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GELİ Ağaçlandırma Faaliyetleri

Cevherden Son Ürüne: 
Bakır

28 madenciyi daha kaybettik! Unutma, unutturma!
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Kömür yine karanlık yüzünü gösterdi

Onur AYDIN
onur@madencilik-turkiye.com

Ülkemiz bir 
istihdam cenneti 

olmadığı 
sürece yer altı 

kaynaklarımızın 
kullanılmaması, 

işletmelerin 
kapatılması 

düşünülemez

Ülkemizde son altı ay içerisinde yaşanan 
üçüncü grizu patlamasında, iki özel işletmenin 
ardından bu kez devletin bir işletmesinde, 
30 madenci göçük altında kaldı. Madenlerde 
yaşanan patlamadan sonra yer altı tünellerinde 
hayatta kalma ihtimali bulunmasından dolayı, 
insanüstü bir çaba sarf edilerek ve çeşitli riskler 
alınarak üç gün boyunca madencileri arama/
kurtarma çalışmaları devam etti. Ancak yapılan 
çalışmalar sonucunda maalesef 28 madencinin 
cesedine ulaşıldı. Yaşamlarından ümit kesilen 2 
işçiye ise ulaşma çalışmaları halen sürüyor. 

Peki grizu patlamaları yalnızca bizim 
ülkemizde mi gerçekleşiyor? Tabi ki hayır! 
Geçtiğimiz Nisan ayının başında Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Batı Virginia Eyaleti’nde, 
Upper Big Branch Madeni’nde 29 madenci 
grizu patlamasından dolayı hayatını kaybetti. 
Mayıs ayının başında ise Rusya-Sibirya’da 
bulunan, Raspadskaya kömür madeninde 
yaşanan patlamada 66 madenci hayatını 
kaybetti. Dergimiz yayına hazırlandığı sırada 
kayıp olan 24 madenciyi arama çalışmaları 
da halen devam etmekteydi. Çin’deki kömür 
madenlerinden ise neredeyse her hafta bir 
patlama haberi gelmektedir. Kısacası kömür 
madenciliğinde grizu tehlikesi her zaman var 
olacaktır. Ancak, alınacak önlemlerle bu tehlike, 
diğer pek çok ülkede olduğu gibi en aza 
indirilebilir. 

Hemen her kaza sonrası olduğu gibi, son 
kazanın ardından da “Zonguldak’taki kömür 
madenleri kapatılsın!” sesleri yükselmeye 
başladı. Enerji Bakanı Sayın Taner YILDIZ’ın 
20 Mayıs tarihinde bir televizyon kanalına 
verdiği röportajda söylediklerine göre, bu 
bölge için herhangi bir farklı istihdam alanı 
yaratılabilse ve madende çalışan 10.000’den 
fazla madenci bu yeni alanlarda istihdam 
edilebilse Türkiye Taşkömürü Kurumunun 
(TTK) işlettiği madenler hemen kapatılabilir. 
Ancak Zonguldak ve civarının başka herhangi 
bir iş kolu için uygun alana sahip olmaması 
nedeniyle, mevcut durumda Zonguldak 
halkının kömür madenlerinde çalışmaktan 
başka şansının olmadığını ekliyor ve bir 
örnek vererek şu an şehre yeni bir hastane 
yapılmasının gerektiğinden ancak bunun 
için bile uygun arazi bulunamadığından 
bahsediyor. Dolayısıyla bu bölgeye madencilik 

haricinde başka yatırımların yapılmasının güç 
olduğunu anlatıyor. Ayrıca ithal taşkömürünün 
ülkemize getirtilmesinin TTK’nın üretiminden 
daha ucuza mal olduğunu hatırlatan Bakan 
Yıldız, Zonguldak’taki madenlerin her yıl zarar 
da etseler, şu anki ülke şartlarında, yalnızca 
bölge halkına istihdam sağlamak amacıyla 
faaliyet gösterdiğini söylüyor. 

Evet, Zonguldak’ta bu şartlarda işletme 
faaliyetleri devam edebilir ancak insan hayatını 
riske atmadan çalışılması gerektiği asla 
unutulmamalıdır. Ülkemiz bir istihdam cenneti 
olmadığı sürece yer altı kaynaklarımızın 
kullanılmaması, işletmelerin kapatılması 
düşünülemez. Bizim gibi gelişmekte olan 
ülkeler için madencilik faaliyetlerinin 
sürdürülmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla 
insan hayatı öncelikli olarak korunarak, üst 
düzey iş ve işçi güvenliği önlemleri alınarak, 
o işletmeye uygun son teknoloji makine ve 
ekipmanlar kullanılarak yer altı kaynaklarımız 
değerlendirilmeye devam edilmelidir. II. Dünya 
savaşı sonrasında Almanya’nın gerçekleştirdiği 
hızlı kalkınma, sanayileşmesine ve sanayide 
yoğun olarak kullanılan kömüre bağlıdır. 
1980’li yıllara kadar geliştirdiği sanayisi 
ile Almanya bugünkü güçlü konumuna 
ulaşmıştır. Buradaki sanayileşme sayesinde yüz 
binlerce insanımız çalışmak için Almanya’ya 
göç etmiştir. 2010 yılına gelindiğinde ise 
Almanya kömür madenciliğinden vazgeçmeyi 
düşünmeye henüz başlamıştır. 

Maden Mühendisleri Odasının 2010 yılı 
Taşkömürü Raporu’nda, Türkiye’deki en büyük 
taş kömürü üreticisi olan TTK’nın, işçi sayısı 
ve ürettiği kömür miktarı giderek azalan, 
yıllık 250-300 milyon USD düzeyinde zarar 
eden, kömürü çok pahalıya mal eden ve 
demir-çelik endüstrisine enerji hammaddesi 
sağlamaktan uzaklaşmış bir kurum haline 
geldiği belirtiliyor. Çok değerli kaynaklara 
sahip bu işletme, faaliyetleri sonrasında zarar 
ediyorsa burada irdelenmesi gereken pek 
çok konu var demektir. Maden Mühendisleri 
Odası tarafından hazırlanan bu raporun 
ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum.

