2) fakat
bu katkının oranı hakkında farklı görüşler belirtilmiştir. (Tablo 3)

1. Rekabet edebilirlik: İnovasyon, altyapı ve kabiliyet gibi
ulusal rekabet edebilirliği güdüleyen önemli bir faktör olarak
görülmektedir.
2. 4. Endüstriyel devrim: Yaşanan değişimin ölçeği ve hızı
muazzam olup, bu değeri yakalamak önemli bir ihtiyaç olarak
görülmektedir.
3. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri:
Madencilik ve metal sektörünün bu hedeflerin sağlanmasında kritik sektör olduğu, madencilik sektörünün hedeflerin
sağlanmasına yardımcı olacak şekilde kendini uyarlamasının
önemli olduğu vurgulanmaktadır.

Madencilik Endüstrisi Kendini Gelecekte Nasıl
Görüyor?
Piyasa değerine göre dünyanın en büyük maden şirketleri
(120 den fazla) ile yakın zamanda yapılan bir araştırma, madencilik sektörünün kendini gelecekte nasıl gördüğünü dolayısıyla inovasyon alanları ve gelecek beklentilerini ortaya
koymaktadır. (5)

IT-OT entegrasyonu/ data-led karar verme/akıllı madencilik

%54

Filo/delme ve patlatma/tesis optimizasyon programları/projeleri

%44

İş gücünde azalma/şirket varlıkları getirisini artırma (sweating assets)

%32

Uzaktan/tele uzaktan kontrol sistemi uygulamaları

%16

Mekanizasyonda artış

%6,8

Yarı-otonom/otonom ekipman kullanımı

Tablo 1- Verimliliği artıracak yenilikçi ilk üç çözüm (5)

Ankete katılanların yarısından fazlası (%55) ICT destekli “akıllı
madenciliği”, verimliliği artıracak ilk üç yenilikçi çözüm arasında görmektedir. Benzer oranda kişi filo, delme-patlatma ve
tesis optimizasyon program ve projelerinin verimliliği artıra-
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Teknoloji

1 yıl içide (%)

Gelecek 5-10
yıl (%)

Otomasyon/robotik

13,8

35,3

Uzaktan/tele uzaktan kontrol

28,4

50
53,4

HP kılavuz/kontrol

14,6

Yüksek başarımlı hesaplama/ bulut

52,6

92,2

Büyük veri/ tahmin edici analitik

40,5

95,7

Nesnelerin interneti/ bağlantı

21,6

9,8

OT-IT entegrasyonu

19,8

53,4

HP uydu/drone/lazer inceleme/görüntüme

19,8

97,4

Yeni nesil kesme makinaları/araçları

6

26,7

Cevher ayıklama/ön zenginleştirme

26,7

28,4

Kamyonsuz madencilik/IPCC

0,9

9,5

Sert kaya tünel açama makinaları

1,7

10,3

Dikey konveyör sistemleri

Yenilikçi Çözümler
%55

Anket sonuçları, yenilikçi teknolojiler arasından yüksek başarımlı hesaplama/bulut teknolojisi ve büyük veri analitiğinin
yakın gelecekte büyük etki yaratacağını ve gelecekte de öneminin artacağını göstermiştir. IT (bilgi teknolojileri) teknolojileri
dışında yeni nesil kaya kesme makine ve araçları ile cevher ayıklama ve ön zenginleştirmenin öneminin artacağı, ocak içi kırma
ve taşıma, dikey konveyörlerin bu aşamada kısa ve orta vadede
etkisinin sınırlı kalacağı sonucunu ortaya çıkarmıştır. (Tablo 4)

0

12

Yerinde madencilik

1,7

14,6

Oyun türü görselleştirme/yazılım

14,6

25

Denizaltı madenciliği

1,7

7,8

Kuyu jeofiziği

16,4

19

Mini nükleer/solar güç/yakıt hücreleri

2,6

22,4

Tablo 4- Hangi teknoloji ne zaman ve ne kadar etki yaratır? (güvenlik, verimlilik, etkinlik ve kârlılık açısından)(5)

Madencilikte Dijital Dönüşüm
Küresel ölçekte yapılan birçok araştırma madencilik endüstrisinin inovasyon ajandasının ilk sırasında dijital teknolojilerin yer
aldığını göstermiştir. Maden şirketleri dijital teknolojileri verim
ve kârlılığı artıracak, karar vermeyi iyileştirecek ve değişen zorlu çevresel şatlara çözüm üretecek dolayısıyla kendilerini ileriye taşıyacak araç olarak görmektedir (6,7 )
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ki tüm alanlarda ancak en fazla maden işletme alanında kullanıldığını göstermiştir. Ayrıca dijital inovasyonun sektöre sağlayacağı faydanın madenciliğin değer zincirindeki tüm alanlara
entegre edildiğinde gerçekleşeceği de belirtilmektedir(7).
Madencilik endüstrisinde organizasyon seviyesinde dijital teknoloji uygulama ve yatırımların görünümü madencilikte dijital
dönüşümün artarak devam edeceğini göstermektedir (Şekil 1).

Accenture Danışmanlık firması tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmanın sonucu ankete katılan maden operatörlerinin %82’sinin gelecek 3 yıl içinde dijital teknolojiye olan
yatırımların artacağı ve %28’inin bu artışın önemli miktarda
olacağı öngörüsünde bulunduklarını göstermiştir (3).
Maden operatörlerine kullandıkları ve gelecek 3-5 yılda kullanacakları dijital teknolojiler sorulduğunda ilk sıralarda robotik
ve otomasyon, drone/İHA, uzaktan kontrol merkezleri ve giyilebilir teknolojilere yer verilmiştir. Bu sonuçlar madencilerin
değişen şartlar karşısında doğru müdahaleyi hızlı bir şekilde
yapmak için doğru veriye doğru zamanda ulaşmaya çalıştıklarını göstermektedir. Madenciler anlık operasyonel verileri dijital görsellik, otomasyon ve dronelarla toplayarak, ortak karar
alma için uzaktan komuta merkezleri kullanmakta ve giyilebilir
teknolojilerle bu veriyi bireylerle paylaşmaktadır.

Şekil-2 Madencilik ve metal endüstrisinde dijital tema ve girişimler (8)

Madencilikte Dijital Dönüşümün
Yarattığı Değer
Dünya Ekonomik Forumu’nun Accenture iş birliği ile 2016 yılında
yaptığı bir çalışma ile dijital teknolojilerin maden ve metal endüstrisindeki etkileri araştırılmıştır. Madencilik ve metal endüstrisinin dijital dönüşümünde kritik rol alacağı ve endüstrinin değer
zincirinin tamamında önemli katkı sağlayacağı düşünülen dijital
teknolojiler 4 temel kategoride sınıflandırılmıştır (Şekil 2) (8).

Araştırma sonuçları madencilik şirketlerinin oldukça geniş bir
yelpazede değişen dijital teknolojileri organizasyon içerisindeorganizasyon içinde yaygın uygulama
teknoloji stratejisi tanımlandı/geliştirilmekte
uygulanamaz/bizim işimizde uygun değil
Siber güvenlik

32

Verilerin gerçek zamanlı görselleştirilmesi

31

organizasyonun parçası olarak pilot program başlatıldı
3-5 yıl içinde uygulama için henüz plan yok

25

33

29

6

29

Gerçek zamanlı analitik

30

Gelişmiş proces kontrol

29

Resim analitiği

29

28

30

Mobil/tablet kullanımı

29

27

33

6

Dijital platformlar ( bulut vb.)

29

28

31

7

Sosyal medya

27

Entegre planlama

25

Otomasyon (mobil ve sabit varlıklar)

25

Video analitik

24

Giyilebilirler ( RFID etiketi, gaz sensörleri gibi)

24

Robotik

23

Tahmin/makineyle öğrenme, analitik

22

Uzaktan kumanda merkezi

22

Fiziksel çevrenin sanal simülasyonu
3D yazıcı

19
18
16

33

32

20

4

11
18

7
12

21
26

8
9

30
21

8

11
28

31
28

12
14

26

32

4
7

14

37

5

9

26

33

5
8
6

26

29

5

8

29

24

5

4

34

31

3

8

33

31

4

8

34

29

5

6

35

27

20

Dron/IAHlar
Yapay zeka ve bilişsel hesaplama

27
25

4

6

12
17

9

Dijital dönüşümün “risk edilen
değer analizi yöntemi” ile gelecek 10 yıl (2016-2025) için hesaplanan kümülatif değer katkısı (endüstri, tüketici, toplum ve
çevre için) 425 milyar dolardan
fazladır (Tablo 5). Endüstriye
toplam katkısı 320 milyar dolardır. Bunun 190 milyar doları
madencilik ve 130 milyar doları
metal sektörü içindir. Karbon
emisyonunda 610 milyon ton
azalma sağlanırken, iş güvenliğinde sağlanan iyileşme ile
1.000 hayat kurtarılmış olacak
ve 44.000 yaralanmanın önüne geçilebilecektir. Buna karşın
330.000 iş kaybı yaşanacaktır.

Şekil 1- Madencilik endüstrisinde dijital yatırımlar(%) (7)
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TOPLAM EKONOMİK FAYDALAR
Uygulama
oranıMadencilik
2025

Uygulama
oranıMetaller
2025

Değer
kaymasıTüketici
(milyar$)

Değer
kaymasıToplum
ve Çevre

(milyar $)

Edüstri
(milyar $)

Madencilik
(milyar $)

Akıllı sensörler

20

22

0$

34$

9$

25$

0$

8$

Otomasyon

25

15

0$

3D yazıcı

25

25

0$

56$

47$

8$

0$

0$

0$

0$

1$

Birbiri ile
bağlantılı
çalışanlar

50

25

0$

85$

59$

26$

Uzaktan
operasyon
merkezleri

30

30

0$

77$

65$

Varlık siber
güvenliği

75

75

0$

21$

Entegre
platformlar

15

15

0$

İleri analitik

25

25

-

-

(%)

Kümülatif
toplam 20162025

(%)

Toplam
değer
katkısı-

EKONOMİK OLMAYAN FAYDALAR

Toplam
değer
katkısı
- Metal

Diğer
Göçü

Toplam
değer
katkısı-

CO2

emisyonunda
azalma
(milyon
ton)

Kurtulan
Hayat

Yaralanmalarda
azalma

Yaratılan
iş Gücü

161

-

-

-39826

19$

396

257

10076

-59663

2$

35

-

-

-

0$

0$

-

471

21789

-200541

12$

6$

1$

16

248

12452

-11910

5$

16$

0$

0$

-

-

-

-

37$

2$

35$

69$

0$

-

-

-

5110

0$

11$

2$

8$

0$

0$

-

-

-

-13094

0$

321$

189$

130$

76$

30$

608

976

44317

-330144

endüstrisi
(milyar $)

(milyar $)

Tablo 5- Madencilik ve metal endüstrisinde dijital dönüşümün yarattığı riske edilen kümülatif değer(8)

Dijital dönüşüm maden şirketlerinin iş yapma şeklini değiştirirken birçok sürecin etkinliğini de artıracaktır. Ayrıca madencilikte kapasite, verimlilik ve ürün kalitesini artırırken, işletme
maliyetlerini düşürecek, madenlerde emniyeti artıracak, çevresel riskleri azaltacak ve işletme sermayesini geliştirecektir(9).

lirsizlikleri azaltmak, verimliliği artırmak ve de varlığını devam
ettirebilmek için inovasyon, maden şirketleri tarafından önemli bir araç olarak değerlendirilmelidir.
Madencilik endüstrisinde inovasyonu geliştirmek ve gerçekleştirmek için tüm paydaşlara görev düşmektedir. Öncelikte
devlet, maden şirketi ve sivil toplum arasında sağlıklı bir diyalog oluşturulması ve uygun çözümlerin bulunmasında tüm
paydaşların birlikte çalışma isteği içerisinde olması gerekir. Bununla birlikte, devlet inovasyonu teşvik edecek uygun ortamı
oluşturmalı, maden şirketi inovasyona açık ve istekli olmalı ve
gerekli yatırımı (finansman, iş gücü, alt yapı vb.) yapmalı, toplum da maden şirketine güvenmeli ve iş birliğine açık olmalıdır. Maden şirketlerinin ajandasında maliyetlerin düşürülmesi
önemli olmakla birlikte daha iyi, daha doğru ve de sürdürülebilir faaliyetler yürütülmesi öncelikli olmalıdır.
Kaynaklar

Genel Değerlendirme
Yüksek tenörlü cevherlerin azalması, zorlu ortamlarda (derin
deniz, derin madenler, korunan alanlar ve kutuplar gibi) çalışma zorunluluğu, değişen pazar şartları ve teknolojiler, yeni
trendler, artan toplumsal beklenti ve çevresel baskı gibi birçok
faktöre bağlı maden endüstrisinin sayısız finansal, teknik ve
operasyonel zorluklarla karşı karşıya olduğu aşikârdır. Diğer
taraftan da yeni teknolojiler hızla ortaya çıkmaktadır. Madencilik endüstrisinin varlığını devam ettirebilmesi ve madencilik
faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için yenilikçi çözümler bulmak
ve uygulamak kaçınılmaz olmuştur. Madencilik endüstrinin
inovatif olması bir tercih değil bir zorunluluk haline gelmiş
yani iş yapmanın bir parçası olmuştur. Değişen şartları ve artan
beklentileri karşılamak, madenciliğin doğasından kaynaklı be-
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(1) Andrew Shook “Innovation in Mining” https://www.ausimmbulletin.com/feature/
innovation-in-mining ( 08.09.2010)
(2) Monitor Deloitte, Innovation state of Play Mining Edition 2015
(3) VCI, Innovation State of Play Mining Industry Survey 2017 Summary Insights
(4) EGF Summit Report: The innovation imperative in the Mining Sector, PDAC-WEF
International Mines Minester summit 2017, Toronto, Ontario.
(5) Mining Journal Intelligence, The future of mining A new beginning? An exclusive
survey of the world’s top 200 miners.
(6) McKinsey&Company 2015. How dijital innovation can improve mining productivity,
Metals and Miining 2015
(7) Accenture consulting Digital in mining Progress and opportunity, 2017.
(8) World Economic Forum in collaboration with Accenture, 2017. Digital
Transformation Initiative Mining and Metals Industry.
(9)Calu Sganzerla, Constantino Seixas, Alexander Conti,2016. Distruptive Innovation in
Digital Mining, Procedia Engineering 138, 64-71.
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Cevher Hazırlama Tesislerinde
Madde Denkliği

Cevher hazırlama tesislerinde zenginleştirmenin ekonomikliğini; cevherin
tenörü, tesisin kapasitesi, zaman olarak
çalışma sürekliliği, konsantredeki metal tenörü, metal kazanım
ve kayıp oranları, işletme maliyetleri gibi değerler belirlemektedir. Tesislerde sorumlu mühendislerin bu değerleri sürekli kontrol etmesi, hedeflenmiş değerlerdeki sapmaların zamanında,
öncelikle nedenlerini belirleyip sonra da gerekli müdahalenin
yapılması gerekmektedir.
Necati Yıldız
Maden Yük.Müh.
yildizn53@gmail.com

Cevher hazırlama mühendisleri tesisteki verileri her vardiya,
hatta saatlik, günlük, haftalık, aylık, 6 aylık, yıllık olarak değerlendirmelidirler. Değerlendirme yapılabilmesinin tek yolu örnek almaktır. Örnek alınırken dikkat edilmesi gerekli en önemli husus da örneklerin ne kadar büyüklüğü temsil ettiğidir. 24
saate her saat başı örnek alınıp analizi yapıldığında, örneğin
alındığı zaman aralığında temsil edilen cevher miktarının da
mutlaka bilinmesi gerekmektedir. Alınan örnek sıklığı arttıkça
varılacak sonucun doğruluk oranı da artacaktır.

Cevher Hazırlamada Albert Einstein Eşitliği
Dünya'nın belki de en tanınmış, en önemli eşitliği nedir diye
sorulduğunda çoğu kimse Albert Einstein'ın E = m x c2 formülü
diye yanıt verecektir. Cevher hazırlama ve zenginleştirme işlemlerinde Einstein eşitliği nedir diye sorulduğunda verilmesi
gereken yanıt “F = C + T, tesise giren cevherin çıkan atık ve konsantre toplamlarına eşit” olmasıdır.
Tesislerin proje aşamasında doğru akım şeması ve doğru metal
denge diyagramının belirlenmiş olması gerekmektedir. Denge
diyagramlarında, tesisteki her makineye giren cevher miktarı,
tenörü, katı/su oranı, pülp yoğunluğu başta olmak üzere de-
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ğişik değerler, hatta elek analizleri Çizelge 1’deki gibi gösterilmektedir. Tesislerde her makinanın çıkışı/çıkışları diğer bir
makinanın girişi/girişleridir.
Ülkemizde
tesis
kurulmadan önce
Cevher miktarı
t/s
gerekli testler yaCevher nemi
%
pılmadığı, komşu
3
ruhsat sahibinin teCevher yoğunluğu
gr/cm
sisi örnek alınıp tesis
Cevher tenörü
%
kurulduğunda denSu miktarı
m3/s
ge diyagramı da haPülp miktarı
m3/s
zırlanmamaktadır.
Pülp yoğunluğu
gr/cm3
Kimse de tesislerin
akım şeması ve denPülteki ağırlıkça katı %
ge diyagramını sorPülteki hacimce katı %
mamaktadır. Bunun
Cevher boyutu
d80
sonucu olarak bazen
tesis gerektiği şekilde
çalışmamakta, bazen de konsantre tenörü tesise beslenen cevher
tenöründen daha düşük olabilmektedir(!)
Bilgiler

Birimi

Değeri

F = C + T eşitliği ile ilgili hesaplamalar tesise giren ve çıkan ürün
çeşitliliğine göre değişmektedir.

İki Ürünlü Tesisler
Atık ve konsantre olarak iki ürün alınan tesislerde aşağıdaki eşitliğin sağlanması gerekmektedir.
F =C+T
Fxf=Cxc+Txt
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F = Tesise beslenen cevher ağırlığı (Feed),
C = Konsantre ağırlığı (Concentrate),
T = Atık ağırlığı (Tailing),
f = Tesise beslenen cevher tenörü, %
c = Konsantre tenörü, %
t = Atık tenörü, %
Cevher

Miktar

Tenör, %

Besleme

F

f

Konsantre

C

c

Atık

T

t
Çizelge 2: İki ürünlü zenginleştirme tesisinde ürün özellikleri

T=F–C
Fxf=Cxc+(F-C)xt
F / C = [ ( c - t ) / ( f - t) ]

Ton/s

% ağırlık

Beslenen,F

1.000

100.00

Tenör, %m
5.0

Konsantre,C

166.6

16.66

25.0

Atık,T

833.4

83.34

1.0

Rm, ton

Rm, %

50.00

100.00

m(+)=41.65

m(+)=83.30

m(-)=8.35

m(-)=16.70

Çizelge 3: İki ürünlü bir tesiste zenginleştirme denge çizelgesi

Üç Ürünlü Tesisler
Kurşun-çinko gibi minerallerinin zenginleştirildiği tesislerde
atık ve iki değişik kıymetli metal olarak üç ürün alınmaktadır.
Bu metallerin her biri zenginleştirme sürecinde ayrı ayrı kazanılmaktadır. Her iki konsantre az da olsa diğer metalden,
atık da her iki metalden belirli oranlarda içermektedir. Böyle
durumlarda da tesise giren cevher alınan ürün miktarlarına
eşittir.
F = C1 + C2 + T

F/C konsantre oranı ve buna bağlı olarak da 100 x [(C x c) / (F x f)]
tesis etkinliği olarak ifade edilmektedir. Buradan:
R = 100 x [c x (f - t )] / [f x (c - t)]
R = Tesis etkinliği, %
Rm(+) = ( C x c ) / ( F x f )
Rm(-) = ( T x t ) / ( F x f )
Rm(+) = Metal kazanımı
Rm(-) = Metal kaybı
Rm(+) + Rm(-) = % 100

F x m1F = C1 x m1C1 + C2 x m1C2 + T x m1T
F x m2F = C1 x m2C1 + C2 x m2C2 + T x m2T
Miktar

Tenör, %

Tenör, %

Besleme

Cevher

F

m1F

m2F

1.konsantre

C1

m1C1

m2C1

2.konsantre

C2

m1C2

m2C2

Atık

T

m1T

m2T

Sayılsal örnek verdiğimizde atık ve konsantre olarak iki ürün
alınan bir devrede, tesiste ağırlık ve tenör ölçümleri doğru
yapıldığı sürece Şekil 1’deki değerler elde edilecektir.

Çizelge 4: Üç ürünlü zenginleştirme tesisinde ürün özellikleri

Şekil 1: En basit bir flotasyon devresinde madde denkliği

Fxf=Cxc+Txt
1.000 x %5 = C x %25 + T x %1
F x f = C x c + (F – C) x t
F / C = (c - t) / (f – t), 1.000/C = ( 25 – 1 ) / (5 – 1)’den
C = 166,6 t/s, T = 833,4 t/s
1.000 x 5 = 166.6 x 25 + 833,4 x 1, eşitlik sağlanmaktadır.
Zenginleştirmede metal kazanımı ya da tesis etkinliği;
(166,6 x 25) / (1.000 x 5) ya da 100 x [c x (f - t)] / [f x (c - t)]),
R = % 83,30
Tesisten yeteri kadar doğru örnekler alıp, ölçümler yapıldığı
sürece, herhangi bir hesaplama yapılmasına gerek duyulmadan hazırlanacak Çizelge 3’deki gibi olacaktır.
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C1=Fx [(m1F-m1T)x(m2C2-m2T)-(m2F- m2T)x(m1C2- m1T)]/[(m1C1-m1T)
x(m2C2-m2T)-(m2C1-m2T)x(m1C2-m1T)]
RC1 = 100 x (C1 x m1C1) / (F x m1F
C2=Fx [(m2F-m2T)x(m1C1-m1T)-(m1F-m1T)x(m2C1-m2T)]/[(m2C2-m2T)
x(m1C1-m1T)-(m1C2-m1T)x(m2C1-m2T)]
RC2 = 100 x (C2 x m2C2) / ( F x m2F )
Örneğin, üç ürünlü bir tesise tenör olarak birinci metalden
m1F = %8,50 m1, ikinci metalden m2F = %7,50 m2 içeren 750 t/s
cevher beslenerek zenginleştirilmiş, C1 = 95 t/s, C2 = 133 t/s konsantre üretilmiştir. Birinci metal kazanımı R1m(+) = %95,10, birinci metal konsantresi C1 içinde ikinci metal kaybı R2m(-) = %2,10,
ikinci metal kazanımı R2m(+) = %85,40, ikinci metal konsantresi C2
içinde birinci metal kaybı R1m(-) = %1,75 olarak gerçekleşmiştir.
Tesisin diğer verileri Çizelge 5’deki gibi hesaplanacaktır.
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Cevher

Miktar

Besleme F

m1 tenör, %

R1m(+)

m2 tenör, %

750.00 m1F =

8.50

100.00

m2F =

R2m(+)
100.00

7.50

1.konsantre C1

95.00

m1C1 =

63.82

95.10

m2C1 =

1.24

2.10

2.konsantre C2

133.00

m1C2 =

0.84

1.75

m2C2 =

36.12

85.40

Atık

522.00

m1T =

0.38

3.15

Çizelge 5: Üç ürünlü zenginleştirme tesiste madde denge çizelgesi

Hesaplamaların alınan örneklerle de teyit edilmesi gerekmektedir. Başka bir ifadeyle alınmış tüm örnek analiz değerleri kullanıldığında eşitlikler sağlanmalıdır.

Dört Ürünlü Tesisler
Karmaşık yapılı cevherlerin zenginleştirildiği tesislerden 4 ve
daha fazla sayıda ürün alınmaktadır.
Cevher

Miktar

Tenör, %

Tenör, %

Besleme

F

m1F

m2F

Tenör, %
m3F

1.konsantre

C1

m1C1

m2C1

m3C1

2.konsantre

C2

m1C2

m2C2

m3C2

3.konsantre

C3

m1C3

m2C3

m3C3

Atık

T

m1T

m2T

m3T

az (n-1) adet örnek alınması
gerekmektedir.

Cevher hazırlama tesislerinde hiçbir zaman (n-1) adet örm2T =
1.35
12.50
nek alıp bilinmeyen değerlerin hesaplanması söz konusu
değildir. Esas olan tesislerde gerekli olan her noktadan örnek
alınıp değerlendirmektir.
Fiziksel ve kimyasal olarak homojen bir harmanlama sahası hazırlanamayacağından cevher özellikleri belirli aralık arasında
değişecektir. Beslenen cevherin zenginleşip tesisten çıkması
için, tesis büyüklüğüne ve zenginleştirme işlemine göre belirli
süre geçmesi gerekecektir. Tesisin herhangi bir yerinden alınan örnek, o anda oradan geçen cevherin özelliklerini temsil
edecektir. Madde denkliği için tesisin belirli noktalarından bir
defada alınmış örnek analizleri çoğu zaman değerlendirme
yapanları yanıltacaktır. Bunun için belirli zaman aralıklarında
örnekler alınmalı, örneğin temsil ettiği cevher miktarı da belirlenmeli, değerlendirme yapılırken ağırlıklı ortalamalar kullanılmalıdır. Alınan örnek sayısı artıkça, örneklerin alındığı zaman
aralığı daraldıkça, ölçümler doğru yapıldıkça, değerlendirmede alınacak sonuç da gerçeğe daha yakın olacaktır.

Akım Şemaları

Çizelge 6: Dört ürünlü zenginleştirme tesisinde ürün özellikleri

Tesisten dört ürün alındığında analizlerin aşağıdaki eşitliklerin
sağlanması gerekmektedir:

Tesislerde çeşitine göre her makinanın bir işlevi, bu işlevine
bağlı olarak girişi ve çıkışı ya da çıkışları vardır. Makinaların
bazısı zenginleştirme, bazıları boyut küçültme, bazıları fiziksel
olarak boyutlandırma, bazıları da susuzlandırma amaçlı kullanılmaktadır. Her makinaya giren malzeme miktarı çıkan malzeme miktarları toplamına eşittir. Bu denge tesisin girişinden
çıkışına kadar geçerlidir.
Çizelge 8’de Şekil 2’de örnek olarak verilmiş öğütme devresindeki madde denkliği değerleri verilmiştir.

F = C1 + C2 + C3 + T
F x m1F = C1 x m1C1 + C2 x m1C2 + C3 x m1C3 + T x m1T
F x m2F = C1 x m2C1 + C2 x m2C2 + C3 x m2C3 + T x m2T
F x m3F = C1 x m3C1 + C2 x m3C2 + C3 x m3C3 + T x m3T

Öğütme devresindeki madde denkliği diyagramı pülp hesaplamalarıyla ilişkilidir. Boyut küçültme devresinde amaç; cevherin
gerekli olan d80 boyutunun altına öğütülmesidir. Bu devrede geTesisten dört ürün alındığında bu eşitliklerin sağlandığı bir
örnek gösterilmiştir.
nellikle cevher tenörü herhangi bir değişikliğe uğramamaktadır.
Devrede değişen cevher
ve su miktarına bağlı olan
Cevher Ağırlık, t/s
Tenör, %
Ağırlık
Tenör, %
Ağırlık
Tenör; %
Ağırlık
pülp yoğunluğu ile cevher
0.15 60.000 m2F =
0.045 18.000 m3F =
0.028 11.200
F
400
m1F =
boyutudur.
C1

85

m1C1 =

0.66

56.100

m2C1 =

C2

35

m1C2 =

0.024

0.840

C3

20

m1C3 =

0.023

T

260

m1T =

0.01

0.0003

0.024

m2C2 =

0.439

0.460 m2C3 =

0.0006

2.600

m2T =

0.01

Çizelge 7: Dört ürünlü zenginleştirme tesiste madde denge çizelgesi

Çok bilinmeyenli denklerimin çözümünde olduğu gibi cevher hazırlamada da (n) adet ürün çıkışı olan bir tesiste sürecin yönetilmesi, değerlendirmesi ve denetlenmesi için en
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m3C1 =

0.0013

0.109

15.365

m3C2 =

0.0066

0.231

0.012

m3C3 =

0.40

8.000

Örneğin devreye giren
cevher 60 t/s, siklonun üst
2.600
m3T =
0.011
2.860
akımı da 171,4 t/s, tesise
cevherle giren su 50 m3/s,
pompa havuzuna ilave edilen 51,41 m3/s, değirmen girişine ilave edilen 70 m3/s suyun toplamı, siklon üst akımından 171,42
ton/s cevher ile pülp olarak alınan 192,83 m3/s su toplamına
eşit olmalıdır. Bu devrede devreden yük, beslenen, öğütülen ve
siklonun ayırdığı cevher boyutları da görülebilmektedir.
15 Ocak 2018

Cevher, ρC = 2.80

Akış

Sıra
1

Giriş

QC

QC%

Besleme

60.0

54.55

Su
QW

Pülp
QW%

50.0

QP

45.45

110.0

dP

VP

1.54

71.43

2

Pompa havuzu su

0.0

0.0

51.4

100

51.4

1.0

51.14

3

Siklon girişi

231.8

51.85

215.24

48.15

447.0

1.50

298.03
105.19

4

Siklon alt akım

171.8

79.67

43.83

20.33

215.6

2.05

5

Değirmene su

0.0

0.0

70.0

100

70.0

1.0

70.0

6

Değirmen çıkışı

171.8

60.15

113.83

39.85

286.6

1.63

175.19

7

Siklon üst akım

60.0

25.93

171.42

74.07

231.4

Çizelge 8: Şekil 2’deki öğütme devresinin madde denkliği çizelgesi

devreye beslenen cevherin
%20’si, tenörü %18m’dir.
İkinci zenginleştirme sonrası
alınan konsantrenin tenörü
%95m, tesiste metal kazanımı Rm = %85 olarak belirlenmiştir.

Şekil 3’deki tesis A, B ve C olmak
üzere üç devreden oluşmuştur.
1.20 192.83
Her devre ayrı ve tesis bir bütün olarak dengede olması gerekmektedir. Akım şemasındaki değerler bu
eşitlikleri sağlaması gerekmektedir.
A devresinde;
F x f + M x m = C1 x c1 + T x t
1.500 x 0,15 + 300 x 0,18 = 501,3 x 0,49 +
1298,7 x 0,026
B devresinde:
C1 x c1 = M x m + C x c
501,3 x 0,49 = 300 x 0,18 + 201,3 x 0,95
Genel devrede:

Çizelge 9’un hazırlandığı Şekil 3’deki akım şemasında zenginleştirme devresine beslenen cevher miktarı 1.500 t/s
olup tenörü %15m’dir. İkinci zenginleştirme devresinden
alınan ve ilk devreye geri gönderilen ara ürün miktarı M

Fxf=Cxc+Txt
1.500 x 0,15 = 201,3 x 0,95 + 1.298,7 x 0,026
Zenginleştirmede metal kazanımı ya da tesis etkinliği;

Ağırlık,ton

Tenör,%m

Rm(+),ton

Rm(+),%

Cevher , F

1.500

15

225

100

Ara konsantre,C1

501.3

49

246

-

Geri dönen, M
Konsantre, C
Atık, T

300

18

54

-

201.3

95

192

85.3

1298.7

2.6

33

14.7

Rm(+) = 100 x [c x (f - t)] / [f x (c - t)])
Rm(+) = (201,3 x 95) / (1.500 x 15) = %85
Rm(-) = (T x t ) / ( F x f )
Rm(-) = (1.298,7 x 2.6) / (1500 x 15) = %15
Rm(+) + Rm(-) = %100

Çizelge 9: İki kademeli zenginleştirme tesisinde madde denge çizelgesi

Sonuç
Modern tesislerde süreç kontrol sistemlerinde
bu değerlerin değişimi anlık olarak görülebilmektedir. Sonuçta da belirlenmiş bir değerlendirme süreci aralığında tesisteki ortalama değerler ve tesiste beslenen ve üretilen konsantreler
tespit edilmektedir. Anlık ya da dar aralıkta alınan örnek ya da değerlerle hiçbir tesiste kesin
sonuca gitme olanağı yoktur.
Not: Bu çalışma 2014 yılı yayınlanan “Cevher
Hazırlama ve Zenginleştirme”, Necati Yıldız, III.
Baskı, ISBN 978-975-96779-5-4, 1500 sayfa” kitabından alınarak düzenlenmiştir.