Madencilik camiasının başı sağ olsun…



Türkiye’den Haberler

17 Mayıs Pazartesi günü öğle 
saatlerinde Türkiye Taşkömürü 
Kurumu, Karadon Müessesesinde 
gerçekleşen grizu patlamasında 2’si 
mühendis 30 madenci göçük altında 
mahsur kaldı. Güvenli alanlarda 
kalarak hayatta kalma ihtimalleri 
olan işçiler için yaklaşık 3 gün süren 
kurtarma çalışmaları sonucu 20 
Mayıs tarihinde madencilerin 28’inin 
cesedine ulaşıldı. 2 işçiye ise ulaşma 
çalışmalarına devam ediliyor.

 İlk belirlemelere göre 
madencilerin patlamadan zarar 
görmedikleri, ortaya çıkan gazdan 
zehirlendikleri tespit edildi. Tüm 
ulusumuza ve özellikle madencilerin 
ailelerine baş sağlığı diliyoruz.

Grizu bu sefer TTK’yı vurdu

Mayıs 2010
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Gümüştaş Madenciliğin Niğde 
Ulukışla’da devam eden maden 
arama çalışmaları, siyanürle altın 
arandığı(!) iddiasıyla yöre halkı tarafından 
engellenmeye devam ediyor. Medyanın, 
teknik ve bilimsel olarak imkansız 
olan, siyanürle altın aramacılığı 
yapıldığı şeklindeki yanlış haberlerinin 
de etkilediği yöre halkı, şirketin 
çalışmalarına var gücüyle engel olmaya 
çalışıyor. Yıllar önce İzmir, Bergama’da 
yaşanan olayların benzerlerinin 
yaşandığı bölgede, zaman zaman çeşitli 
topluluklar önderliğinde madenciliğe 
karşı yürüyüşler ve mitingler 
düzenleyen yöre halkı en son nisan 
ayı içerisinde, taşlar ve sopalarla şirket 
çalışanlarına saldırmış, jandarmanın 
devreye girmesiyle olayların büyümesi 
engellenmişti.

Niğde’de siyanürle altın 
arama(!) iddiaları devam 
ediyor

Nisan2010

Nisan 2010

Bilgin Enerji Yatırım Holding, 1 
milyar 520 milyon TL’lik kömür santrali 
kurmak amacıyla Sarp Elektrik adıyla 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna 
(EPDK) başvurdu. Adana’nın Yumurtalık 
bölgesinde kurulması düşünülen 
Gölovası Termik Santrali için başvuruda 
bulunan şirketin kömür santrali 1215 
megavat gücünde olacak. Gölovası 
Termik Santrali Projesi’nin hayata 
geçmesi halinde yıllık olarak 9 milyar 
600 milyon kilovat saatlik elektrik 
üretilmesi hedefleniyor.

Adana’da termik santral 
hazırlıkları

Nisan 2010

Türkiye Madenciler Derneğinin 15 
Mayıs tarihinde gerçekleştirilen genel 
kurulunda seçilen yeni yönetimi şu 
isimlerden oluşuyor; Yönetim kurulu 
asil üyeler: Mustafa Sönmez, M. Atılgan 
Sökmen, A. Safder İplikçioğlu, Binyamin 
Benjamen Pinto, Şeyda Çağlayan, 
H. Can Çoker, Süha Nizamoğlu, İhya 
Kangal, Oktay Oral; Yedek üyeler: 
Alican Akpınar, Musa Mete Yeşil, Turgut 
Çapuroğlu, Hasan Yılmaz, Levent Yener; 
Denetleme Kurulu Asil Üyeleri: Melih 
Turhan, Dündar Renda, Ahmet Altıntığ;  
Yedek üyeler: Selim Akyıldız, Mehmet 
Fazlıoğlu, Hüseyin Zanbak.

Türkiye Madenciler 
Derneğinde görev değişikliği

Mayıs 2010

Cumhurbaşkanı Gül maden kazalarına el koydu
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 

yaşanan son kazanın ardından 
Devlet Denetleme Kuruluna 
ayrıntılı araştırma talimatı verdi. 
Yapılan basın açıklamasında “Sayın 
Cumhurbaşkanımız, madencilik 
sektöründe son dönemde meydana 

gelen ve kamuoyunu derinden 
etkileyen ölümlere ve yaralanmalara 
neden olan kazalarla ilgili olarak, 
Devlet Denetleme Kuruluna geniş 
kapsamlı bir inceleme ve araştırma 
çalışması yapılması talimatını 
vermişlerdir.” denildi.

Mayıs 2010

Demir Export A.Ş.’nin, Giresun’daki 
Lahanos Bakır ve Çinko İşletmesinde, 
250 bin tonluk son cevherin 
çıkartılmasının ardından üretimin 
2012 yılında sonlandırılacağı 
öğrenildi. Yeni Tirebolu’nun haberine 
göre Demir Export’un İşletmeler 
Müdürü Salih Aymak, Lahanos 
İşletmesinden bugüne kadar 750 
bin ton cevher üretimi yapıldığını, 
önümüzdeki iki yıl içinde ise 250 bin 
ton daha cevher çıkartılarak üretime 
son verileceğini söyledi.

Giresun’un Espiye ilçesinin 22 
kilometre güneyinde, Şahinyuva 
köyü sınırları içinde bulunan Lahanos 
Bakır ve Çinko İşletmesinde 1988-
90 yılları arasında tamamlanan 
arama-fizibilite-proje çalışmalarını 
takiben, deneme çalışmaları 

Lahanos’ta üretim bitiyor
kapsamında üretilen tüvenan 
cevher, 1990 ve 1991 yıllarında 
şirketin Tirebolu’daki flotasyon 
tesislerinde zenginleştirilmiştir. 1992 
yılında Lahanos’taki tesisin devreye 
alınmasıyla, cevher zenginleştirme 
çalışmalarına bu tesiste devam 
edilmiştir. 1993 yılı ortasında Lahanos 
İşletmesi, metal fiyatlarındaki düşüş 
sebebiyle faaliyetlerine ara vermiş, 
1994 yılının ikinci yarısı ile 1997 yılları 
arasında tekrar üretime geçmiştir. 
1997 yılı sonunda yine aynı sebeple 
faaliyetler 2005 yılının sonuna kadar 
durdurulmuştur. 2005 yılı sonu ile 
2006 yılının ilk yarısında hazırlık 
çalışmaları tamamlanan işletmede 
2006 yılının ikinci yarısı ile birlikte 
üretim günümüze kadar devam 
etmiştir.
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Bakan Yıldız, Jeoloji Kurultayı’nda konuştu