Şekil 3: İki kademeli zenginleştirme devresinde akım şeması
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Zitron Havalandırma Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
Kandilli Göksu Caddesi Ege Sokak No 1
Anadolu Hisarı Beykoz İstanbul
Tel : 0090 216 460 1515 - 0 542 473 1030
tosun@zitron.com

DEĞERLENDIRME

Maden Kaynak ve Rezerv
Raporlamaları Hakkında Genel
Düşünceler
“Madenler ancak bulundukları
yerlerde ekonomiye kazandırılabilen, arama ve işletme yatırımlarının ilk evresinden başlayarak,
maden ömrü boyunca ve sonrasında bölge ve ülke ekonomisine yüksek çarpanlı katma değer oluşturan yer altı zenginlikleridir”. Benzer cümle, bugüne dek birçok
konuşma, bildiri veya sunumun giriş cümlesi olmuştur. “Yer Altı
Zenginliği” kavramından başlayarak “kaynak” ve “rezerv” raporlamalarının ne denli önemli bir konu olduğunun anlaşılması ve
buna göre yol haritasının çizilmesi gereklidir. Milyonlarca yıl önce
oluşmaya başlayan yer altı kaynaklarının gerçekten bir değer taşıyıp taşımadığını anlamak için uyulması gereken işlem sıralarının
standardizasyonu ülkemiz madencilik sektöründe yer alan tüm
ilgililerin aynı dili konuşuyor olması açısından önemlidir. Tüm yer
altı kaynakları “yer altı zenginlikleri” değildir. Yer altı kaynaklarının
günümüz mevcut koşullarında uygulanabilir maden işletme ve
zenginleştirme işlemlerinden sonra gün ışığına ekonomik olarak
çıkarılması durumunda ancak bir zenginlikten söz edilmelidir.
Dolayısıyla kullanılan kelimelerin ve kavramların aslında ne ifade
ettiklerinin açık olarak tanımlanması gereklidir.
Aykan Daşkın
Ardef Maden Makine AŞ
Yönetici Ortak/Maden Mühendisi
aykan@ardef.com

Madenler için kaynak ve rezerv bildirim raporlarının bir standarda ulaştırılması konusu bundan yaklaşık yarım asır önce
karşılaşılan problemler sonrasında zorunlu olarak gündeme
gelmiştir. Karşılaşılan problem; keşfedilen bir yer altı kaynağının gerçekten bir zenginlik olup olmadığının (nitelik ve nicelik
bakımından) şeffaf ve ilgili tüm kişiler tarafından kabul edilir
şekilde raporlanamamış olması sonucunda, bu yer altı kaynağına yatırım yapan veya fayda sağlayan kişilere sebepsiz zenginlik veya fakirlik yaratmasından kaynaklanmıştır. Bu sorunun
tarafları yer altı kaynağını keşfeden jeologlar, maden işletmesi
sahibi, maden işletmesinin işlem gördüğü borsa, o borsada
yatırım yapan kişiler veya kuruluşlar ve o madenin bulunduğu ülkedir. Konu ilk olarak Avustralya’da gündeme gelmiştir.
Avustralya (JORC) bir maden ülkesidir. Ülkenin ekonomisinin
önemli bir bölümünü madencilikten elde edilen gelirler oluşturmaktadır. Avustralya’dan sonra diğer bazı ülkeler de benzer
raporlama standartlarına ihtiyaç duymuşlardır. Örneğin Kanada (CIM), Güney Afrika (SAMREC), ABD (SME), Şili (Certification
Code) gibi… Dikkat edilecek olursa adı geçen tüm ülkelerde
madencilik sektörü ülke ekonomilerinin içinde ciddi bir oran
teşkil etmektedir. Bir başka deyişle ülkelerinin yer altı kaynakları o ülkeler için ciddi gelir kaynaklarıdır ve zenginlikleridir.
Sahip olunan zenginliklerin standart dışı uygulamalar ile heba
edilmemesi için kurallar çerçevesinde yönetilmesi zorunludur.
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Her yönetimin bir de denetimi olması, bu denetimin de bağımsız olması gereklidir. Benzer olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartları bir şirketin mali tablolarının nasıl düzenlenmesi gerektiğini söylese de bu raporlar bağımsız bir denetim
şirketi tarafından yazılmakta veya denetlenmektedir.
Türkiye yer altı kaynaklarının çeşitliliği açısından önemli bir
jeolojik yapının üzerinde bulunmasına rağmen ne yazık ki bir
maden ülkesi değildir. Yer altı kaynaklarımız miktar ve kalite
olarak sınırlıdır. Çok önemli madenler için dışa bağımlı bir ülke
olduğumuz açıktır. Örnek olarak ülkemizdeki üç demir çelik
fabrikasının yıllık toplam demir cevheri ihtiyacı 15 milyon ton
civarındadır ve ancak bu miktarın üçte biri ülkemiz topraklarından üretilebilmekte geri kalanı ithal edilmektedir. Demir dışı
metallerde de durum farklı değildir. Son yıllarda altın üretimimiz artmış olsa da hala ülke ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır.
Demir cevheri üzerinden devam edecek olursak, demir cevheri
işleyen fabrikaların miktar ve kalite talepleri, üretim ve navlun
masrafları demir madenlerimizin çalışmasını etkileyen faktörlerdir. Uluslararası demir cevheri fiyatları da fabrikaların dönem
dönem yurt dışına yönelmesine sebep olmaktadır. Bu çerçevede bakılacak olursa ülkemizde demir cevheri varlığından ve
kaynağından söz edilebilir ancak demir cevheri rezervimiz net
olarak şu kadardır denilemez. Nedeni, fabrikaların stok sahasına
taşınan demir cevherinin ekonomik olup olmaması, müşteri tarafından kabul edilip edilmemesi, rezerv sınıflandırmasının en
önemli noktasıdır. Maden kaynakları ancak yeni arama faaliyetleri ile arttırılabilir ancak rezerv miktarları tamamen ekonomik
olup olmaması ile doğrudan alakalıdır. Dolayısıyla her hangi bir
maden ruhsatındaki maden rezervi değişen ekonomik, sosyal,
çevresel ve hukuki koşullar uyarınca devamlı değişecektir.
Ülkemiz için uygulamasına geçilen Ulusal Maden Kaynak ve
Rezerv Raporlama (UMREK) öncelikle tanımlamaları tüm sektör
ilgilileri tarafından aynı şekilde anlaşılacak çizgide yapmalıdır.
Farklı anlamalara mani olunabilmesi için Komisyona seçilecek
üyelerin yetkin olmasına azami ölçüde dikkat edilmelidir. Bunun
dışında UMREK’in ulusal olmaktan çıkarılması ve uluslararası kabul gören bir kod olması için hazırlıklar yapılmalıdır. Aksi takdirde ülke sınırları dışında hiçbir geçerliliği olmayan bir sınıflamaya
sahip, yabancı yatırımcı ve kreditörler için hiçbir anlam ifade etmeyecek bir uygulama sektörümüz için zaman kaybından başka hiçbir işe yaramayacaktır. Hiçbir yabancı banka veya finans
kuruluşunun tanımadığı bir rapor koduna kredi vermeyeceği
açıktır. Özellikle BDDK, BİST ve SPK tarafından yönlendirilecek
komisyon üyelerine çok büyük sorumluluk düşeceği kesindir.
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Madenciliği Planlıyoruz?

Dr. A. Vedat Oygür
Jeoloji Mühendisi
alivedat2000@gmail.com

XI. Beş Yıllık Kalkınma
Planı Madencilik ÖİK
Çalışmaları Başladı

Uzun zamandır çalışmalarında
yer aldığım1 Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın2 XI. (Onbirinci) (20192023) Madencilik Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) çalışmaları,
18/12/2017 tarihinde Ankara’da başladı. Bu dönemin Madencilik ÖİK Başkanlığına, geçen dönem olduğu gibi, Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu (ETKB Müsteşar Yard.) ve Başkan Yardımcılığına da M. Oğuz Güner (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.)
getirilmiştir. ÖİK raportörlüğü görevini de bir heyet olarak Prof.
Dr. Yılmaz Özçelik (Hacettepe Üniv. Maden Müh.), Mehmet
Akif Polat (MTA) ve Hayri Öğüt (TÜMAD) yürütmektedir.
Geçtiğimiz dönemlerdeki ÖİK açılış toplantılarından önemli
bir ayrım olarak Dr. Yörükoğlu, geçen dönem olan X. Kalkınma Planı (2014-2018) Madencilik ÖİK Raporu’nda yer alan
önerilerin plan dönemi içerisinde ne ölçüde gerçekleştirilmiş
olduklarını özetledi. Çok yerinde ve önemli olan bu yenilikçi
yaklaşımın, yazılı olarak bu döneme ait ÖİK raporunun başlangıcında da yer alması ve sadece ÖİK üyelerine değil bütün
madencilerle birlikte kamuoyuna da duyurulması son derece
yararlı olacaktır.

ÖİK Başkanı’nın yaptığı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan “Madencilik Koordinasyon Kurulu”na defalarca atıf yapıldı. Devletin egemen olduğu
ve olması gerektiği yaklaşımına bağlı olarak, elbette, bu kurulun tüm üyeleri de madencilikle ilgilenen kamu kurumlarından
oluşuyordu. Üretim yaparak ülke ekonomisine asıl katkı koyanlarsa madencilerdi. Bana kalırsa, sektörün düzenleyicileriyle
birlikte sektöre vücut verenlerin de profesyonel meslek örgütleri yoluyla bu kurulda yer alarak düşüncelerini belirtmeleri
çok daha yararlı olacaktır.
Raportörler heyetinin başkanı Prof. Özçelik, açılış oturumunda yaptığı “Dünyada ve Türkiye Madenciliğinde Gelişmeler ve
Eğilimler” başlıklı sunumunda Sürdürülebilir Kalkınma’yı açıklayan bir saydamda (slayt) sürdürülebilirliğin, “Tedarik Güvenliği, Çevre Koruma ve Ekonomik Büyüme” temeli üzerine oturduğunu açıklıyordu. Saydama göre sürdürülebilir kalkınma
sadece “ekonomik hedefler” içeriyordu. Oysa sürdürülebilirlik
kavramını ilk kez açıklayan BM Brundlandt Komisyonu Raporu’na3 ve AB mevzuatına4 göre; Sürdürülebilir Kalkınma’nın bir
bütün oluşturan ve biri diğerinin önüne geçmeyen üç temel
ilkesi vardır: Ekonomik Kalkınma, Çevre Koruma ve Sosyal Sorumluluk. Daha sonra, bunlara, Şeffaf Yönetim de eklenmiştir.
Günümüzde madencilik sektörünün en büyük sorunu olan
sosyal sorumluluk kavramının da olması gerektiği gibi bu
başlık altında irdelenmesi gerekmektedir. Sağlıkları, çevreleri
ve sosyal yaşantılarının geleceğinden endişe duyan yöre halkıyla çatışarak, verimli ve etkin bir madencilik sürdürmenin
mümkün olması düşünülemez. Bu sorunu çözmek amacıyla,
madencilikte ileri gitmiş ülkelerde, madenciler ve yerel toplum
arasında karşılıklı kazanmaya dayalı bir mutabakat olan Sosyal
Onay gereksinimi doğmuştur5.
Geçtiğimiz dönem gibi “Madencilik Politikaları” adı verilen bu
dönemin madencilikle ilgili ÖİK bünyesinde aşağıdaki alt çalışma grupları oluşturulmuştur:
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1. Metalik Madenler-Kıymetli Metaller
2. Enerji Hammaddeleri
3. Endüstriyel Hammaddeler
4. Doğaltaş, Mermer ve Agrega
5. Arama Politikaları
6. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi, Kurumsallaşma, Mevzuat,
Alt Yapı ve Teşvik
7. Sürdürülebilir Madencilik (İş Güvenliği, Çevre, Eğitim, İstihdam, Sertifikasyon ve Toplum İlişkileri)
8. Dünya Hammadde Talebindeki Gelişmeler ve Tedarik Yaklaşımları
9. Madenciliği Destekleyici Hizmetler
Bunlardan 4, 7, 8 ve 9 nolu alt komiteler, katılımcıların yaptığı
düzeltmeler sonucunda yukarıdaki listede görülen biçimleri
almışlardır.
Bundan sonraki plan dönemlerinde Madencilik ÖİK çalışmalarından daha sağlıklı ve yararlı sonucu almak için;
• Alt komite başkanları ve yazmanları Plan hazırlık döneminde
belirlenerek görevlendirilmelidir.
• Onlar da alt komitenin konusunda çalışan ve uzmanlığıyla
öne çıkmış akademisyen, kamu görevlisi ve madencilik sektörü çalışanlarını, ÖİK yönetimini bilgilendirerek toplantıya
çağırmalı ve katılımcıları önceden bilgilendirerek toplantıya
hazırlıklı gelmelerini sağlamalıdır.
• Önemli bir konu da çağrılacak katılımcıların kimliğidir. Çağrılan katılımcıların, yer aldığı alt komitenin konusunda uzman
ve çalışıyor olması, alt komite çalışmalarına katkı koyması esas
olmalıdır.
Çağımızda madencilik teknolojisinde yaşanan gelişmelere
bakarak, geçmiş plan çalışmalarındaki klasik çalışma grupları
yerine;
•
•
•
•
•

Bilişim teknolojileri ve madencilik yazılımları,
Madencilik çalışmalarında teknolojik yenilikler (İnovasyon),
Destek hizmetlerinin geliştirilmesi,
Sürdürülebilirlik ve madencilik,
Ülkemizin stratejik hammaddeleri,

konularının dünyada ve ülkemizdeki durumunu, madencilik
sektörümüzde uygulanmasının olasılık ve fırsatlarını, yeni
teknolojilere yönelik üniversite ve meslek içi eğitim için
yapılabilecekleri derinlemesine inceleyecek çalışma grupları kurulmasının ülkemiz madenciliğinin geleceği açısından daha yararlı olacağını uzun zamandır düşünüyordum.
Madencilik Politikaları ÖİK çalışmalarını gerçekleştirecek
olan alt komitelerin katılımcıları çalışmalarına başlayıp da
gruplarının kapsamını bütün ÖİK üyelerine tanıttıklarında
düşündüklerimden bir bölümünün 7, 8 ve 9 nolu alt komitelerde bulunduğunu gördüm. Yukarıda sıraladığım ve alt komitelerin çalışmalarında yer almayan konulardan stratejik
hammaddeler ile bilişim ve teknolojik yeniliklere bu yazıda
değineceğim.
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Ülkemizin bir eksikliği olan “Stratejik Hammaddeler Planı”,
madencilik sektörünün gideceği yolu belirleyecek nitelikte
olduğundan çok önemlidir. Bu konuda çok erken davranan
ABD, daha I. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında, 1920 yılında,
sanayisinin acil durumlarda gereksinim duyacağı hammaddelerin devlet tarafından belirli bir miktarda depolanması için
“Ulusal Stok” konusunda çalışmalara başlamış ve 1939 yılından itibaren planı uygulamaya başlamıştır6. AB ise, üye ülkeleri
bakımından kritik olan hammaddeler konusunda 2010-2014
yılları arasındaki araştırmalarını çok sayıda rapora bağlamış7
ve Türkiye Madenciler Derneği, ilk raporu Türkçe olarak yayımlamıştır8. Bizde, stratejik ve kritik hammaddeler konusunda
az sayıda araştırma9,10,11 vardır. Sanayimizin gereksinim duyduğu stratejik hammaddelerin teminine ve ülkemizin yer altı
kaynakları envanterinde yer alan mineral zenginliklerimizden
hangisinin stratejik hammadde sayılacağına ilişkin iki ayaklı bir
ulusal planı hazırlamamız için çalışmalara başlamamızın zamanı gelmiştir.
Günümüzde, küresel ekonominin %40’ı doğrudan ya da dolaylı olarak madencilik sektörüne bağımlıdır12. Bir örnek olarak,
elimizden hiç düşmeyen cep telefonlarının yapımında Periyodikler Tablosu’nda yer alan 118 elementten 70 tanesi kullanılmaktadır. Dünya enerji tüketiminin, önümüzdeki 20 yılda % 70
artacağı tahmin edilmektedir. Bütün bu veriler çerçevesinde,
dünya pazarlarındaki olumlu duruma bakarak sanayinin daha
da büyük değişimler ile karşılaşacağı söylenebilir. Bu gidişe
karşın, küresel madencilik sanayisi, son 50 yılda, verimliliğinin
%30’unu yitirmiştir. Madencilik sektöründe yeniliklere yapılan yıllık yatırım önemsiz denecek kadar, %0,2 ve petrol-gaz
sanayisindeyse %1,2 miktarındadır. Artık daha da derinleşmiş
olan yer altı işletmelerinde metaller için daha da fazla enerji
harcanmaktadır. Bu da maliyetleri ve fiyatları yukarı çekmektedir. Gayri safi milli hasılasının önemli bir kısmın madencilikten
sağlayan Kanada’da, artan maliyetler ve düşen verimlilik nedeniyle madencilik sektöründe yeniden yapılanmaya gidilerek
2020’de sektörün iş hacminin % 75’inin dijital teknolojisine
ulaşmasına çalışılmaktadır ve bu gidişe ayak uyduramayanlar da yok olacaklardır13. Dünya Ekonomik Forumu tarafından
2015 yılında dijitalleşmenin geleceğini incelemek üzere kurulmuş olan “Dijital Dönüşüm İnisyatifi” (Digital Transformation
Initiative), dijital teknolojinin madencilikte kullanılması ko-
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nusunda 2017 yılında yayımladığı raporda14 dijital teknolojilerin gelişimi, uyarlanması ve yerini alma hızlarının 2000’den
sonra müthiş hızlı olduğunu göstermiştir.
Şu halde geleceğe yönelik her türlü planlamada, madencilik
sektöründeki yeniliklere ve ülkemizde, bu konularda neler yapılabileceğine daha çok yer ayırmamız gerekmektedir.
Ernst&Young firması, dünyadaki lider madencilik ve metal şirketleri ile yaptığı görüşmelere ve sektördeki şirketlerin üretim
ortamlarının analizine dayanarak her yıl madenciliğin karşı karşıya olduğu riskler sıralamasını yayınlamaktadır. 2016-17 dönemi için öngörülen riskler sıralamasında, yazımıza konu olan
hususlardan “siber güvenlik” dokuzuncu sırada ve “teknolojik
yenilik (inovasyon)” onuncu sırada yer almıştır15. 2017-18 dönemindeyse büyük bir değişiklik sonucunda, “siber risk” üçüncü sıraya yükselirken teknolojik yenilik daha da ayrıntılanarak
“yeni dünya malları” olarak dördüncü ve “dijital etkinlik” olarak
birinci sırada görülmektedir16.

Ülkemizin kurumsallaşmış madencilik şirketleri hem projelendirme hem de üretim dönemlerinde paket yazılım programlarını kullanmaktalar. Bütün çalışmalarında da çok hızla gelişen
bilişim teknolojilerinden17 yararlanmaktalar. Nerede ve nasıl
maden işletileceğini ya da işletilmeyeceğini bilmek esas olduğuna göre, bir madenden elde edilen verilerin bilgiye dönüşmesi ve bütün birimlere iletilmesi hayati önemdedir. Örnek
olarak; ilerlemiş algılama teknolojisi sayesinde gerçek zamanlı
işletme verilerinin elde edilmesi karar vermeyi kolaylaştırır; iş
araç ve aletlerinin otomatikleşmesi üretimi ve çalışan güvenliğini artırır; algoritmalar, bakımın ve metalürjinin duyarlığını
ve hızını yükseltir; gerçek zamanlı veriler, yerel toplumlardan
hükümete kadar tüm paydaşlar için büyük saydamlık oluşturur13. Çağdaş teknolojinin neler yapabileceğini görmeniz için,
Şili’deki 100 yıllık San Jose bakır-altın madeninde 2010 yılında olan göçük sonucunda yer altında, 600 metreden derinde
mahsur kalan 33 madencinin 69 gün sonra kurtarılmasını gerçek olaya dayanarak anlatan “The 33” filmini18 mutlaka izlemenizi tavsiye ederim.
Madencilik sektörünün önünde yeni olanaklar açmaya başlayan bilişim teknolojileri verimi yükseltmeyi, daha güvenilir
ve kıvrak planlamayı, tedarikçinin farkındalığını ve tüm pay-
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daşlarla birlikte çalışmayı sağlar19. Madencilik şirketleri için,
bu dijital dönüşümü ve onunla birlikte gelen fırsatları ve riskleri anlamak oldukça kritiktir. Bilişim teknolojilerinin en belirleyici özelliği verimi artırmasıdır. Madenlerin otomasyonu,
yeni analitik yetenekler, dijital çalışanlar, uzaktan ve özerk
yönetim bu yeni teknolojiler yüzünden alışılmış madenciliğin günümüzde nasıl altüst olduğunun bazı örnekleridir. Çok
farklı yerlerde ve türlerde işletmelere sahip bir kurum yüksek
düzeyde yenileşmeye ve teknolojik uygulamaları her bir işletmede kullanmaya gerek duyar. Bilişim teknolojileri sayesinde yeni işletme modellerinin olanakları ve optimizasyon
düzeyleri, sanayideki farklılaşmanın gelecek dalgasını oluşturacağından bu dalgayı ülkemizde de yakalamalı ve kontrol
edebilecek güce erişmeliyiz. Bunun ilk adımları da anlamak
ve eğitimden geçer.
Madencilik sektöründe yenilik yapmaya dönük çalışmalar
diğer sanayilerdekilerden oldukça farklıdır20. Madencilerin
büyük kısmı, teknik anlamda, daha korumacı (muhafazakâr)
olduklarından risk almayı sevmezler, yeniliklere ve teknolojik
değişimlere direnirler ve ilerleme çok yavaş olur. Yeni işletmeye açılan madenler piyasa hareketlerine karşı çok zayıf olduklarından kaybetme korkusuyla yenilik riskine girilmez; üretim
yapılmakta olandaysa başarı ve kârlılık kaybı korkusuyla teknoloji yenilemeden uzak durulur. Oysa uluslararası büyüklükteki
bazı maden şirketlerinin madenlerindeki kontrol odaları uzay
üssünü andırır21. “Geleceğin Madenciliği”, bu teknolojik ve iş
yönetimindeki yenilikler (inovasyon) üzerinde yükselmektedir.
Bu hızlı ve etkin değişim, piyasada bir rekabet avantajı da yaratacaktır22.
Madencilik sektörü bugüne kadar üç sanayi devrimini tamamlamıştır23: 1) Hidrolik deliciler ve buhar güçlü makinalar kullanan mekanizasyon, 2) Elektrikten yararlanarak kütlesel üretim
ve seri üretim hattı, 3) Bilgisayarlar ve dijitalleşmeden yararlanarak otomasyon kullanımı. Şimdi de “Siber fiziksel sistemler”24
kapsayan “Endüstri 4.0” olarak adlandırılan dördüncüsündeyiz:
Dronlar, 3D (üç boyutlu) görüntüleme ve baskı, robotikler25
gibi kendi kendine çalışan birçok teknoloji. Bu akıllı makinaların esasını oluşturan simülasyon teknolojisinin madencilikte
kullanılması verimliliği artırır, enerji tüketimini azaltır ve acil
durumlarda harekete geçme zamanını kısaltır, ayrıca artık işe
alma sürecini de değiştirmektedir. Dronlar, özellikle erişimi
güç yerlerdeki maden sahasından aldıkları görüntüler sayesinde planlama ve haritalamada kullanılırlar. 3D görüntüleme,
çok düşük maliyetle üretim veya planlamada gözden kaçmış
noktaları ortaya çıkarır; 3D baskı ile tasarlanan ekipmanın tam
bir üç boyutlu modeli bilgisayardan çıktı olarak alınır. Robotlar,
özellikle ulaşım güçlüğü olduğunda, yüksek çözünürlükteki
kameralarıyla madendeki tehlikelerin belirlenmesine yararlıdır. Tam otomasyonu sağlanmış yani insansız kullanılan tünel
deliciler, ekskavatörler, kamyonlar ve raylı sistemler de robotikler sınıfındadır26. Madencilik sektöründe giderek daha çok
kullanılmaya başlanan “yenilenebilir enerji” de yenilikler arasında yer almaktadır. Özellikle yüksek gerilim hattı çekmenin
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Potansiyeli
Keşfederiz
135 yılı aşkın süredir, FLSmidth süregelene meydan okuyarak, fırsatları
ortaya çıkarmaktadır. Bizler, müşterilerimizle ortak olarak potansiyeli 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 ofisimizde dahil olmak üzere, dünya çapında 50 ülkeyi
aşkın organizasyonumuz ile market lideri olarak proses endüstrisindeki
müsterilerimize, mühendislik, ekipman, servis ve sürdürülebilirlik çözümleri sağlayıcısı olarak hizmet vermeye devam ediyoruz.
Daha fazlası için, flsmidthminerals.com’ u ziyaret edin

zor ve maliyetli olduğu yerlerde, yer altı madenlerinde kullanmaya elverişli olan hem dizel hem de güneş enerjisiyle çalışabilen
farklı kapasitelere sahip jeneratörler üretilmektedir. Bu teknolojilerin giderek daha fazla kullanılmasının temel nedenlerinden en
önemlisi de fiyatlarının son yıllarda çok düşmüş olmasıdır14: Örneğin, bir dron 2007’de 100 bin dolar civarındayken şimdilerde
700 dolar kadar, 2007’de 500 bin dolar olan sanayi robotlarıysa
20 bin dolar civarındadır. Güneş enerjisinin KWs başına 1984’de
30 dolar olan maliyeti 2014’de ancak 0,14 dolardır.
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DEĞERLENDIRME

Rödovans Üzerine

Rödovans Fransızca kökenli bir
sözcük olup “redevanca”, “imtiyaz ücreti” anlamına gelmektedir. Madencilikle ilgili uygulamalarda özel ya da tüzel kişinin sorumluluğundaki bir ruhsat
sahasının tamamının ya da bir bölümünün, üretilen madenden belirli oranda pay alınarak bir başka özel ya da tüzel kişiye
yapılan sözleşmeyle bir çeşit kiraya verilmesidir. Sözleşmelerde ruhsatın kiraya verildiği kişi “rödovanscı” ya da “işletmeci”
olarak anılmaktadır.
Necati Yıldız
Maden Yük. Müh.
yildizn53@gmail.com

Maden Yönetmeliği’nde “Rödovans sözleşmesi: Ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek değerlendirilmesi amacıyla üçüncü kişilere veya kuruluşlara tasarruf hakkı sağlamak üzere ruhsat sahasının tamamı ya da bir kısmı için ruhsat sahiplerinin bu
kişilerle yapmış oldukları sözleşmeler” şeklinde tanımlanmıştır.
Madencilik uygulamalarında;
1. Rödovansçı ürettiği madenden ruhsat sahibine ton ya da m3
başına TL, USD ya da EURO üzerinden rödovans bedeli ödemektedir.
2. Rödovanscı ürettiği madenin belirli bir oran ya da miktarını
rödovans bedeli olarak ruhsat sahibine vermektedir.
3. Özellikle kömür sahalarının termik santral kurmak amacıyla,
üretilecek enerjiden pay verilmesi üzerine rödovans anlaşmaları yapılmaktadır.
4. İşletmeci ürettiği madeni sözleşmede belirtilen fiyatta ruhsat sahibine satmaktadır. Bu yöntemde işletmeci “taşeron”
olarak isimlendirilmektedir. Taşeron uygulaması rödovans uygulamalarından ayrı tutulmalıdır.
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1985 yılında yürürlüğe giren 3213 sayılı Maden Yasası’nda rödovansla ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak Rödovans
madencilikte bu dönemde de uygulanmıştır. Ruhsat sahibi ile
rödovanscı arasındaki sorunlar kendi aralarında bir türlü ya
da 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde “ürün kirası”
kapsamında çözümlenmiştir.
1990 yıllara gelindiğinde yaşanan bir sorun sonrası siyasilerin
isteği doğrultusunda her zaman olduğu gibi “kişilere yönelik
mevzuatta özel bir düzenleme” yapılmış, kanunda olmamasına
karşın rödovansla ilgili hükümler yönetmeliğe ilave edilmiştir.
Rödovans anlaşmalarıyla ilgili maden kanunu uygulama yönetmeliğine yapılmış eklenti 6.11.1990 tarih, 20687 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanmıştır:
1990 yılında Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğine eklenen hükümler aşağıdaki gibidir:
Madde 1-Yönetmeliğin 32’nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. "Üçüncü kişi ve kuruluşların ruhsat sahipleri ile yapmış oldukları sözleşmelere (Rödovans, kira, taşeron ve
benzeri) dayanılarak ruhsat sahalarında faaliyette bulunabilmesi
Maden Dairesinin iznine tabidir. Ruhsat sahipleri kendi sahaları
ile ilgili bir veya birden fazla kişi veya kuruluşlarla yaptıkları sözleşmeleri Maden Dairesine 1 ay içinde bildirmek ve uygun görüş
almak durumundadır. Aksi halde Maden Yasasının 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır (Açıklama: Bu hüküm teminat iradı ve
tekrarında ruhsat iptalidir). Sözleşmeler Maden Dairesine verildiği tarihten itibaren incelenerek sözleşme hükümleri çerçevesinde
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faaliyetlere izin verilir. Sözleşme hükümlerine dayanılarak yapılacak işletmecilikte taraflar arasında çıkan anlaşmazlıklar, maden
ruhsat sahasındaki faaliyetlerin aksamaması, rezervlerin teknik
yönden en iyi biçimde işletilmesini teminen, sözleşme hükümleri
de dikkate alınarak sahadaki faaliyetlerin denetimi ve yürütümü
hususunda Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda
verilecek Bakanlık kararı geçerlidir."
Madde 2-Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 19’uncu madde eklenmiştir.
Geçici Madde 19- Bu Yönetmeliğin yayımından önce ruhsat sahiplerinin üçüncü kişi ve kuruluşlar ile yaptıkları sözleşmeler, (Rödovans,
kira, taşeron ve benzeri) Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 2 ay
içinde Maden Dairesine yazılı olarak taraflarca bildirilecektir. Bu sürede bildirilmeyen sözleşmelerden doğan ihtilaflarda Bakanlıkça bir
karar verilemez. Her türlü hak ve yükümlülükler ruhsat sahibine aittir.
Yönetmelik hükümlerinde Anayasa’nın 73. maddesine aykırılık görülmektedir. Aslında yasada olmayan rödovans uygulaması ve ruhsatın iptalini gerektiren yaptırım yönetmelikle
getirilmiştir. 3213 sayılı Maden Yasası’nda iki teminat iradının
ardından ruhsatın iptalini öngören 10. madde hükümlerine
göre yaptırım uygulanmıştır. Rödovans anlaşması 1 ay içinde
MİGEM’e bildirilmediği gerekçesiyle çok sayıda ruhsata ceza
verilmiştir. Bu konuda açılmış davaların da hemen hemen tamamı İdarenin lehine sonuçlanmıştır. Bugün yaşanan sıkıntılar
o dönemlerden gelmektedir.
2004 yılına kadar 3213 sayılı Maden Yasası’nın 7. maddesine
göre, ruhsat sahiplerinin izne tabi yerlerde izinsiz madencilik
faaliyetinde bulunlduğunun tespiti halinde önce ruhsat teminatının 1/3'ü irad kaydedilmiş, fiilin tekrarı halinde teminatın
tamamı irad kaydedilerek ruhsat iptal edilmiştir. Özellikle Yasadaki 7. ve 10. madde yaptırımları ruhsat güvencesini ortadan
kaldıran ruhsat sahiplerinin korkulu rüyası haline gelmiştir. Rö-

dovans anlaşmasının İdareye bildirilmemesi ruhsatın iptalini
gerektirmiştir. Beyan usulü başlığı altındaki 10. maddede gerçek dışı, yanıltıcı, yasa hükümlerinin icraatını engelleyen, haksız surette hak iktisap fiilleri işleyen veya işlenmesine yol açan
ruhsat sahiplerinin bir defaya mahsus olmak üzere teminatlarının irad kaydedilerek 5 katına çıkarılması, bu fiillerin tekrarı
halinde ruhsatların iptali söz konusu olmuştur. 2004 yılında bu
yaptırımlar 5177 sayılı kanunla kaldırılmış, uygulamada süreye
bağlı bir çeşit af getirilmiştir.
1990-2004 yılları arası dönemde, ruhsat sahipleri dekapaj,
hazırlık, nakliye gibi hizmetler için yaptıkları sözleşmeleri de
MİGEM’e vermek zorunda kalmışlar, yaşanan sorunlar sonrası
26/10/2003 tarih ve 25271 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yönetmelik değişikliği ile 1990 yılındaki Yönetmelikteki “Rödovans, kira, taşeron ve benzeri” hükmü yalnızca “Rödovans”
olarak değiştirilerek çözümlenmiştir.
2004 yılına kadar rödovans sözleşmeleri MİGEM tarafından
onaylanmadan önce incelenmiş, sözleşmede ruhsat hukukunu
etkileyecek yükümlülüklerin rödovanscıya yüklenmesi engellenmiştir. Bunlardan biri de o zamanki adıyla “fenni nezaretçi”
atamasıdır. Ruhsat sahibinin sahaya fenni nezaretçi atamaması
halinde MİGEM konuya müdahale etmiştir. Genel Müdürlüğe
verilen bilançoları işletmeci ile ruhsat sahibi birlikte imzalamaları öngörülmüştür. Bu dönemde Rödovanscı ruhsat hukukunu
etkileyecek yetkileri kullanmak için ruhsat sahibinden noter
kanalıyla vekaletname almıştır.
5177 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 2004 yılına kadar
bazı ruhsat sahipleri ile rödovansçıları arasında yaşanan basit sorunlar bile MİGEM’e çözdürülmek istenmiş, MİGEM bu dönemde
rödövasla ilgili gereksiz işlerle uğraşmak zorunda kalmıştır.
3213 sayılı Maden Yasasında olmayan hüküm 5177 sayılı Yasa
sonrası da Maden Yasası’nda
olmamıştır. Ruhsat sahipleri ile
rödovansçılar arasındaki sorunların çözümünde MİGEM’in hiçbir şekilde taraf olmaması için
3213 sayılı Maden Kanunu’nda
zaten olmayan hüküm 5177
sayılı Yasa sonrası da Maden Yasası’nda olmamıştır. 03/02/2005
tarihli Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde;
“Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra,
ruhsat sahiplerinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri ile ilişkili
olarak üçüncü kişi ya da kuruluşlarla yaptığı sözleşmelerin Genel
Müdürlüğe bildirilmesine ve görüş alınmasına gerek yoktur.
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Ancak ruhsat sahasındaki tüm faaliyetlerden Genel Müdürlüğe karşı
ruhsat sahibi sorumludur.
Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihine kadar yapılmış ve Genel Müdürlükçe uygun görülmüş sözleşmelerin uygulanmasında 3213
sayılı Maden Kanunu ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
çıkabilecek anlaşmazlıklarda, ruhsat sahasındaki faaliyetlerin
aksamaması ve maden rezervinin en verimli biçimde işletilmesi ilkeleri gözetilerek Genel Müdürlüğün yapacağı incelemelere
göre vereceği karar geçerlidir. 3213 sayılı Maden Kanunu yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden ruhsat sahibi sorumludur. Bu
sözleşmelerin yenilenmesi, sürelerinin uzatılması, hükümlerinin
değiştirilmesi taleplerinde Genel Müdürlükten görüş alınmasına
gerek yoktur.” denilerek Bakanlık Rödovans anlaşmalarında kesinlikle taraf olmadığını hükme bağlamıştır.
2010 yılına gelindiğinde, ağırlıklı olarak kamu kurumlarının
talebi ile yaşanan birkaç sorunun tekrar yaşanmaması adına
5995 sayılı Kanuna rödovansla ilgili hüküm girmiş, Yönetmelik’te sözleşmelerin, tarafların talebi halinde “bilgi amaçlı”
MİGEM’e bildirilmesi istenmiştir. Böylece devir ve intikal işlemlerinde rödovanscının bilgilendirilmesi amaçlanmıştır:
Madde 17 – 3213 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“Ek madde 7 – Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişilerle yapmış oldukları Rödovans
sözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak madencilik faaliyetlerinden
doğacak İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluk Rödovanscıya aittir. Ancak bu durum ruhsat sahibinin
Maden Kanunundan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği'nde Rödovans
işlemleri
Madde 100 – (1) Maden işletme ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmı veya tamamı için üçüncü kişilerle yapmış
oldukları Rödovans sözleşmeleri ve bu sözleşmelerde yapılan
değişiklikler, tarafların talebi halinde devir ve intikal işlemlerinde bilgilendirme amacıyla maden siciline şerh edilir. Tarafların
birlikte Rödovans sözleşmesinin iptalini talep etmeleri halinde de
bu kayıtlar terkin edilir. Genel Müdürlük hiçbir şekilde Rödovans
sözleşmelerine taraf değildir.
(2) Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında
veya tamamında üçüncü kişilerle yapmış oldukları Rödovans
sözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak madencilik faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve
hukuki sorumluluklar Rödovansçıya aittir. Ancak bu durum ruhsat
sahibinin Kanundan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
2015 yılına gelindiğinde ülkemizde madencilik iş kazalarıyla
anılır olmuştur. Yaşanan iş kazaları sonrası meslek odaları ve
bazı sivil toplum örgütleri tarafından iş kazalarının nedeninin
taşeron ve rödovans sistemi olduğu, yasaklanması gerektiği
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savunularak kamuoyu yönlendirilmiştir. İş kazalarının gerçek
nedeni denetim eksikliği ve yapılan denetimlerin de doğru yapılmamasıdır (Madencilik Türkiye, 15.Ocak.2015, 44.sayı “Madencilikte İş Kazaları”). Bunun üzerine MİGEM yasa çalışmalarında önce madencilikte rödovansı yasaklamış, daha sonra ise
bundan vazgeçmiştir.
6592 Sayılı Kanun’da Rödovansla ilgili hükümler aşağıdadır:
Ek Madde 7 – (Ek: 10/6/2010-5995/17 md.) (Ek fıkra: 4/2/2015 –
6592/22 md.) Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında Rödovans sözleşmeleri Bakanlığın iznine tabidir. İzin alınmaksızın
yapılan Rödovans sözleşmesi ile yürütülen madencilik faaliyetleri durdurulur.
(Ek fıkra: 4/2/2015 – 6592/22 md.) Kamu kurum ve kuruluşları ile
iştirakleri hariç olmak üzere yer altı kömür işletmelerinde maden
ruhsat sahipleri, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişiler ile üretim faaliyetlerine yönelik Rödovans sözleşmeleri yapamaz. Aksi takdirde Rödovans sözleşmesi ile yapılan
madencilik faaliyetleri durdurulur.
Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında veya
tamamında üçüncü kişilerle yapmış oldukları Rödovans sözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak madencilik faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluklar Rödovansçıya aittir. Ancak bu durum ruhsat sahibinin
Maden Kanunundan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
Mevcut Rödovans sözleşmeleri:
Geçici Madde 23 – (Ek: 4/2/2015-6592/24 md.) Mevcut Rödovans sözleşmelerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç ay içinde Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur.
Aksi takdirde Rödovans sözleşmesi ile yapılan madencilik faaliyetleri durdurulur. Kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakleri hariç olmak üzere, yer altı kömür madenciliğine dair Rödovans
15 Ocak 2018