Sardes Nikel Madencilikten iptal edilen orman izni ile ilgili açıklama

Mayıs 2010

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner YILDIZ, Nisan ayında düzenlenen 
Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda bir 
konuşma yaparak, önümüzdeki 
dönemde madencilik alanında 
yapılacak düzenlemelerle, jeoloji, 
jeofizik ve maden mühendislerine 
yönelik istihdamın arttırılacağını ve 
maden kanununda ülke yararına olacak 
şekilde değişikliklerin yapılmasına 
çalışıldığını söyledi.  Doğal kaynakların 
kullanımının önemine değinen Bakan 
Yıldız, mevcut kanunla beraber maden 
arama ruhsatı sayısında önemli bir artış 
olduğunu fakat arama ruhsatı sayısının 
çok olmasının aramaların çok olması 

anlamına gelmediğini, hatta arama 
ruhsatı konusunda oluşan enflasyonun 
giderilmesi için şu anda bir düzenleme 
yapıldığını belirtti. Bu enflasyonun 
kendi ayak bağları olduğunu ve 
şu anda buna bir kriter getirmeye 
çalıştıklarını söyleyen Bakan Yıldız 
“Yeni düzenleme ile ön inceleme 2 ay, 
ön arama 1 yıl, genel arama 2 yıl ve 
detay arama da 3 yıl olacak şekilde bir 
sistem getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca 
bütün bu safhalarda jeoloji, maden 
ve jeofizik mühendislerinin birlikte 
çalışacakları düzenlemeler yapıyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Şirketimiz Sardes Nikel 
Madencilik A.Ş.’ye hali hazırda tebliğ 
edilmiş herhangi bir resmi yazı 
bulunmamasına rağmen, Manisa 
İdare Mahkemesinden alınan bilgilere 
göre Çaldağ Projesi’nin orman 
izinlerinin iptal edildiğini öğrenmiş 
bulunmaktayız.    

 Şirketimiz, sözkonusu proje için 
2006 yılında ÇED olumlu belgesi 
ve daha sonra 2009 yılında orman 
tahsis izinlerini almıştır.  Haziran 
2009’da millet vekilleri ile beraber 
82 kişiden oluşan bir grup, Çevre ve 
Orman Bakanlığının 225 no’lu oluruyla 
şirketimize verilen orman tahsis izninin 
iptali için Manisa İdare Mahkemesine 
dava açmışlardır.  Bu davaya şirketimiz 
müdahil olarak katılmıştır. Görülmekte 
olan dava sürecinde 28 Nisan 2010 
tarihinde Manisa İdare Mahkemesinde 
görülen duruşmayı takiben mahkeme 

heyeti 2010/820 kararı ile Çevre ve 
Orman Bakanlığının vermiş olduğu 
orman izninin iptaline karar vermiştir.

Kararın gerekçesinde mahkeme 
heyetince tespit edilen ve Bakanlık 
veya şirket tarafından eksik veya 
yanlış yapılmış herhangi bir işlem 
bulunmamaktadır.  Mahkeme 
heyetinin iptal gerekçesi, dava 
konusu orman tahsis  izninin 
dayanağı olan Maden Kanunu’nun 
ilgili  maddesinin Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilmiş olması, aynı 
zamanda bu maddeye dayanılarak 
çıkarılan Madencilik Faaliyetleri 
İzin Yönetmeliği ‘nin ilgili bazı 
maddelerinin Danıştay tarafından 
yürürlüğünün durdurulması ve buna 
bağlı olarak da dava konusu orman 
izni işleminin esasını oluşturacak 
hukuki dayanaktan yoksun kalmasıdır. 
Dolayısıyla, dava konusu işlemin iptali 

yukarıda anılan ilgili yönetmeliklerdeki 
hukuki boşluklara dayanmakta olup, 
Sardes Nikelin Çaldağ Projesi’nin 
çevresel etkileri veya Çevre ve Orman 
Bakanlığının uygulamaları ile ilgisi 
bulunmamaktadır.

Tüm çalışmaları mevcut yasalara 
uygun olarak yürütülmekte olan 
Çaldağ Nikel Projesi için, İdare 
Mahkemesinin aldığı bu karara 
saygı duymaktayız. Karar nedeniyle 
çalışanlarımız ve madenin açılmasını 
bekleyen paydaşlarımız adına üzüntü 
duymamıza rağmen, geçtiğimiz 
aylarda TBMM’ye gönderilen ve 
incelenmekte olan yeni Maden 
Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile 
oluşacak hukuki düzenlemeye göre 
orman izni tekrar alınabilecektir.    

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ülke madenciliğinin gelişmesine 
paralel olarak, mevcut kaynakların 
olabilecek en efektif ve ileri teknolojik 
yöntemler kullanılarak işletilmesinin 
göstergelerinden birisi olan derin 
madencilik uygulamalarına bir örnek 
de IDC International Drilling tarafından 
Bergama’da gerçekleştirildi. Koza Altın 
İşletmelerine ait Ovacık Altın Madeni 
sahası içinde 60 derece eğimli olarak 
planlanan 1.000 metre derinliğindeki 
araştırma sondajı kuyusu IDC tarafından 
8 Nisan 2010 tarihinde, Azimuth 
(Doğrultu)’ta 4,2 derece, Dip (Eğim)’te 
0,7 derecelik sapma limitleri içerisinde 
başarı ile tamamlandı. Söz konusu 
sondaj, RC (Ters Sirkülasyon) ve Core 
Drilling (Karotlu Sondaj) tekniklerini 
kombine olarak kullanabilen sondaj 
makinesi ile gerçekleştirilmiştir. 
Kuyunun nihai planı öncesinde zorluğu 
bilinen faylanma ve ayrışma zonlarının 
varlığına rağmen 30m PW , 300 m PQ, 
714 m HQ ve 1.000 m NQ çaplarda 
sondaj tamamlanmıştır.