sözleşmeleri sona erdirilmeyen ruhsat sahalarının süre uzatım
talepleri kabul edilmez.
Eylül 2017’de çıkarılan Maden Yönetmeliği'nde Rödovans işlemleri;
Madde 101 – (1)Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında yapılacak olan Rödovans sözleşmeleri Bakanlığın iznine tabidir.
(2)Maden işletme ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmı
veya tamamı için üçüncü kişilerle yapmış oldukları Rödovans sözleşmelerinin ve bu sözleşmelerde yapılan değişikliklerin, devir ve
intikal işlemlerinde, bilgilendirme amacıyla Genel Müdürlüğe verilmesi ve maden siciline bilgi amaçlı şerh edilmesi zorunludur. Genel
Müdürlük hiçbir şekilde Rödovans sözleşmelerine taraf değildir.
(3)Bir ruhsat sahasında Rödovans talebinin olması durumunda talep alanının madencilik faaliyeti yapılabilecek büyüklükte olup olmadığı ve işletme faaliyetlerinin
birbirini olumsuz etkileyip etkilemediği göz önünde bulundurularak Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir.
(4)Kamu kurum ve kuruluşları ve iştirakleri hariç yeraltı kömür sahalarında Rödovans sözleşmesi yapılamaz. Kamu kurum ve kuruluşları ve iştiraklerinin yeraltı kömür işletmelerinde aynı alan içinde, kot/kat farklılığı
olması, giriş çıkışları ve havalandırmalarının birbirinden bağımsız olması halinde birden fazla Rödovans sözleşmesi yapılabilir.
(5)Rödovans sözleşmelerinde sözleşmenin bitiş tarihi, muhtemel
süre uzatımları dahil gün/ay/yıl olarak belirtilir. Aynı alanda kot/
kat farklılığı olsa dahi birden fazla Rödovans sözleşmesi yapılamaz.
(6)Rödovansçı olarak faaliyet gösteren tüzel kişilerden ortaklık payı
ve adres bilgileri istenir. Tüzel kişinin Kanunun 6 ncı maddesindeki
maden haklarını kullanma ile ilgili şartları taşıması ve bu Yönetmelikte belirlenen mali yeterlilik şartlarını sağlaması zorunludur.
(7)Tarafların birlikte Rödovans sözleşmesinin maden sicil kayıtlarından silinmesini talep etmeleri halinde bu kayıtlar maden
sicilinden silinir. Tek taraflı silinme talepleri kabul edilmez. Süresi sona eren Rödovans sözleşmeleri, maden sicilinden silinir.
(8)Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında
veya tamamında üçüncü kişilerle yapmış oldukları Rödovans
sözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak madencilik faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluklar Rödovansçıya aittir. Ancak
bu durum ruhsat sahibinin Kanundan doğan teknik, mali
ve hukuki konulardaki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
(9)Rödovans usulü ile faaliyet gösteren tüzel kişiler de dahil olmak üzere, doğrudan/dolaylı ortaklık yapısı ve adres bilgilerinde
yapılan değişiklikler bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.
Hisse payı %10’un üzerinde şirket olması durumunda da bu tüzel
kişiliğin de hisse payları bildirilir. Aksi takdirde Kanunun 10 uncu
maddesinin dördüncü fıkrası gereğince işlem tesis edilir.
Daimi nezaretçinin istihdamı MADDE 123 – ………………….
(2) Ruhsat sahibi, hammadde üretim izin sahibi, Rödovansçı veya
faaliyeti gerçekleştiren tarafından daimi nezaretçinin atanması,
Genel Müdürlük onayı ile tamamlanır. Ancak, bir ruhsat sahasında Rödovans sözleşmesinin bilgi amaçlı maden siciline şerh
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edilmesi için yapılan başvuru ile birlikte, daimi nezaretçi atanma
talebinin de ruhsat sahibi ve Rödovansçı tarafından birlikte yapılması zorunludur. Ruhsat sahasında Rödovansçı bulunması veya
hammadde üretim izin sahasında faaliyeti gerçekleştiren bulunması halinde, atanması müştereken veya münferiden talep edilebilir, daimi nezaretçi atamasında anlaşmazlığın olması durumunda ise ilgili taraflardan birinin talebi üzerine daimi nezaretçi
atanabilir. Ruhsat veya hammadde üretim izin sahasında birden
fazla daimi nezaretçi atanabilir. Atanan daimi nezaretçi; ruhsat
sahibi, hammadde üretim izin sahibi, Rödovansçı veya faaliyeti
gerçekleştiren tarafından istihdam edilebilir.
Yönetmelikte ilginç olan 101.maddenin 9.fıkrası aşağıdaki gibidir.
(9) Rödovans usulü ile faaliyet gösteren tüzel kişiler de dahil olmak üzere, doğrudan/dolaylı ortaklık yapısı ve adres bilgilerinde
yapılan değişiklikler bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.
Hisse payı %10’un üzerinde şirket olması durumunda da bu tüzel
kişiliğin de hisse payları bildirilir. Aksi takdirde Kanunun 10’uncu
maddesinin dördüncü fıkrası gereğince işlem tesis edilir.
Kanunun 10. maddesinin 4.fıkrası: Beyanlardaki hata ve noksanlıklar, idarenin tespiti ve sorumluların uyarılmasından itibaren iki ay içerisinde düzeltilir. Bu sürede gerekli düzeltmenin yapılmaması halinde 20.000 TL idari para cezası uygulanır.
İdare “Rödovans sözleşmelerine taraf olmadığını” ifade ederken
(Maden Yönetmeliği Madde 101) diğer taraftan da mevzuatın çoğu
maddesinde rödovansa müdahale etmiş, doğrudan müdahil olmuş,
rödovans anlaşmalarını Bakanlığın iznine tabi tutmuştur. Ancak Bakanlığın rödovans anlaşmalarını geçerli kılacağı ya da kılmayacağı
yönünde uygulayacağı herhangi bir kural da yoktur.
Maden Yönetmeliği’nin 48. madesindeki sevk fişi verilmesi
hükmü ile 123. maddesindeki daimi nezaretçi ataması ile ilgili
hüküm rödovansla ilgili 101. maddesindeki hükümlerle açıkça
aykırılık teşkil etmektedir.
Maden Yönetmeliğinin 48.maddesi 2.fıkrasının bir bölümü
aşağıdaki gibidir:
Maden sevkiyatı Madde 48 – ……………..
(2) ………. Ancak, ruhsat sahasında rödovansçı veya hammadde üretim izin sahasında faaliyeti gerçekleştiren bulunması halinde ise sevk fişinin müştereken veya münferiden talep edilmesi
üzerine verilebilir.
Ruhsat sahibi rödovansçıya noter kanalıyla yetki vermediği sürece rödovansçı daimi nezaretçi atamasına müdahil olmamalı,
mevzuat ile sevk fişi alma ve daimi nezaretçi atama talebinin
ruhsat sahibi ve rödovansçı tarafından birlikte yapılması zorunlu
tutulmamalıdır. Çünkü mevzuat daimi nezaretçiye ruhsat hukukunu iptale kadar götürebilecek müdahale, denetleme yetkisi
ve bunları daimi nezaretçi defterine yazma sorumluluğu ver15 Ocak 2018

miştir. Ruhsat sahibi kendi hür iradesi ile istediği maden mühendisini daimi nezaretçi olarak atayabilmeli, sevk fişlerini Devlet
haklarından sorumlu olan ruhsat sahibi almalı ya da bu işler için
ruhsat sahibi rödovasçıya noter kanalıyla vekalet vermelidir.
Anlayabildiğimiz kadarıyla daimi nezaretçi ataması ve sevk fişi
verilmesi ile ilgili düzenlemelerin, hammadde izni almış kamu kurumları ile sahalarında ihale ile taşeron çalıştırıp kalker ve benzeri
hammadde ürettiren madenlere yönelik yapıldığı düşünülmektedir. Ruhsat sahibi dışında rödovansçılara ve işletmecilere daimi
nezaretci atama ve sevk fişi alma yetkisi verilmesi uygun değildir.
6592 sayılı Yasa ile yer altı madenciliğinde rödovans anlaşması
yasaklanmıştır. Ancak “kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakleri”
bu yasaklamadan ayrı tutulmuştur. “Kamu kurum ve kuruluşları ile iştiraklerinin” istisna tutulması adil ve mantıklı değildir.
Eğer gerekçe iş kazasıysa iş kazalarının önemli bir kısmı kamu
kurumlarına ait ruhsat sahalarında meydana gelmektedir. Yasaklanması gerekiyorsa kamu kurum ve kuruluşları ile iştiraklerinin rödovans (Not: Taşeron anlaşmasında ruhsat sahibi ücreti
karşılığında “dekapaj, nakliye, kuyu açılması, maden üretilmesi
gibi” bazı hizmetleri almaktadır. Bu hizmetleri alırken ruhsat
sahibinin sorumluluğu ortadan kalkmamaktadır) anlaşması
yapmaları da yasaklanmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşları ile
iştirakleri kendilerinin işletemeyecekleri ruhsatları ise ellerinde
tutmamalıdırlar.
Diğer taraftan “Mevcut rödovans sözleşmeleri” başlığı altındaki Geçici Madde 23’deki “zorunludur”, “durdurulur”, “kabul edilmez” hükümleri madenciyi tehdit eder niteliktedir ve
madencilik faaliyetinin durdurulmasının çalışanların aileleri ile
birlikte açlığa terk edilmesi anlamına geleceğinin hatırlanmasında yarar vardır.
Şu anda rödovans sözleşmelerinin sicil kayıtlarına işlenmesi taleplerinde ruhsat taban bedeli kadar bedel istenmektedir. Rödovans sözleşmeleri için bu bedelin istenmesi de Anayasamızın “Vergi ödevi” başlığı altındaki 73.maddesi ile çelişmektedir:
“Madde 73.-…… Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler
yasayla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.”
Bu maddede “maddi yaptırımların ve parasal yükümlülüklerin yasa ile düzenleneceğini, yönetmeliklerle parasal yaptırım
veya parasal yükümlülüklerin düzenlenemeyeceği” ifade edilmiştir. Süre, yaptırım ve mali yükümlülük gibi hususların yasayla düzenlenmesi gerekmektedir.
Diğer bir konu da rödovans anlaşmalarının Bakanlık tarafından
onaylanmasıdır. Kurallar doğru konulduğunda bu kurallara
uygun hareket edenlerin rödovans anlaşmasının MİGEM’de tamamlanması gerekmektedir. Ruhsat devirlerinde de aynı sorun
yaşanmaktadır. Ruhsat müracaatları Bakanlığın onayına sunulmaktadır. Halihazırda bürokrasiye boğulan madencilik sektöründe bu şekilde daha fazla bürokrasi yaratmaktadır.
15 Ocak 2018

Sonuç olarak;
Yazıdan rödovanscı veya taşerona karşı olduğum çıkarılmamalıdır. Ülkemizde madencilik mevzuatına ruhsat sahibinden
daha duyarlı, iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerden taviz vermeden, kaynak kaybına olanak tanımadan üretim yapan rödovascıların/taşeronların olduğu gerçeğini göz ardı etmek mümkün
değidir. Sorun rödovanscı veya taşeron değildir, sorun madencilik faaliyetlerini gerek işçi hakları ve gerekse yapılan iş olarak
gerekli şekilde denetlenmeyişindedir.
Şu andaki mevzuata göre Bakanlık rödovansa taraf olmadığını
iddia etmesine karşın rödovans sözleşmelerine taraftır.
Rödovans sözleşmeleriyle ilgili kişisel görüşüm, Bakanlık bu
konuda 2010 yılı öncesine dönmeli, Maden Kanunu ya da Maden Yönetmeliği’nde rödovansla ilgili bir hüküm olmamalıdır.
Genel Müdürlük, şimdi olduğu gibi (!) hiçbir şekilde Rödovans
sözleşmelerine dahil olmamalıdır.
Şayet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rödovans anlaşmalarına şimdiki gibi dahil olmak istiyorsa, aşağıdaki sorumluluklara uygun yasal bir düzenleme hazırlamalıdır:
• Daimi nezaretcinin atama yetkisini ruhsat sahibi ve rödovanscı kendi aralarında çözmeli, bunu da sözleşmeye yazmalıdırlar.
• Devlet haklarının ödenmesinden rödovansçı sorumlu olmalıdır.
• İdari para cezalarının muhatabı rödovansçı olmalıdır.
• Rödovans bedelinin her yıl ruhsat sahibine ödenmesi sağlanmalıdır. Ödemediği taktirde ödemesi için yasal yollara başvurmalıdır.
• Maden Kanunu’nun 7. maddesi özellikle orman aşımları ve
izinsiz çalışmalardan rödovansçı sorumlu tutulmalıdır.
• Şimdi olduğu gibi iş kazalarından rödovansçı sorumlu olmalıdır.
• Yasal olmayan üretim ve sevkiyattan rödovansçı sorumlu olmalıdır.
• Diğer taraftan “ruhsat bedelinin ödenmemesi”, “10. madde
ihlali”, “24. madde ihlali” gibi aşamalı olarak ruhsat iptalini gerektiren yaptırım ve idari para cezalarından rödovansçı sorumlu olmalıdır. Bu cezalar ruhsat sahibine de bildirilmelidir.
• Ruhsat iptal aşamasına gelmeden önce Rödovansçının sahadaki faaliyeti İdare tarafından durdurulmalı, Rödovans sözleşmesini İdare tarafından iptal edilmeli, bu durum ruhsat sahibine bildirilmeli, ruhsat alanın düzene konulması için İdare
ruhsat sahibine makul bir süre tanımalıdır.
Madencilik faaliyetlerinde esas olan:
1. Ruhsat hukukundan ruhsat sahibinin sorumlu olması,
2. Madenlerin işletme projesine ve maden mevzuatına uygun
olarak kaynak kaybı olmadan,
3. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun üretilmesidir.
Devlet ilgili kurumlarıyla bu üç konuyu gerektiği şekilde denetlediğinde her şey çok daha iyi olacaktır.
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DEĞERLENDIRME

Maden Mevzuatında Kurul Kararları

İdarenin bir bütün olmasına rağmen,
zaman zaman farklı bakanlıklar farklı projeler üretmekte ve bu projeler
kimi zaman madencilik faaliyetleri ile de çakışmaktadır. Otoyol
projelerinde ki güzergâh, baraj inşaatı, demir yolları, havaalanı,
liman, baraj, enerji tesisleri, petrol, doğalgaz, jeotermal boru
hatları, su isale hatları ile maden projeleri kimi zaman çakışmaktadır. Bu durumda, hangi projeye öncelik verileceği ve
hangisinden vazgeçileceğine karar vermek gerekecektir.
Ömer Günay
Avukat-Maden Mühendisi
omerguna@hotmail.com

İşte bu amaca yönelik olarak, üstün kamu yararını tespit etmek,
üstün kamu yararı kararı verilen projeye devam ettirmek, diğer
projede kazanılmış hakları korumak ve tazmin etmek üzere
Maden Kanununda düzenleme yapılmıştır. İlgili hüküm Maden
Kanunu: 7 maddesinin 11 fıkrasıdır ve şu şekildedir: “Madencilik faaliyetleri ile Devlet ve il yolları, otoyollar, demir yolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, petrol, doğalgaz, jeotermal
boru hatları, su isale hatları gibi kamu yararı niteliği taşıyan veya
gerçek/tüzel kişilere ait diğer yatırımların birbirlerini engellemesi,
maden işletme faaliyetinin yapılamaz hale gelmesi, yatırım için
başka alternatif alanların bulunamaması durumunda, madencilik faaliyeti ve yatırımla ilgili karar, Kurul tarafından verilir”.
Kurul kavramı maden hukukuna yeni girmiş bir kavramdır. Kurul kararına konu olan uyuşmazlık, idare tarafından madencilik
faaliyeti yapılmasının mümkün olmadığı bir alana, madencilik
faaliyeti yapılmasına izin verilmiş olması halidir. Kurul kararları
ile ilgili düzenlemeyi üç başlık altında incelemek mümkündür.