Bergama’da 1.000 metrelik 
sondaj kuyusu  tamamlandı

Nisan 2010

Türkiye ve Suudi Arabistan’da 
maden arama projeleri bulunan Kefi 
Minerals, Batı Anadolu’da bulunan 
Yatık Altın Projesi’ni 150.000 USD’ye 
Koza Altın İşletmelerine devretti. 
Koza, Ovacık sahası etrafında yaptığı 
araştırma faaliyetleri kapsamında, 
yaklaşık 1,3 km uzunluğunda ve 
ortalama 14 m kalınlığında altın 
içeren kuvars damarı tespit edildi. 
Sözkonusu mineralizasyonun yaklaşık 
400 m’lik bölümünün Doğu Akdeniz 

Kefi, Yatık Altın Projesi’ni Kozaya sattı

Nisan 2010

Minerallerine (Kefi Minerals iştiriaki) 
ait olan bir sahada bulunduğu 
anlaşıldı. Doğu Akdeniz Mineralleri ile 
yapılan görüşmeler neticesinde ilgili 
saha Doğu Akdeniz Minerallerinden 
satın alınarak % 100 Koza Altın 
İşletmeleri uhdesine geçti. Kefi 
Minerals, anlaşma gereği Yatık 
Madeninin işletilmesi durumunda 
Kozadan belirli bir pay alacak.

8 9



Halilağa’da 308 metrede 0,34 gr/ton altın ve % 0,30 bakır 
değerleri tespit edildi

Nisan 2010

Aldridge Minerals’ın Yozgat iline 
bağlı Yenipazar’daki altın açısından 
zengin projesinde alınan numunelerin 
test sonuçlarının ümit verici olduğu 
açıklandı. Flotasyon yöntemiyle yapılan 
metal kazanım testlerinin sonuçlarına 
göre, numunenin çoğunlukla bakır 
ve bakırla birlikte altın içerdiği 
belirlendi. Ayrıca uygun flotasyon 

Aldridge, Yenipazar’da metalurjik incelemeden olumlu 
sonuçlar alıyor

Kütle Au Ag Cu Pb Zn

Kazanç % 7,16 % 89,29  % 62,22  % 90,64  % 60,60  % 48,78  

Değer 53,32 g/t 420 g/t % 17,51  % 8,77  % 9,87  

Aynı numuneler Kanada’da 
faaliyet gösteren bir şirket olan 
Corem tarafından da ikinci kez analiz 
edilmektedir. Corem’den alınan sonuçlar 
yoğun bakır-kurşun içeren numuneden 
elde edilmiştir. Burada, ayrıştırılan 
ilk metal olarak bakıra odaklanmak 

Kütle Au Ag Cu Pb Zn

Kazanç % 9,6 beklemede beklemede % 95,46  % 82,19  % 61,48  

Değer beklemede  beklemede % 15,75  % 12,08  % 15,02  

Şirketin Başkanı Dr. Hikmet 
Akın, her iki şirketten alınan test 
sonuçlarından memnun olduklarını 
ve bu mali dönemde yeni sonuçlar 

Stratex % 100 sahibi olduğu Öksüt 
Projesi’nde, Centerra Gold tarafından 
finanse edilen arama programına 
başlanacağını duyurdu. Program 
kapsamında Ortaçam zonunda 
sondajlar, IP ve manyetik etütler 
yapılacak.  Centerra, projenin %50’sine 
sahip olabilmek için, 2012 yılının sonuna 
kadar yapılacak arama çalışmaları için 
3 Milyon USD harcayacak. Centerra, 
yapılan anlaşma kapsamında 2009 
yılı içerisinde sondajlar ve jeofizik 
araştırmalar için de 500 bin USD 
harcamıştı.

Mayıs 2010

Stratex, yeni arama 
programını açıkladı

Biga Yarımadası’nda bulunan, 
Fronteer ve Teck ortaklığındaki 
Halilağa Projesi’nde elde edilen yeni 
sonuçların, kayda değer genişlikte, 
yüzeye yakın zenginleşme gösteren 
altın-bakır mineral oluşumunu işaret 
ettiği bildirildi. Tamamlanan kış dönemi 
sondaj programının sonuçlarının 
değerlendirilmesinde, mineral 
oluşumunun 1200 metre uzunluğunda, 
400 metre genişliğinde ve 400 metreye 
kadar değişen kalınlıklarda olduğu 
açıklandı. Yatağın en önemli özelliğinin 
ise yüzeyde ve yüzeye yakın bölgelerde 
yüksek derecede zenginlik göstermesi 
olduğu bildirildi.

Bazı kuyularda tespit edilen değerler 
aşağıdaki şekildedir:

HD-45 Kuyusu: 308 metrede 0,34  »
gr/ton Au ve %0,30 Cu. Bu metraj 

dahilinde 11 metrede 0,67 gr/ton Au 
ve %0,51 Cu.

HD-49 Kuyusu: 285,5 metrede  »
0,32 gr/ton Au ve %0,31 Cu. Bu metraj 
dahilinde 13,5 metrede 0,86 gr/ton Au 
ve %0,56 Cu.

HD-42D Kuyusu: 141 metrede  »
0,40 gr/ton Au ve 0,25% Cu. Bu metraj 
dahilinde 19,4 metrede 0,65 gr/ton Au 
altın ve %0,46 Cu.

Projede, 2010 yılı için planlanan 
2,7 milyon USD’lik sondaj programıyla 
altın ve bakır içeren alanın sınırlarının 
tamamen belirlenmesi hedefleniyor. 
Bu programda 10.000 metre karot 
sondajı yapılması planlanıyor. 
Haziran ayında başlanması planlanan 
sondajların 8.500 metresi, belirlenen 
altın-bakır alanı içerisinde, geri kalanı 
ise ana bölgenin dışında yapılacak.

reaktifleri kullanılarak numunede 
bulunan kurşun, çinko ve gümüş  de 
kazanılmaktadır.

İlk numune analizi Cytec Industries 
Şirketi tarafından gerçekleştirildi. 
Yoğun bakır içeren numunedeki metal 
kazanımları ve değerleri aşağıdaki 
gibidir:

yerine bakır ve kurşunun birlikte 
yüzdürülmesi ve sonra ayrıştırılması 
amaçlanmıştır. Bu test daha iyi bakır 
kazancı değerleri vermiştir ancak 
değerli metallerin sonuçları halen 
beklenmektedir. Şu ana kadar alınan 
sonuçlar aşağıda gösterilmiştir:

almayı umduklarını söyledi. Ayrıca 
analizler bittiğinde Yenipazar Projesi 
için ilk ekonomik değerlendirmeye 
başlanılacağı belirtildi.