Grubuna Bakılmaksızın Arama Döneminde Olan
veya I. Grup Veya II. Grup (a) Ruhsatında Olup,
Ruhsat Alanı Yatırımında Olmadığı ve Görünür
Rezervin Henüz Tespit Edilmediği Durumlar
Maden Kanunu 7/12: Herhangi bir yatırım yapılmamış I. Grup
ve II. Grup (a) bendi madenler, mıcır, kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddeleri
için verilen ruhsatlar ile görünür rezervi belirlenmemiş diğer grup
maden ruhsat sahaları ile çakışan aynı yerdeki diğer yatırımlara
Genel Müdürlükçe izin verilir.
a) Herhangi bir yatırım yapılmamış I. Grup ve II. Grup (a) bendi
madenler ile çakışan diğer yatırımlar
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b) Mıcır, kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda
kullanılan her türlü yapı hammaddeleri için verilen ruhsatlar
(izinler) ile çakışan diğer yatırımlar
c) Görünür rezervi belirlenmemiş diğer grup maden ruhsat
sahaları ile çakışan aynı yerdeki diğer yatırımlar
Bu üç durumda, madencilik faaliyetinin yapılması yerine diğer
yatırımların öncelik hakkı vardır. Burada ki ölçü henüz görünür
rezervin belirlenmemiş olmasıdır. Madencilik süreci içinde,
mevcut durumda, henüz görünür rezervi tespit edilememiş
aşama söz konusu ise diğer yatırımların yapılmasına engel teşkil etmez. Bir başka deyişle, görünür rezerv yok ve yatırımda
yoksa, tazminat da yoktur. Bu durumda karar Genel Müdürlükçe verilir. Bununla ilgili olarak kurula gidilmez.

Grubuna Bakılmaksızın Ruhsat Alanı ile Çakışan, Fakat Görünür Rezervle Çakışmayan Durum Söz Konusu ise;
Maden Kanunu 7/12 ruhsatlı sahalarda görünür rezervi belirlemek üzere yapılan sondaj, kuyu, galeri, desandre gibi işler için
yapılan yatırımların ve maden varlığının belgelenmesi durumunda tespit edilen görünür rezerv alanı dışındaki alanlar için diğer
yatırımların madencilik faaliyetlerini engellemeyeceğine Genel
Müdürlükçe karar verilmesi halinde diğer yatırım için izin verilir.
Bu durumda ruhsat alanında çakışan alan ile yatırımın engellenip engellenmediğine Genel Müdürlük tarafından karar
verilecek, idarenin kararına göre eğer madencilik faaliyeti ile
birlikte sürdürülebilecek ise yatırım için izin verilecektir. Eğer
madencilik yatırımı ile diğer yatırım çakışıyorsa ve bu durum
Genel Müdürlükçe tespit edilmiş ise bu halde Genel Müdürlük durumu Kurula götürecek ve Kurul karar verecektir
.

Grubuna Bakılmaksızın Ruhsat Alanı ile Çakışan, Görünür Rezervle veya İşletme İzin
Alanı ile Çatışan Durum Söz Konusu ise;
Bu durumda, Maden Yönetmeliğinin 121. maddesinde sayılan
usuller çerçevesinde ve sadece yatırım giderleri tazmin edilecektir.
Yatırım giderlerinin tesbitinde;Tazminata esas değerin hesaplanmasına çatışmanın heyet tarafından tespiti tarihi esas alınarak
başlanacaktır. Bundan önce ki süreler ile ilgili tazminat düşünül15 Ocak 2018

memektedir. Ancak “Madencilik faaliyetleri ile ilgili yatırım gideri,
ruhsat hukuku ile başladığı ve devir edilen ruhsatlarda devir öncesi
yatırım gideri de dahil olmak üzere tüm yatırım gideri yeni ruhsat
sahibine ödenir. Taraflar arasındaki devir tutarı yatırım giderine dahil edilmez.” kuralı getirilmiştir.
Ruhsat sahibi, sahayı devir almışsa, devir işlemi de bakan oluru
ile yapılabildiği ve sicile işlenmek zorunluluğu nedeniyle, taraflar arasında yapılan devir tutarının tazmin edilmemesinin
haklı bir gerekçesi yoktur. Diğer yandan Yönetmelik 121/5: “b)
Yatırım gideri, fatura veya dekonta göre, fatura veya dekontun
ibraz edilememesi durumunda ise fiili tespite göre belirlenir” şeklinde düzenlendiği içinde sözleşme veya fatura veya dekontun
ibraz edilmesi halinde taraflar arasında ki devir tutarı tazminat
hesabına dahil edilmelidir.
Nitekim,Yönetmeliğin 121/5 h fıkrasında: ”İhale yoluyla alınan
ruhsatlarda, çakışan alandaki madencilik faaliyetleri dikkate alınarak, ruhsatın arama ruhsatı veya işletme izni olmayan işletme
ruhsatı olması durumunda ihale bedeli yatırım gideri hesabına
dahil edilir. İşletme izinli ruhsatlarda ise yatırım kalemi olarak
kabul edilecek ihale bedelinden, ruhsat süresi oranında düşülerek hesaplama yapılır. Hesaplamalarda yeniden değerleme oranı üzerinden işlem tesis edilir.” şeklinde düzenleme karşısında
tarafların devir bedelinin ödenmemesinin haklı bir gerekçesi
görülmemektedir.
Ayrıca fiili tespitten ne anlaşılması gerektiği de tartışılmalıdır.
Fiili tespit, heyetin sahada yaptığı tespit olarak anlaşılmakta ise
de geçici tatil, üretim aksaması, iş makinelerini tamir bakım için
sahada bulunmaması, menkullerin haciz ve ipoteği durumlarında idarenin tespiti gerçeği yansıtmayacaktır.
Bir diğer düzenleme Yönetmeliğin 121 /5 n fıkrasıdır: “Yatırım
gideri ödeninceye kadar yatırım/madencilik faaliyetleri sürdürülür. Ödemenin yapılmasına müteakip yer teslimi yapılır.” şeklindedir. Uygulamada kısmen veya tamamen çakışma varsa mevcut yatırımı devam ettirebilmek adına, madencilik faaliyetinin
durdurulmasına karar verilmekte ve karar tebliğ edilmektedir.
Öncelikli olarak kısmi veya tam çakışma halinde, madencinin
faaliyeti durdurulduğu için bir zararı doğmakta ve yukarda ki
kurala göre de ödemenin yapılacağı ana kadar hem yatırımcı
ve hem de madencilik faaliyetinin sürdürüleceği ifade edilmektedir. Çakışma olduğu halde her iki faaliyetin nasıl bir arada devam ettirileceği belli değildir. Bu ara dönemle ilgili düzenlemeye tesadüf edilmemiştir. Bu düzenleme, düzenleme
amacından çok yatırımcı kuruluşla ruhsat sahibini karşı karşıya
getirecek ve kaos çıkartacak bir kuraldır.
Yönetmeliğin 121/13. fıkrası ise; “Madencilik faaliyetleri ile Devlet ve il yolları, otoyollar, demiryolları, havaalanı, liman, baraj,
enerji tesisleri, petrol, doğalgaz, jeotermal boru hatları, su isale
hatları gibi kamu yararı niteliği taşıyan veya gerçek ve tüzel kişilere ait diğer yatırımların birbirlerini engellediğinin tespit edilmesi
durumunda, gerekli görüldüğünde yatırımcı ve maden ruhsat
15 Ocak 2018

sahibi ile kamu kurum ve kuruluş yetkililerinin katılımıyla Genel
Müdürlüğün koordinasyonunda toplantı düzenlenir. Proje dosyası üzerinde inceleme yapılması sonucunda bir çözüme ulaşılamaması ve gerekli görülmesi halinde ilgili tarafların katılımıyla
proje sahasında tetkik yapılarak yatırımların birbirlerini engelleme olasılıklarının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma yapılır. Yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmeler tutanak haline
getirilerek Kurul Sekretaryasına sunulur.” şeklindedir. Ancak bu
kuralın işletildiği hâl çok kısıtlıdır. Bu kuralın öncelikli olarak uygulanması gerekirken gerekli görülmesi halinde uygulanması
idarenin tek yanlı kararlarının olumsuzluğunu da beraberinde
doğurmaktadır.
Çıkan uyuşmazlıklardan da anlaşılmaktadır ki; burada en büyük
sorun tazminata esas değerlerin içinde sadece yatırımla ilgili
kalemler yer almakta, kâr mahrumiyeti yer almamaktadır. Kurul kararlarına sebep olan durum için madenciye, hiçbir şekilde
kusur yüklenemez. Bu nedenle de maden ruhsatı sahibinin kusursuz olduğu bir durum söz konusudur. Kusur yüklenemeyen
maden ruhsatı sahibinin durumu ise, kazanılmış hakların tespiti ile zararın devlet tarafından ödenmesi gerektiği de aşikardır.
Yukarda açıklandığı üzere sadece yatırım giderlerinin tazmini,
zararın tümünü karşılamayacaktır. Bu nedenle de ruhsat sahibinin zararın tamamının karşılanması ile ilgili talep hakkının
doğacağını düşünülmektedir.
Konunun uluslararası boyutu olarak doktrinde yatırım giderlerinin tartışılmasında “…bir yabancı girişimci, ortada gerçekleşmiş bir yatırımın henüz bulunmadığı aşamada dahi, sadece
kendisine ruhsat verilmiş olması itibarıyla ‘yatırımda bulunmuş
veya yatırımı gerçekleştirmiş’ şeklinde değerlendirilebilecek bir
konuma yükseltilmekte ve yatırım tahkimi korumasına kavuşturulmaktadır. İdare hukuku öğretisinin ve giderek yargının bu hususu dikkate alması gerektiği ise açıktır” görüşü ile de bu durum
vurgulanmaktadır.
Sonuç olarak günümüz dünyasında ve ülkemizde yeni trend
mega projeler devridir. Bu projelerin kamu yararı ile tartışmaları devam ederken bu kez de madenciliğin anılan projelere feda edilmesi sonucu doğmuştur. Artık maden ruhsatı
sahibi maden ruhsatı ve maden izinleri gibi çok sancılı dönemleri aşmış olsa bile, her an bir mega projenin gazabına
uğrayabilir.
Maden ruhsat sahibi için ruhsat bir hukuki güvencedir. Madencilik yatırımlarının teşviki ve tercihi hukuki güvence ile sağlanabilir. Hukuki istikrarın olmaması bile başlı başına madencilik
için bir güvensizlik ortamı doğurmaktadır.
Yukarda anlatıldığı üzere kurul kararları ve tazmin usulü güvenceyi artırıcı değil, azaltıcı ve yok edici şekilde düzenlenmiş
olduğu sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle de Kanunda 7
maddenin ilgili fıkrası ve yönetmeliğin 121 maddesinin ruhsat
ve hukuki güvence sağlayabilecek, kazanılmış hakları koruyacak şekilde ve acil olarak yeniden düzenlenmelidir.
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İNOVASYON

Nesnelerin İnterneti ve Maden
Sektörüne Yansımaları

İnsanların hayat kalitesinin artması ile maden ve enerji tüketimi arasındaki doğru orantı yaygın bilinen bir gerçektir. Bugün
ortalama bir insanın mevcut hayat standartlarını sürdürebilmesi için
dahi ömrü boyunca yüzlerce tonluk madene ihtiyaç duyulmaktadır.
Dünya nufüsunun halen artmakta olduğu, gelişmekte olan ülkelerin
insanlarının hayat standartlarını hızlı bir biçimde yükselttiği ve geri
dönüşümle karşılanan cevher miktarının yıllık ihtiyacı karşılamaktan
çok uzak olduğu göz önüne alındığında; maden sektörü üzerindeki
üretim baskısı uzun yıllar daha sürecek gibi görünmektedir. Bu üretim baskısının olması stresli ama sektör açısından pozitif bir durumdur. Çünkü stresin olmaması yapılan işin öneminin kalmadığı veya
üretime ihtiyaç duyulmadığı anlamlarına gelecektir.
Dr. M. Mustafa KAHRAMAN
Maden Mühendisi
kahraman@email.arizona.edu

Yüzyıl öncesiyle kıyaslandığında maden sektöründe çok ciddi
bir mekanizasyonun gerçekleştiğini söylemek mümkündür.
Ekipman ve makine kullanımının yaygınlaşması doğal olarak
insan gücüne olan ihtiyacı azaltmıştır. Bunun en belirgin örneği geçmişte maden sektöründe çalışan sayılarının toplam
çalışan sayısı içerisinde iki haneli yüzdelerden bugün dünya
toplam iş gücü içerisinde yüzde 1 civarlarına düşmüş olmasıdır. Bu istatistiğe ek olarak üretilen toplam cevher miktarının
bu süreçte onlarca, bazı cevherlerin yüzlerce kat arttığını belirtmek isterim. Ancak buna rağmen halen maden sektöründe
mevcut iş gücü kritik bir öneme sahiptir. Özellikle muhakeme
ve kritik kararların verilmesi konusunda. Makineleşme sonrasındaki adım endüstriyel kontrol ve otomasyon, maden sektöründe daha çok cevher hazırlama tesislerinde ve büyük iş makinelerinde kullanılsa da; optimizasyon, otomasyon ve robotik
konularında özellikle 90’lı yıllardaki yatırımlara rağmen ciddi
bir talep oluşmamıştır. Son on yılda bu alanda yeni girişimler
olsa da bu teknolojilerin sektörde ne kadar kabul göreceğini
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zaman gösterecektir. Özetle makineler sensörler aracılığıyla
gözlemlenmekte ancak çalışanlar bu verileri kullanarak (bir
çok kez kullanmayarak) kararlarını vermektedir.
Buna güzel örneklerden biri filo yönetim sistemleridir. Bugün
madenlerde ekipmanların optimum kullanımı konusunda ilk
olarak 80’li yılların başında Arizona’daki bir bakır madeninin
problemlerine yönelik geliştirilmiş olan Dispatch sistemi maden endüstrisinde en büyük pay sahibi yazılımıdır ve bugün
dünyadaki orta ve büyük madenlerin çok önemli bir kısmı tarafından kullanılmasına rağmen, halen ekipmanlar tamamıyla
algoritma tarafından yönetilmemektedir. Dispatcher denilen
kumanda kontrol merkezi çalışanları bu sistemlerdeki istisnai
durumları, kritik kararları ve yönlendirmeleri kendileri yapmaktadırlar. Kuzey ve Güney Amerika’nın en büyük beş madeninden üçünde durum böyledir. Bu üç işletmeden biri ise
algoritma yerine (algoritmanın kararlarından daha iyi yönettiği kanıtlandığı için) ekipmanlar tamamen kumanda merkezi
çalışanları tarafından idare edilmektedir.
Aslında yaklaşık 40 senedir endüstri tarafından kullanılan bir
teknolojinin, en son donanımlara ve iletişim ağlarına rağmen
insanların insiyatifine güvenilmesinin arka planında iki neden
yatmaktadır. Birincisi maden sektörüne sunulan ürünlerin kalitesi kısmen tartışmalıdır. Çünkü endüstriyel çözümleri tedarik
edenler genellikle fabrikalar gibi steril ortamlara göre tasarlamakta, bu kadar özel durumu olan bir sektörün ihtiyaçlarını
iyi analiz edememektedirler. Bunun sonucunda büyük vaatler
veren küresel firmalar, başarısız girişimleriyle durumu sonuçlandırmaktadırlar. Bir diğer nokta da maden sektöründe kültürel değişimin oldukça yavaş ve zor olduğu gerçeğidir. Uzun
yıllardır sektörde yönettiğim projeler ve sağladığım danışmanlık hizmetlerinin neredeyse tamamında en büyük handikapla15 Ocak 2018

rın başında değişimin yönetilmesi gelmiştir. Maden sektöründe ortalama yaşın diğer endüstrilere göre daha yüksek olması
ve emniyetliliğin kritik bir öneme sahip olmasının da bu kültürün oluşumuna katkısı elbetteki vardır.