Sardes Nikel Madencilikte 2007 
yılından beri Genel Müdürlük görevini 
yürüten Kemal Yıldırım, görevinden 
istifa ederek Anatolia Minerals 
Development’a Başkan Yardımcısı ve 
Ülke Müdürü olarak atandı. Yıldırım 
daha önce de Rio Tinto’da İş Geliştirme 
Müdürlüğü ve Diavik Diamond Mines’da 
Başkan Yardımcılığı görevlerini 
yürütmüştü.

Anatolia’ya yeni ülke müdürü

Nisan 2010

Turizm ve madencilik sektörünün 
Türkiye’de gelişmesinde büyük emeği 
geçen Mehmet Kemal Dedeman’ın 
anısına her yıl düzenlenen proje 
yarışmasının bu seneki konusu 
açıklandı. Bu sene yedincisi 
düzenlenen yarışmada madencilik 
dalında “Türk Madenciliğini 
Geliştirmeye Yönelik Araştırma ve 
Projeler” konusu ele alınacak. 01 
Eylül 2010 tarihinde başlayacak 
başvurular, Dedeman Holding 
tarafından 01 Kasım 2010 tarihine 
kadar kabul edilecek. Birinci seçilen 
projeye 20.000 TL, ikinciye 10.000 TL, 
üçüncüye ise 5.000 TL ödül verilecek. 
Ayrıca, Seçici Kurul öngördüğü 
takdirde, bir veya birden fazla 
çalışmaya “Mehmet Kemal Dedeman 
Özel Teşvik Ödülü” verilebilecek. 
Ödül töreni 12 Şubat 2011’de 
düzenlenecek.

Mehmet Kemal Dedeman 
Araştırma ve Geliştirme Proje 
Yarışması 2010
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Dünyadan Haberler

Dünyanın en büyük altın üreticisi 
konumunda olan Barrick Gold, 2010’un 
ilk çeyrek karının geçen seneye 
oranla iki katından fazlaya çıktığını 
açıkladı. Karında % 149’luk bir artış 
gerçekleştiren şirket geçen senenin 
ilk çeyreğinde 298 milyon USD olan 
karını, bu sene 741 milyon USD’ye 
çıkarttı. Yapılan açıklamada bu karın, 
altın üretimindeki % 19’luk artıştan ve 
artan metal fiyatlarından kaynaklandığı 
belirtildi.

Barrick Gold, ilk çeyreği ikiye 
katladı

Mayıs 2010

BHP Billiton, 2010 yılının ilk çeyreği 
itibariyle demir cevheri üretimini % 11 
arttırdığını açıkladı. Geçen sene 28,19 
milyon ton olan ilk çeyrek rakamlarının, 
bu sene 31,16 milyon tona çıktığı 
açıklandı. Ayrıca petrol üretimini % 16’lık 
bir artışla 36,84 milyon varile çıkaran 
BHP, kok kömürü üretimini de geçen 
senenin ilk çeyreğine oranla % 7 arttırdı.

BHP, demir cevheri üretimini 
arttırdı

Nisan 2010

Dünyanın en büyük demir 
cevheri üreticisi olan Brezilyalı Vale, 
Afrika’da ve politik kriz nedeniyle 
yabancı yatırımcıların çekindiği 
Gine’de 2,5 milyar USD harcayarak, 
BSG Resources (Gine)’ın hissesinin 
% 51’lik kısmını satın aldı. Vale bu 
yatırımı, dünyanın en iyi demir 
rezervlerinden birisine sahip olan bir 
bölge için yaptığını açıkladı. BSG’nin 
açıklamasına göre de bu bölgede 
% 60 - % 68 tenörlü demir cevheri 
bulunuyor. Maden Bakanı Mahmoud 
Thiam, Gine’nin 4 sene içerisinde 
dünya maden ticaretinde büyük bir 
rolü olacağını ve 6 sene içerisinde 
ise 3 numaralı üretici konumuna 
geleceğini düşündüklerini belirtti. 
Mart ayında Çinli metal şirketi 
Chinalco ile Rio Tinto, yine Gine’de 
demir cevheri projesi için ortaklık 
anlaşması yapmıştı.

Vale’den Afrika’ya 2,5 
milyar USD yatırım

Nisan 2010

Avustralya Hükümetinin vergi artışına tepki

Mayıs 2010

Avustralya Hükümetinin yerel 
madenlerde elde edilen kar üzerinden 
alınan vergiyi % 40 arttırma planları 
bölgede madencilik çalışmaları 
yapan dünya devi şirketlerden tepki 
aldı. Rio Tinto yetkilileri, kaynak kira 
vergisinin bölgede yapılan yatırımları 
azaltacağını ve Avustralya’daki 
rekabet ortamını baltalayacağını 
belirtti. Xstrata yetkilileri, 
önerilen vergi artışının Avustralya 
madenlerindeki bakım- genişletme 
çalışmalarını ve yeni projelerini  
büyük ölçüde etkileyeceğini dile 
getirdi. Vergi artışından sonra, yeni 
proje girişimleri olan firmalardan 
iptal ve durdurma kararları gelmeye 
başladı. Avustralya’da büyük bir 

demir madeni projesi olan Cape 
Lambers Resources, hükümetin  
vergi artışı önerisinden dolayı 
projeyi iptal ettiklerini açıkladı. Cape 
Lambers sözcüsü, Batı Afrika’da 
Sierra Leone’deki demir projesi ve 
Yunanistan’daki altın projesinin 
Avustralya’daki şartlara göre daha 
ilgi çekici projeler olduğunu da 
belirtti. Cape Lambers’dan sonra, 
Fortescue Metals Group vergi 
artışından dolayı bölgedeki demir 
projelerini askıya alma kararı verdi. 
Toplam değeri 15 milyar USD olan 
projelerde, inşaat aşamasında 
22.500 kişi, üretim aşamasında 
10.000 kişinin istihdam edilmesi 
planlanıyordu.