Günümüzün endüstride trend konuları arasında nesnelerin
interneti (Internet of Things) ve büyük veri (BigData) ve bulut
teknolojisi (cloud) önemli yer kaplamaktadır. Son on yılda sadece tek fonksiyonu olan bir telefon cihazının, bu kadar kısa
süre içerisinde bu kadar akıllı hale gelmesi; geri kalan diğer
bütün nesnelerin akıllı hale getirilip internete bağlanması
fikriyle sonuçlanmıştır. Şekilsel olarak bakıldığında bu fikir oldukça cezbedici bir görüntü sunmaktadır. Evlerin, cihazların,
ulaşımın, sağlığın aklınıza gelebilecek neredeyse her sektörün
daha akıllı hale getirilmesi bu projenin bir parçasıdır. Bu yaklaşıma göre nesneler bir bakıma nesne olmaktan çıkıp, kendi
kararlarını verebilecek kadar akıllı hale gelecekler, yani diğer
bir deyişle özne olacaklardır. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde internete bağlı cihaz sayısının mevcut 5-6 milyardan, 25-30
milyara çıkacağı bu önermenin bir parçasıdır. Şahsen bu kadar
hızlı bir dönüşümün ürkütücü olduğunu ve bahsedilen dönüşüm hızını pek gerçekçi görmediğimi eklemek isterim.
Öncelikle böyle bir dünya için alt yapının oluşturulması gerekmektedir. Bu mevcut üretim bantlarının değişmesi ve cihazların akıllı hale gelmesi için tüm cihazlara bir beyin ya da
bilgisayar montesi gerekmektedir. Bu boyutta bir iş içinde çok
ciddi bir internet ağının sağlanmasını, veri akışını, veri depolamayı ve nihayetinde güçlü bir yapay zekayı gerektirmektedir.
Bu sanıldığı kadar hızlı gelişecek bir durum değildir. Ama gerçekleşmesi ihtimaller dahilindedir. Sıkıntıların en büyüğü ise
aslında işin birincil anlatılan amacı dışına çıkılmasıyla ortaya
çıkmaktadır: Sözü geçen teknolojilerin hackerler tarafından ele
geçirilmesi veya yapay zekanın insanların kontrolü dışına çıkması sorunsalı. Bu tartışma aslında güncel ama bir o kadarda
karmaşık bir tartışmadır.
15 Ocak 2018

Maden sektörüne bu teknolojilerin yansıması elbetteki beklenmektedir. Ancak durum tedarikçi firmaların vaat ettikleri
kadar kolay ve çabuk gerçekleşmeyecektir. Bahsedilen yöntem
çok ciddi bir veri kaydını, bu verinin depolanmasını, verilerin
akışını ve bu verilerden yola
çıkarak karar verecek yapay
zekayı gerektirmektedir. Endüstri tecrübelerim maden
sektörünün veri kaydı, depolanması ve kullanımı konusunda çok iyi bir noktada
olmadığını gösteriyor. Hali
hazırda endüstri ekipman
takibi, GPS, SCADA, PLC, DCS
gibi teknolojileri yeni sindirilmeye başlamış, algoritmalar
konusunda ise halen gidecek
yolu bulunmaktadır. Büyük
bir ihtimalle bu teknolojiler
ilk etapta cevher hazırlama
tesislerinde ve bakım onarım
atölyelerinden talep göreceklerdir. Örneğin bir makinenin bozulan bir parçası
neticesinde çalışmaya devam etmesi diğer aksamlara zarar
verebilmektedir. Bunu eğer cihazı kullanan kişi tecrübesi veya
sensör yardımıyla farkedip işlemi durdurmazsa ciddi hasarlara
sebep olabilmektedir. İşte böyle bir durumda akıllı bir cihaz, işi
durdurma kararını kendi başına verebilecek ve bu istenmeyen
durumun önüne geçerek daha büyük bir hasarı ve neticede
maliyeti önleyecektir. Bu örneği ilk olarak 2012 yılında dünyanın en büyük şovel üreten firmasının yöneticileriyle yaptığımız
bir görüşmede gündeme getirmiştim. Akıllı cihaz yerine bunu
uzaktan yapacak bir grubun kurulmasıyla sonuçlanan bir girişim olmuştu.
Veri depolama sunucuları, işlemciler, nanoteknolojik ürünler,
internet, sensörler ve diğer birçok teknolojik ürünün maliyetleri gün geçtikçe azalmakta ve neticede halka/endüstriye arz
fiyatları düşmektedir. Bu ucuzlama bu tür teknolojilerin yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. Örneğin 25 sene önce toplumda ancak seçkinlerin kullanabildiği cep telefonları bugün
neredeyse toplumun her kesimi tarafından kullanılmaktadır.
Aynı şekilde maden teknolojisinde de 30 sene öncesine kadar
sadece küresel firmaların kullandıkları tesis kontrol ve gözlem
teknolojileri bugün küçük işletmeler tarafından bile satın alınmaktadır. Nesnelerin interneti önümüzdeki yıllarda ticari açıdan yükselen bir alan olacaktır ve maden sektörüne de belli
başlı alanlarda (iş sağlığı ve güvenliği, üretim, cevher hazırlama, bakım onarım vs.) fayda sağlayabilecektir. Ancak bu durum tahmin edildiği kadar hızlı ve kolay olmayacaktır. Emniyetin kritik öneme sahip olduğu sektörümüzde kültürel değişim
ve dönüşüm için öncelikle sektördekilerin zihinlerinde bu tür
teknolojilerin yeterli güveni kazanması ve kendini kanıtlaması
gerekecektir.
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7061 Sayılı Yasa

Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 28.11.2017 kabul tarihli
7061 sayılı Kanun, 05.12.2017
gün 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 27.09.2017 gün 1030
sayılı olarak sunulan Bazı Vergi Kanunları ile Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının, genel gerekçesinde madenlerle ilgili olarak,
-Genel arama dönemi sonuna kadar maden aramaya yönelik
gerekli faaliyetlerde bulunulmaması halinde arama ruhsatlarının iptal edilmesi,
-Jeolojik haritalama, jeofizik etüt, sismik, karot, kırıntı ve numune almaya yönelik sathi hazırlık işlemleri içeren ve çevreye
zarar vermeyecek faaliyetler için çevresel etki değerlendirmesi
kararı aranmaması,
-İşletme ruhsat döneminde idarelerin üç aylık sürede izin sürecini tamamlaması,

işlemlerin ivedilikle tamamlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca,
bulunmuş maden kaynağının işletmeye alınması sürecinde
yaşanan gecikmelerin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.
Böylelikle, ilgili idarelere makul süre verilerek idari işlemlerin
tamamlanmasına olanak sağlanmaktadır. Yapılan düzenlemeyle ayrıca ülkemiz doğal kaynaklarının, gerekli izin süreçleri
makul sürede tamamlanarak çevreye de duyarlı olacak şekilde
ekonomimize kazandırılması amaçlanmaktadır.
55’inci maddede; 3213 sayılı Maden Kanununun 30’uncu
maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında Maden İşleri Genel
Müdürlüğü, maden sahalarını madenin cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdam, yatırım, ülke ihtiyaçları ve benzeri
hususlar dikkate alarak ara ve uç ürün üretmek amacıyla ihale
edebilmektedir. Öte yandan aynı Kanunun 47’nci maddesinin
dördüncü fıkrası kapsamında Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü tarafından buluculuk hakkı kazanılan maden ruhsat sahaları, bedeli karşılığında ihtisaslaşmış Devlet kuruluşları
ile bunların bağlı ortaklıklarına Bakan onayı ile devredilebilmesi mümkün bulunmaktadır. İhtisaslaşmış Devlet kuruluşları ve
bağlı ortaklıkları ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı maden sahalarını ara ve uç ürün üretmek amacıyla ihale edebilmektedir.

-Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmelerinin
uhdelerinde bulunan maden ruhsatlarını işletmeye, işlettirmeye ve bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye yetkili kılınması, yer almıştır.

Madde ile 3213 sayılı Maden Kanununun 9’uncu maddesinde
değişiklik yapılmak suretiyle söz konusu işlemler için işletme
ruhsatı düzenlendiği tarihten başlamak üzere ilk on yıl süreyle 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında herhangi bir bedel
alınmaması öngörülmek suretiyle, bu türden sahaların ihalesinin ve yatırımların cazip hale getirilmesi ve yatırım ortamının
iyileştirmesi amaçlanmaktadır.

Madde gerekçelerinden, 54’üncü maddede; 3213 sayılı Maden
Kanununun 7’nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle
maden arama faaliyetlerinin daha hızlı yapılması ve maden
arama faaliyetleri sonucunda bulunmuş doğal kaynakların
ekonomiye hızlı bir şekilde kazandırılması amacıyla bürokratik

56’ncı maddede; Maden arama döneminde arama faaliyetlerini yapmadığı halde ruhsatları elinde bulundurup ceza ödemek
suretiyle bir sonraki arama dönemlerine geçilebilmektedir.
Madde ile 3213 sayılı Maden Kanununun 17’nci maddesinde
değişiklik yapılmak suretiyle faaliyet yapılmayan dönemlerin

-İşletme ruhsatı döneminde yeterli üretim yapılmaması halinde ruhsatın iptali,
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olması halinde ruhsatların iptal edilerek gerçek anlamda madencilik yapmak isteyenlere fırsat verilmesi amaçlanmaktadır.
Madde ile ayrıca jeolojik haritalama, jeofizik etüt, sismik ve
karot, kırıntı ve numune almaya yönelik sathi hazırlık işlemleri için çevresel etki değerlendirmesi kararı aranmaması öngörülmektedir. Madencilik faaliyetleri arama ile başlamakta
bu kapsamda ruhsata tabi olarak projeksiyon, jeolojik harita
yapma, numune alma, jeolojik araştırma, sondaj, küçük çaplı yarma gibi üretime yönelik olmayan kalıcı kirlilik, atık, artık
bırakmayan faaliyetlerden oluşmaktadır. Makro düzeyde bir
değerlendirme olan ÇED uygulamasında, bu değerlendirmeye esas olacak verileri dahi elde etmeden bir ÇED raporu istemek ve varlığını zorunlu koşmak Devletin sosyal ve ekonomik
alanda gelişimi için mali kaynak oluşturma zorunluluğu ödevi
karşısında çelişki yaratmaktadır. Madencilik faaliyetlerinin her
aşaması 2872 sayılı Çevre Kanununun izin ve lisans süreçlerine
dahil olduğundan, sathi maden faaliyetleri için ÇED kararının
tüm dünyada olduğu gibi aranmaması amaçlanmaktadır.
57’nci maddede; Ülkemizde yaklaşık 13.000 adet maden işletme ruhsatı yürürlükte olup, her birinin işletme projesi ve faaliyeti bulunmaktadır. Ancak ruhsat sahipleri, mevzuat kapsamında
sunmuş oldukları projenin çok altında işletme faaliyeti yaparak
maden rezervlerimizin ekonomiye kazandırılmasının geciktirilmesine sebep olmaktadırlar. İşletme döneminde projede öngörülen üretimi yapmadığında ruhsat sahibine idari para cezası
verilmekte ve işletme ruhsatında herhangi bir faaliyet olmadan
beklenilmekte ve böylece işletme ruhsatları atıl kalabilmektedir. Madde ile 3213 sayılı Maden Kanununun 24’üncü maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle işletme izin tarihinden itibaren son beş yılın herhangi bir üç yılında yaptığı toplam üretim
miktarının projede beyan edilen bir yıllık üretim miktarının %
30’undan az olmaması sağlanarak atıl duran maden sahalarının
etkin olarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
58’inci maddede; Madde ile, 3213 sayılı Maden Kanununun EK
1’inci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri uhdelerinde bulunan maden ruhsatlarını işletmeye, işlettirmeye ve bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye yetkili kılınmaktadır. Böylelikle,
atıl vaziyetteki sahaların ekonomik, güvenli ve rantabl şekilde
değerlendirilmesine olanak sağlanmaktadır. Ayrıca rödovans
süreleri kısıtlı olduğundan dolayı iş sağlığı ve güvenliğine yönelik uzun vadeli modern teknolojiye uygun yatırımlar yapılamamaktadır. Düzenleme ile belirtilen gerekçelere göre uzun
vadeli yatırım yapılabilmesinin önü açılmaktadır, denilmiştir.
Tasarıda 3213 sayılı Yasanın 7’nci maddede öngörülen değişiklik 7061 sayılı Yasada yer almamıştır.
7061 sayılı Yasa ile 3213 sayılı Yasa’nın 9’uncu maddesine üç
yeni fıkra eklenmiştir.
“Bu Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında
ihale edilecek II. Grup (c) bendi ve IV. Grup maden sahaları,
15 Ocak 2018

47 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında ihtisaslaşmış
Devlet kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına devredilen
maden sahaları, bu kuruluşlar ve bunların bağlı ortaklıkları ile
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilecek maden sahaları için işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak
üzere, ilk on yıl süreyle 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında
ağaçlandırma bedeli hariç herhangi bir bedel alınmaz.”
Değişiklik ile Maden ruhsat sahasının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdam, yatırım, ülke ihtiyaçları ve benzeri hususlar dikkate alınarak şartnamelerde açıkça belirtmek
kaydıyla ara ve uç ürün üretme şartını içeren II. Grup (c) bendi
ile IV. Grupta ihale edilecek maden sahaları, Maden Tetkik ve
Arama Genel Müdürlüğü tarafından buluculuk hakkı kazanılan
maden ruhsat sahaları, bedeli karşılığında ihtisaslaşmış Devlet
kuruluşları ile bağlı ortaklıklarına Bakan onayı ile devredilebilecek, devir aşamasında Yasanın 17’nci maddesinde belirtilen
süreler bu kararların uygulanması esnasında aranmayacak, bu
kapsamda ihtisaslaşmış Devlet kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına devredilen maden sahaları, anılan kuruluşlar
ve bunların bağlı ortaklıkları ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilecek maden sahaları için işletme izni
düzenlendiği tarihten başlamak üzere, ilk on yıl süreyle 6831
sayılı Orman Kanunu kapsamında ağaçlandırma bedeli hariç
herhangi bir bedel alınmayacaktır.
“IV. Grup işletme izinli maden ruhsat sahalarının cinsi, rezervi,
bulunduğu bölge, tenörü, istihdamı, yatırım ve ülke ihtiyaçları
dikkate alınarak ara ve uç ürün üretmek şartıyla, bu ruhsatlardan işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere, on yıl
süreyle 6831 sayılı Kanun kapsamında ağaçlandırma bedeli
hariç diğer bedellerin alınıp alınmayacağını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
IV. Grup maden sahalarında, Yasanın aradığı koşulları sağlanması, ara ve uç ürün üretmek şartının ortaya konulması halinde, işletme izni düzenlendiği tarihten itibaren on yıl süreyle
6831 sayılı Yasa kapsamında ağaçlandırma bedeli hariç diğer
bedellerin alınıp alınmamasında Bakanlar Kurulu yetkili olacaktır.
“Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamı dışındaki sahalardan işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak
üzere ilk on yıl süreyle 6831 sayılı Kanuna göre alınan arazi
izin bedelinin %50’si alınır. Alınan arazi izin bedelinde her
yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden
değerleme oranı nispeti artışı dışında başkaca bir artış yapılmaz.”
İhale ile verilen ve maddedeki şartları sağlayan II. Grup (c) ve
IV. Grup maden sahaları ile yine aynı şartları taşıyıp ihale konusu olmayan IV. Grup sahaların dışında kalan tüm diğer grup
ruhsatlarda, işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere
ilk on yıl süreyle 6831 sayılı Kanuna göre alınan arazi izin bedelinin %50’si alınacaktır.
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Arama faaliyeti başlıklı
17’nci maddenin ikinci
fıkrası 7061 sayılı Yasa ile
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Genel arama dönemi
süresi sonuna kadar maden arama projesinde
belirtilen maden kaynağına ilişkin bilgilerin
ve bu dönemde yapılan
arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını
da gösteren genel arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Genel arama dönemi sonuna kadar ön arama ve genel
arama faaliyet raporları ile yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin Genel Müdürlüğe verilmemesi halinde arama ruhsatı
iptal edilir. Genel Müdürlüğe verilen ön arama ve genel arama
raporlarının veya yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin
uygun bulunmaması halinde 20.000 TL idari para cezası verilir
ve eksikliklerin bir ay içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı
olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksikliklerin verilen
sürede tamamlanmaması veya verilen ön arama ve genel arama faaliyet raporları ile yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması halinde arama ruhsatı iptal edilir.
İlgili mevzuat kapsamında diğer kurumların, ruhsat sahibinin
gerekli izinlere ilişkin başvurusunu olumsuz sonuçlandırması
veya bu izinlerin ruhsat sahibinden kaynaklanan nedenlerle
alınamaması halinde arama ruhsatı iptal edilir. Bu fıkradaki yükümlülükleri yerine getirilen arama ruhsatı, IV. Grup madenlerde dört yıl detay arama dönemine hak sağlar II. Grup (b) bendi, III. ve V. Grup ruhsatlarda ise genel arama dönemi sonuna
kadar işletme ruhsat talebinde bulunulmaması halinde ruhsat
iptal edilir.”
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Değişiklikten önce raporların verilmemesi ya da verilen raporların uygun bulunmaması halinde idari para cezası verilerek
ruhsatın bir sonraki safhaya geçmesi ve ruhsatın iptal edilmemesi şeklinde olan Yasa hükmü değiştirilmiş, raporların verilmemesi, uygun bulunmayan raporların verilen sürede uygun
hale getirilmemesi durumunda da ruhsatın iptali öngörülmüştür. Yine diğer kurumlardan alınması gereken izinlerin ruhsat
sahibinden kaynaklanan nedenlerle alınamaması halinde de
ruhsat iptal edilecektir.
Değişiklikler sonrası Maden Yönetmeliğinin bazı maddelerinde de gerekli düzeltmelerin yapılması gerekeceği açıktır.
Maden Yönetmeliğinin, 18’inci maddesi 5. fıkrasında; Genel
arama faaliyet raporunun süresi içinde verilmemesi halinde
Kanunun 17’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince idari para
cezası uygulanır ve faaliyet raporu aranmaksızın IV. Grup ruhsatlarda detay arama dönemine hak sağlar, düzenlemesi buna
örnektir.
Yasanın 17’nci maddesi 6. fıkrasının ilk cümlesi, “ IV. Grup maden ruhsatlarında detay arama dönemi sonuna kadar Genel
Müdürlüğe verilen raporların ve yatırım harcama kalemlerine
ait belgelerin uygun bulunmaması halinde eksikliklerin bir ay
içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir.”, olarak
değiştirilmiştir. Daha önce IV. Grup (a) bendi değişiklik sonrası
IV. Grup şeklinde çevrilmiştir.
Maddeye eklenen son fıkrada; “Jeolojik haritalama, jeofizik
etüt, sismik, karot, kırıntı ve numune alma ve bunlara yönelik
sathi hazırlık işlemleri içeren faaliyetler için çevresel etki değerlendirmesi kararı alınmaz.”, denilmiştir.
Çok önemli olduğunu düşündüğümüz değişiklik 24’üncü
maddenin 12’nci fıkrasında yapılmış olup bu duruma gelecek
sayımızda değineceğiz.
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EKONOMI