Rio Tinto’nun Shanghai ofisindeki 
4 yetkilinin, 2009-2010 sezonu 
demir fiyatları anlaşmaları sırasında 
rüşvet aldıkları ve casusluk yaptıkları 
iddiasıyla gözaltına alındığını 1. 
sayımızda sizlere duyurmuştuk. 
Gözaltında bulunan Steve Hu ve üç 
suç ortağı Liu Caikui, Wang Yong ve 
Ge Minqiang’ın rüşvet ve casusluk 
iddialarını kabul etmelerinin ardından 
Çin Hükümeti tarafından yargılanma 
sürecine geçilmişti. Geçtiğimiz 
günlerde bu sürecin sonuna gelinerek 
Steve Hu’nun 10 yıl, ortaklarının 
ise 7 ila 14 yıl arasında mahkum 
edilmelerine karar verildi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Stephen 
Smith, şartlar ne olursa olsun bu 
kararın ağır bir karar olduğunu ve Rio 
Tinto’nun itibarının zedelendiğini dile 
getirdi. Karara bağlı olarak Avustralya 
borsasında işlem gören Rio Tinto 
hisselerindeki 77 AUD’lik düşüş 14,6 
milyar USD’lik zarara neden oldu. 

Rio Tinto davası

Nisan 2010

Moğolistan, madencilik yatırımları 
için daha sıkı bir yasa hazırlama 
sürecinden geçilmesi nedeniyle maden 
arama ve çıkarma lisanslarını askıya 
aldı. Başkan Tsakhia Elbegdorj, arama 
lisansları olan firmaların neredeyse 
yarısının yıllık arama raporlarını ihmal 
ettiğini ve birçoğunun bu izinleri 
sadece kendi çıkarları doğrultusunda 
kullandıklarını, arama bölgelerine de 
hiç bir yatırım yapmadıklarını söyledi. 
Şu anda Moğolistan’da 4.706 mineral 
lisansı bulunuyor. Bunların 3.610’u 
arama lisansı, 1.096’sı ise işletme 
lisansı. Yabancı firmalardan Rio Tinto, 
Ivanhoe Mines, SouthGobi Energy ve 
EntreeGold’un Moğolistan sınırları 
içerisinde lisansları bulunmakta.

Moğolistan, lisansları askıya 
aldı

Nisan 2010
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Altın üreticisi Newmont Mining, 
geçen seneye oranla gelirini % 46 
arttırdığını açıkladı. Bu artışı yüksek 
metal fiyatlarına bağlayan Newmont’un 
yetkilileri, 2009 yılının ilk çeyreğinde 
277 milyon USD olan gelirinin, bu sene 
743 milyon USD’ye çıktığını belirtti. 
Dünyanın ikinci büyük altın üreticisi 
konumunda olan Newmont bu sene, 
2,24 milyar USD değerinde, 1,33 milyon 
ons altın sattı. Geçen sene bu değerin 
1,26 milyon ons olduğunu söyleyen 
yetkililer, 2008 yılında metal fiyatlarının 
taban yaptığı dönemde masrafları 
azalttıklarını ve bu sayede, fiyatların 
tekrar yükseldiği dönemde % 46’lık bir 
artış sağladıklarını açıkladı

Newmont, ilk çeyrek 
rakamlarını açıkladı

Nisan 2010

Anglo-Platinum, dünyanın en büyük 
açık ocak işletmesi olan Güney Afrika’daki 
Mongalakwena Madeni’ndeki üretimi % 
69 arttırma planları yapıldığını açıkladı. 
Yapılan tahminlere göre Mogalakwena 
Madeni’nde bu sene 270.000 – 280.000 
ons arasında üretim yapılacağı tahmin 
ediliyor.

Anglo-Platinum, 
Mogalakwena’da üretimini 
arttırıyor

Nisan 2010

Nisan 2010

Şubat ayında, saha iznindeki sorunlar 
nedeniyle hükümet tarafından geçici 
bir süre kapatılan, PT Indo Tambangraya 
Megah Tbk‘a ait Kalimantan’daki 
Jorong maden ocağı, haziran ayında 
tekrar aktif olarak üretime başlayacak. 
Indo Tambangraya Megah Genel 
Müdürü Somyot Ruchirawat’ın yaptığı 
açıklamaya göre işletmenin, üretime 
başladıktan sonra, yılda 23 milyon ton 
kömür üretmesi bekleniyor

Endonezyalı şirket 
üretimlerine devam edecek

Nisan 2010

Vale’nin Yeni Kaledonya’daki Goro 
Nikel İşletmesi’nde meydana gelen 
asit kaçağı, üretimin durdurulmasına 
neden oldu. 690 m³ asit içeren karışımın 
kaçağıyla ilgili araştırmalar yapılmaya 
başlandı. Vale’nin yaptığı açıklamaya 
göre yaşanan olayda herhangi bir 
yaralanma olmadı ve çevreye hiçbir 
zarar verilmedi. Son 18 ayda bazı 
sebeplerden dolayı sürekli olarak 
durdurulan 4,3 milyar USD değerindeki 
projenin, yıllık olarak 60.000 ton nikel 
üretmesi hedefleniyor.

Vale, Yeni Kaledonya’da 
faaliyeti durdurdu

Nisan 2010

Çin’de nikel madeninde 
patlama

Çin’in en büyük demir cevheri  »
ihracatçısı Sinosteel Corp., Avusturalyalı 
Brockman Resources ile 5,6 milyar USD 
değerinde, 5 yıl sürecek bir anlaşma 
imzaladı. Anlaşmaya göre Sinosteel 
her sene Brockman’dan 10 milyon ton 
demir cevheri satın alacak.

Osisko Mining, Brett Resources’u  »
satın almak için 372 milyon USD 
değerinde bir teklif yaptı.

The Jinchuan Group,  »
Kazakistan’da bulunan 2 milyar USD 
değerindeki Aktogay bakır madeni 
projesine 120 milyon USD yatırarak 
projenin % 49 hissesine sahip oldu. 
Projenin 40 senelik ruhsat süresi 
olduğu ve yıllık 100.000 ton üretim 
yapılacağı da belirtildi.

BHP Billiton, Athabasca  »
Potasyum’un satın alınması 
işlemlerinin tamamlandığını 
açıkladı. Bunun sonucunda BHP, Burr 
Projesi’nde ve ek olarak Saskatchewan 
Kanada’daki potasyum aramalarında 
tam yetkiye sahip olacak.

Bazı anlaşmalar

Nisan 2010

Raspadskaya’da grizu faciası

Mayıs 2010

Çin’in Henan kentindeki nikel 
madeninde meydana gelen patlamada 
7 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı. 
Patlamanın olduğu anda Shidai 
Mining’in 14 çalışanının maden 
içerisinde kaynak araştırması yaptığı 
bildirildi. Hükümet, patlamanın 
havalandırma sistemindeki 
vantilatörde meydana geldiğini 
onayladı.

Rusya’nın en büyük yeraltı kömür 
madeni olan Raspadskaya’da meydana 
gelen patlama sonucunda 66 işçi 
yaşamını yitirdi, 24 işçi ise halen 
aranıyor. Metan gazının neden olduğu 
patlama sırasında arka arkaya 2 
patlamanın gerçekleştiği ve yeraltında 
359 kişinin bulunduğu belirtildi. 500 
metre derinliğindeki Raspadskaya 
madeni 370 km uzunluğunda yeraltı 
tünellerine sahip ve yıllık ortalama 8 
milyon ton kömür üretimi yapmakta.

Çin’in güney batısında bulunan 
Yuanyang Madeni’nde meydana gelen 
patlamada 21 işçi hayatını kaybetti. 
Kurtulan 10 kişi ise karbon monoksit 
zehirlenmesi nedeniyle hastaneye 
kaldırıldı. Patlama esnasında madende 
31 işçinin çalıştığı belirtilirken, 
patlamanın madende bulunan yasa 
dışı patlayıcılardan meydana geldiği 
bildirildi.

Yasa dışı patlayıcılar 21 can 
aldı

Mayıs 2010
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Tanzanya Hükümetinin hazırladığı 
yeni maden yasasına göre altın gibi 
değerli madenlerin çıkarılması için 
ödenen devlet hakkı % 3’ten % 4’e 
çıkartıldı. Yeni maden yasasının 
hükümete, gelecekteki maden 
projelerinde hisse sahibi olma hakkı 
sağlayacağı belirtildi. Ayrıca yeni maden 
yasasına göre, Tanzanya’da artık değerli 
maden lisansı verilmeyecek. Ancak 
hali hazırda yabancı firmalarla olan 
anlaşmalarda herhangi bir değişikliğe 
gidilmeyecek.

Tanzanya’da yeni madencilik 
yasası 

Nisan 2010

Hanlong Mining Investment, 
Çin’in artan taleplerinin karşılanması 
amacıyla Avusturalya’da 4,6 milyar 
USD yatırım yapmayı planlıyor. 
Moly Mines’ın sahibi olan Hanlong, 
yatırımını çelikle ilgili mineraller 
olan molibden ve manganez üzerine 
yapacağını açıkladı. Çinli şirket, 
Nevada’da bulunan molibden 
projesinde % 80 hissesi olan Amerikan 
General Moly’nin % 25’lik hissedarı 
olmaya da talip olduğunu bildirdi.

Hanlong, Avusturalya’ya 4 
milyar USD yatırıyor

Mayıs 2010

Çamur ve aşındırıcı uygulamalar 
için geliştirilmiş, operasyon güvenliği 
ve düşük maliyetli yaşam döngüsünü 
vurgulayan yeni SLV bıçaklı sürgülü 
vana, Stafsjö tarafından üretildi. SLV 
vana uzun vadeli, müşteri odaklı ürün 
geliştirmenin bir sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır. SLV Modeli, madencilik 
ve tanecikli akışkan endüstrisine 
karşı olan yoğun ilgimizin açık bir 
göstergesidir. Asıl odak noktamız 
olan geleneksel hizmet anlayışımız 
dışında büyüme stratejimizde, diğer iş 
alanları içinde de genişleme isteğimiz 

yatmaktadır.
Ürün Özellikleri
SLV vana, maksimum 

akış kapasitesi için iki 
yönlü ve tam geçiş 
sağlar. Kompakt epoki 
kaplı bir veya iki 
parçalı, döküm vana 
gövdesinden meydana 
gelen modüler bir 
tasarıma sahiptir. 
Üst seviye verim, 
farklı aktuatör ve 
aksesuarlarla kolayca 
sağlanabilir. Vana, 

farklı alaşımlarda sert krom sürgülerle 
ve aşındırıcı ortamlarda mükemmel 
çalışan eşsiz conta garantisiyle 
özelleştirilebilir. 

Sızdırmazlık 
Prensibi

SLV’nin contaları 
çamur uygulamalarında 
uzun ömürlü hizmet için 
geliştirilmiştir. Conta ve 
malzemenin birleşimi, 
zorlu çalışma koşulları 
esnasında, gömülü 
güçlendirme ringleri ile 
garantili ve güvenli 
bir çalışma sunar. 
SLV’nin contaları 
eksensel şekilde 
esnektir. Vana tam 
açıldığı zaman 
contalar yayılır ve 
sızdırmaz. Bu şekilde 
boru hattında 
sadece contaların 
maruz kaldığı sıkı bir 
genleşme ortamı söz konusu olur. 
Ortamdaki asgari conta boşluğu delik 
içindeki birikmeyi önler. Contaların 
süspansiyonunun sürgünün eşsiz 
şekli ile birleşimine ek olarak iç sürgü, 
çalışma esnasında conta üzerindeki 

SLV - Çamur uygulamaları için geliştirilmiş yeni bıçaklı sürgülü vana

Detaylı bilgi için: Ebro Armaturen 
Otomasyon Sistemleri Ltd. Şti. – İstanbul 
Telefon: (216) 364 99 03- 04

aşınmayı en aza indirmeyi 
destekler. Vana kapandığında 
contalar sıkışır ve her iki yönlü 

basınçta sürgüyü etkili bir 
şekilde kapatır. Artıklar, alt kapak monte 
edildiğinde vananın altı veya arındırıcı 

parçalar aracılığıyla tahliye olacaktır.
Stafsjö Hakkında
1666 yılında kurulan Stafsjö, 

dünya çapındaki işleme sanayisinde, 
bıçaklı-sürgülü vanaların bilinen 
en üst kalitede imalatçılarındandır. 
Şirket Avusturyalı ve Almanyalı 
iştirakçileri tarafından kurulmuştur. 
Ek olarak kardeş şirketi ve dış satış 
ortağı olan Ebro Armaturen ile hızlı 

teslimat sağlamak, yüksek kalitede 
hizmet sunmak ve yerel piyasaya 

destek olmak için çalışmalarına devam 
etmektedir.