Temel Maden Fiyatları
NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

DEĞERLİ METALLER

(RARE EARTH ELEMENTS)

(PRECIOUS METALS)

Metal

Tarih

Değişim
%

Son Fiyat

Yıl Sonu
Fiyatı

Birim

Tarih

(31.Aralık.2017)

Altın

1285,40

0,00

1285,40

USD/tr. oz

8.Oca.18

Gümüş

16,74

0,00

16,74

USD/tr. oz

8.Oca.18

Platinyum

967,00

3,31

936,00

USD/tr. oz

8.Oca.18

Rodyum

1700,00

-0,87

1715,00

8.Oca.18

Palladyum

1104,00

2,89

1073,00

CME Group

8.Oca.18

Metal

Son Fiyat

Lantanyum Metal ≥ 99%

7,00

0,00

7,00

USD/kg

2,00

0,00

2,00

USD/kg

1.Oca.18

Seryum Metal ≥ 99%

7,00

0,00

7,00

USD/kg

USD/tr. oz

1.Oca.18

Seryum Oksit ≥ 99.5%

2,00

0,00

2,00

USD/kg

USD/tr. oz

1.Oca.18 Praseodmiyum Metal ≥ 99%
Praseodmiyum Oksit ≥
1.Oca.18
99.5%
1.Oca.18 Neodmiyum Metal ≥ 99.5%

85,00

0,00

85,00

USD/kg

52,00

0,00

52,00

USD/kg

60,00

0,00

60,00

USD/kg

1.Oca.18 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5%

42,00

0,00

42,00

USD/kg

Birim

(31.Aralık.2017)

Alüminyum

2243,00

-0,55

2255,0

USD/ton

8.Oca.18

Bakır

7250,00

0,97

7180,50

USD/ton

8.Oca.18

Çinko

3355,00

-0,59

3375,00

USD/ton

8.Oca.18

Kalay

19900,00

-1,19

20140,00

USD/ton

8.Oca.18

Kurşun

2572,00

1,14

2543,00

USD/ton

8.Oca.18

Nikel

12660,00

-0,16

12680,00

USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih

Metal
Antimuan

22.Eyl.17

Bizmut

15.May.13

Birim

(31.Aralık.2017)

9000,00

0,00

9000,00

USD/ton

12,40

0,00

12,40

USD/lb.

Civa

1850,00

0,00

1850,00

USD/şişe

22.Eyl.17

İridyum

675,00

0,00

675,00

USD/tr. oz

22.Eyl.17

Kadmiyum

0,88

0,00

0,88

USD/lb.

1.May.17

Kobalt

25,06

0,00

25,06

USD/lb.

22.Eyl.17

Magnezyum

2,09

0,00

2,09

USD/kg

22.Eyl.17

Manganez

1,94

0,00

1,94

USD/kg

0,00

15500,00

USD/ton

65,00

0,00

65,00

USD/tr. oz

22.Eyl.17

Selenyum

26,00

0,00

26,00

USD/lb.

22.Eyl.17

Tantal

125,00

0,00

125,00

USD/lb.

Tungsten

4,99

0,00

4,99

USD/ton

Uranyum

25,50

0,00

25,50

USD/lb.

22.Eyl.17

Vanadyum

22,10

0,00

22,10

USD/lb.

UXC NM

22.Eyl.17
20.Kas.17

7,00

0,00

7,00

USD/kg

1.Oca.18

Europyum Oksit ≥ 99.5%

150,00

0,00

150,00

USD/kg

55,00

0,00

55,00

USD/kg

1.Oca.18 Gadolinyum Metal ≥ 99.9%
1.Oca.18 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5%

32,00

0,00

32,00

USD/kg

1.Oca.18

Terbiyum Metal ≥ 99.9%

550,00

0,00

550,00

USD/kg

1.Oca.18

Terbiyum Oksit ≥ 99.5%

400,00

0,00

400,00

USD/kg

1.Oca.18

Disporsiyum Metal ≥ 99%

350,00

0,00

350,00

USD/kg

1.Oca.18 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5%

230,00

0,00

230,00

USD/kg

1.Oca.18

Erbiyum Metal ≥ 99.9%

95,00

0,00

95,00

USD/kg

1.Oca.18

Erbiyum Oksit ≥ 99.5%

34,00

0,00

34,00

USD/kg

1.Oca.18

İtriyum Metal ≥ 99.9%

35,00

0,00

35,00

USD/kg

1.Oca.18

İtriyum Oksit ≥ 99.99%

6,00

0,00

6,00

USD/kg

1.Oca.18

Skandiyum Metal ≥ 99.9%

15000,00

0,00

15000,00

USD/kg

1.Oca.18 Skandiyum Oksit ≥ 99.95%

4200,00

0,00

4200,00

USD/kg

6,00

0,00

6,00

USD/kg

1.Oca.18

TÜRKİYE KROM-MANGAN CEVHER FİYATLARI

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ

Metal

Fiyat

Birim

Krom cevheri (CIF-Çin)

46-48% Konsantre

290-300

USD/dmt

Krom cevheri (CIF-Çin)

44-46% Konsantre

270-280

USD/dmt

Kalori

Maden

(TL/Ton)

Yer

Ara .17

Keles krible +40 mm

186

KLİ

2.766

Ara .17

Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

375

Kütahya-Tavşanlı (GLİ)

4947

Ara .17

S.Kısrakdere yıkanmış
+18 mm

375

Manisa-Soma ( ELİ )

4.940

Ara .17

Kısrakdere krible +20 mm

421

Manisa-Soma ( ELİ )

4.957

Ara .17

Soma Deniş yıkanmış
+18 mm

286

Manisa-Soma ( ELİ )

3.991

Ara .17

Çan krible +30 mm

288

ÇLİ

4.537

(kcal/
kg)

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih

Maden

Fiyat
(TL/TonKDV Hariç)

Yer

Kalori
(kcal/
kg)

Ock .18

18/150 PARÇA (DÖKME)

520

ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI

6800

Ock .18

18/150 PARÇA (DÖKME)

520

KOZLU MÜ. LAVUARI

6800

9.Oca.18

Krom cevheri (CIF-Çin)

42-44% Konsantre

250-260

USD/dmt

9.Oca.18

Krom cevheri (CIF-Çin)

42-44% parça

320-330

USD/dmt

9.Oca.18

Krom cevheri (CIF-Çin)

40-42% parça

300-310

USD/dmt

Ock .18

18/150 PARÇA (DÖKME)

520

KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV.

6800

9.Oca.18

Krom cevheri (CIF-Çin)

USD/dmt

Ock .18

18/150 PARÇA (DÖKME)

530

ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI

7000

Ock .18

18/150 PARÇA (DÖKME)

470

AMASRA MÜ. LAVUARI

6100

38-40% parça

ton = 1000 kilogram
lb : libre = pound = 0,453 kilogram
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280-90

TTK

FerroAlloyNet

9.Oca.18
9.Oca.18

Fiyat

Tarih

Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih

Mixed Metal ≥ 99%

TKİ

15500,00

NM

Molibden
Rutenyum

Samaryum Metal ≥ 99.9%

(FOB)

LME

8.Oca.18
1.May.17

NorthernMiner (NM)

22.Eyl.17

Son Fiyat

Yıl Sonu
Fiyatı

1.Oca.18

HEFA Rare earth

8.Oca.18

Değişim
%

Birim

(31.Aralık.17)

Lantanyum Oksit ≥ 99.5%

London Metal Exchange

Tarih

Yıl Sonu
Fiyatı

Değişim
%

1.Oca.18

(NONFERROUS METALS)

Yıl Sonu
Fiyatı

Son Fiyat

1.Oca.18

DEMİR DIŞI METALLER
Değişim
%

Metal

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

Yerli Etkinlikler
15 - 17 Şubat İSG AVRASYA 2018, 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı,
İstanbul, isgeurasia.com
21 - 24 Şubat 4. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi, Afyon, jeotermalsempozyumu.org
27 Şubat - 3 Mart 14. Uluslararası Mermer, Doğaltaş Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, İstanbul, cnrnaturalstone.com
28 - 31 Mart Marble, 24. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı,
İzmir, marble.izfas.com.tr
11 - 13 Nisan Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi,
Zonguldak, komur.maden.org.tr
11 - 13 Nisan Türkiye 21. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Sergisi,
Ankara, ipetgas.org
19 - 21 Nisan 5. Expo Geothermal, Jeotermal Enerji Teknolojileri &
Ekipmanları Fuarı, İzmir, demosfuar.com.tr

23 - 27 Nisan 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, jeolojikurultayi.org
25 - 28 Nisan Beton İzmir 2018, 10. Hazır Beton, Çimento, Agrega,
İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, İzmir, betonfuari.com
2 - 6 Mayıs 8. Jeokimya Sempozyumu, Antalya, ktu.edu.tr/jeokimya8
7 - 11 Mayıs 9. Uluslararası Doğu Akdeniz Jeolojisi Sempozyumu,
Antalya, isemg2018.org
13 - 14 Eylül 4. Uluslararası Yer Altı Kazıları Sempozyumu, İstanbul,
uyak.org.tr
3 - 5 Ekim Kayamek 2018, 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu,
Trabzon, rockmec2018.com
23 - 25 Ekim IMPS 2018, Uluslararası Cevher Hazırlama Sempzyumu
(UCHS), Antalya, imps2018.com
24 - 27 Ekim Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fuarı, Bursa, tuyap.com.tr
13 - 16 Aralık Maden Türkiye 2018, İstanbul, madenturkiyefuari.com

Yabancı Etkinlikler
1 - 3 Mart Understanding the Mining Industry From A to Z, Kanada
4-7 Mart PDAC 2018 International Convention, Trade Show & Investors Exchange, Kanada, pdac.ca/convention
6 - 8 Mart Aggregates Academy & Expo AGG1 2018,ABD, nssga.org
13 - 16 Mart Bauma Conexpo Africa 2018, Güney Afrika, bcafrica.com
15 - 16 Mart 11th CIS Coal Market Conference, Belarus, metalexpert.com
19 - 20 Mart Metals in the Future 2018, Birleşik Krallık, crugroup.com/events
21 - 22 Mart 21st Annual Global Iron Ore & Steel Forecast Conference,
Avustralya, informa.com.au
4 - 6 Nisan Mongolia Mining 2018, Moğolistan, mongolia-mining.org
9 - 11 Nisan 17th World Copper Conference 2018, Şili, crugroup.com/
events
10 - 12 Nisan Mining Exploration and Trade Show Conference (METS)
2018, İspanya, euromines.org
20 - 22 Nisan Minexpo Africa 2017, Kenya, expogr.com/kenyaminexpo
24 - 26 Nisan International Chromium Development Association
Members Meeting 2018, Fransa, https://goo.gl/dwqKgM
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23 - 24 Mayıs AIMS 2018 - First International Conference - Mines of
the Future, Almanya, mre.rwth-aachen.de
16 - 21 Haziran The Resources for Future Generations conference
(RFG2018), Kanada
19 - 20 Haziran 3rd Iran Mines & Mining Industries Summit” Development & Investment (IMIS 2018), İran, www.iicic.com/imis2018
19 - 22 Haziran 25th World Mining Congress 2018, Kazakistan,
wmc2018.org
11 - 17 Ağustos Goldschmidt Conference 2018, ABD, geochemsoc.org
24-26 Temmuz Queensland Mining & Engineering Exhibition QME
2018, Avustralya, reedexhibitions.com.au
6 - 8 Eylül MEI 2018 Mining Exploration International, ABD, miningexplorationinternational.com
22 - 25 Eylül SEG2018, ABD, www.seg2018.org
7 - 9 Kasım Geostatistical/Stochastic Simulation Methods, Tools and
Applications from Ore Reserves to Mine Production, Avustralya, ausimm.com.au
Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.
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SERI ILANLAR

R

eklam
ezervasyon

Madencilik Türkiye Dergisi
Mayeb Basın Yayın İnsan Kay. Ltd.
Tel : +90 (312) 482 18 60
reklam@mayeb.com.tr

MADEN ENDÜSTRİSİ,
ÇALIŞMA ARKADAŞINI
MADENCİLİK TÜRKİYE
DERGİSİNDE BULUYOR

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

Hem de çok uygun fiyatlarla…
Bu Platformda
Aradığınız
Çalışma Arkadaşına
Ulaşmak Çok Kolay

Aylık 10.000 Tekil
Ziyaretçi

Sektörün Her
Kesiminden 400 Takipçi

Mail ile 3.500 Maden
Profesyoneline Ulaşım

Maden Profesyoneli
1.500 Takipçi

Android Uygulamada
1.000’in Üzerinde Takipçi

web sitemizi ziyaret ettiniz mi?

www.mayeb.com.tr

Sektörün Her Kesiminden
2.600 Takipçi
Sektörün Her Kesiminden
11.000 Takipçi

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

Reklam İndeksi
Sayfa Firma
17 Anadolu Flygt
103 Ant Group
93 Apeks

Sayfa Firma
85 Dama Mühendislik

55 Foramec

39 DBC

15 Global Magnet Sondaj

21 Demir Export

105 Asel Teknik

99 DMT

73 BASF
A. Kapak içi Bilgi Mühendislik
44,45 Core Drill

Katlamalı Ö.K. Kayen
109 Kensan

3 Pozitif Sondaj
67 Sandvik

31 Ketmak
33 Kontrolmatik

83 Ebro Armaturen

23 Labris

89 Troya Proses

57 Epiroc

29 MBEF

35 Tuson Turkuaz

79 Cotecna
95 Çolakoğlu Makine

61 Ersencer

www.madencilik-turkiye.com

49 Özfen
Ön Kapak İçi Pena Maden

53 Drager

101 Esit

27 Mestaş
Ön Kapak Metso
41 MTM Makine
19 Netcad

136

Sayfa Firma
Arka Kapak Ortadoğu Sondaj

11 Doğanak Kollektif

59 ERD Sondaj

65 Çukurdere Sondaj

117 FLSmidth

25 Danfoss

113 Ardef
5,9,70,71 Barkom

Sayfa Firma

13,119 Son-Mak
1 Teknima

133 Tüyap
7 Weir
123 Yünel
75,111 Zitron
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Uygulamadan
Üretime

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

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

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.

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

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.

www.ortadogusondaj.com
www.geosondajmakine.com