Rio Tinto bu senenin ilk çeyreğinde, 
geçen seneye oranla demir cevheri 
üretiminde % 39’luk bir artış sağladı. Bu 
artışın, Çin’den gelen yüksek talepler ve 
Batı’daki geri kazanım sayesinde olduğu, 
geçen sene 31,2 milyon ton olan cevher 
üretiminin bu sene 43,4 milyon tona 
yükseldiği açıklandı. Şirketin üreticisi 
olduğu diğer madenlerde ise altında      
% 12’lik, molibdende % 58’lik artış, 
bakırda % 16’lık, uranyumda ise % 20’lik 
düşüş gerçekleşti.

Rio Tinto’nun demir üretimi 
% 39 arttı

Nisan 2010

Temel SLV Ekipmanları
Vana Gövdesi Dökme demir (GG25)

Disk

Paslanmaz çelik, sert krom (1.4301/304/SS2333)
Dupleks paslanmaz çelik, sert krom (1.4162/S32101/LDX2101)
Paslanmaz çelik, sert krom (1.4401/316/SS2347)
Dupleks paslanmaz çelik, sert krom (1.4462/S32205/SS2377)

Conta EPDM, diğer malzemeler isteğe bağlı

Salmastra Sızdırmazlığı TwinPack sızdırmazlık

Aktuatörler                    Pinomatik silindir, elektrik motoru, hidrolik silindir, redüktör, yükselen 
milli veya yükselmeyen milli el volanıBu
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İş, inşaat ve maden sektöründe müşterilerine çözüm ortaklığı sağlayan Page Ltd., Ankomak 
2010’a hazır
Türkiye iş makineleri pazarında 10 yılı 

aşkın süredir faaliyet gösteren Page İç 
ve Dış Tic. Ltd. Şti., daha önceki yıllarda  
olduğu gibi bu sene de Ankomak 
fuarında yer alacak. Ankomak 18. İş 
Makineleri, Yapı Elemanları ve İnşaat 
Teknolojileri Fuarı, 09-13 Haziran 
2010 tarihleri arasında İstanbul’da 
düzenlenecek.

En iyi hizmet kalitesini sunmayı 
kendine ilke edinen Page, temsilcisi 
olduğu yurt dışı güvenilir kaynaklardan 
yaptığı ithalatlarla ve yurt içindeki 
kaynaklardan dünyanın dört bir yanına 
gerçekleştirdiği ihracatlarla maden 
sektöründe tanınan bir markadır.

Page, bünyesinde yer alan ve her 
geçen gün artan sayıda dünya markası 
bayilik ve temsilcilikleriyle müşterilerine 
yüksek kalitede hizmet sunmaktadır. 
Güçlü iletişim ağı ile gerek yerli 
temsilciliklerinin malları gerekse yurt 
dışı temsilcilikleri ve diğer kaynaklardan 
yaptığı ithalatlarla sektörel bazda 
önemli paya sahiptir. 

Page bu fuara, temsilcisi olduğu ve 
dünyanın dört bir tarafına ihracatını 
yaptığı, Türkiye’nin önde gelen 
firmalarının maden ve iş makinesi 
parçaları ile katılacaktır. Bu firmalar:

Hisar Çelik Döküm Sanayi: Maden  »
makineleri yedek parçaları,

Ersel Ağır Makine San. ve Tic. A.Ş.:  »
Silindir kapakları ve döküm parçaları,

Silvan Sanayi A.Ş.: Kazıcı ve delici  »
parçaları.

Page, yurt içinde temsilcisi olduğu 
Hisar Çelik ve Silvan Sanayi kazıcı, 
delici ve yürüyüş takımı parçalarının 
ve Ersel Ağır Makine Sanayi silindir 
kapaklarının yurt içi ve yurt dışı satışını 
yapmaktadır. Bunun yanında temsilcisi 
olduğu Duferdofin Nucor’un palet 
pabuçları, kepçe ağız bıçakları ve 
greyder bıçaklarını, Black Cat Blade 
kazıcı ve delici parçalarını, Hoverdale 
kaynak dolgulu saclarını ve Dillinger 
Hütte’nin aşınmaya dayanıklı ve yüksek 
mukavemetli saclarını Türkiye pazarına 
sunuyor. Page temsilciliklerine son 
olarak, önemli bir lastik üreticisi olan 
Yokohama’nın OTR sınıfı lastiklerini, 
İtalyan Perlini kamyonlarını ve İtalyan 
Marchetti vinçlerini dahil etmiştir. 

Yokohama dünyada kalitesini 
ispatlamış ve kendi geliştirdiği 
teknolojisiyle üstün kalitede üretim 
yapan bir lastik firmasıdır. Ürünlerimiz 
arasında radyal ve bias tip olmak üzere 
E3, E4, E5 tip kaya kamyonu lastikleri, 
L3, L4, L5 tip yükleyici ve dozer 
lastikleri, G2, G3 tip greyder lastikleri, 
mobil vinç lastikleri, liman lastikleri, 
yer altı maden lastikleri, her tip açık 
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maden ve ocaklarda kullanılan lastikler, 
her tip düz ve çekiş tipi otobüs/ kamyon 
lastikleri bulunmaktadır. 

Yokohama iş makinesi lastikleri 
sadece Japonya’da Onomichi OTR 
fabrikasında üretilmekte olup 
tüm lastikler üretim ve malzeme 
hatalarına karşı 60 ay (5 sene) garanti 
kapsamındadır.

Page, Yokohama’nın Türkiye 
distribütörü olan Baytur’un iş makinesi 
lastiklerinde tek yetkili satıcısıdır.
Page, Ankomak 2010’da Hol 6-7, Stand 
G610’da ziyaretçilerini beklemektedir.

 Marchetti vinç

Perlini kamyon
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63. Türkiye jeoloji Kurultayı

14

Nisan 2010

Ü lkemizde gerçekleştirilen en eski ve uzun soluklu 
bilimsel etkinliklerden biri olan Türkiye Jeoloji 
Kurultayı’nın 63’üncüsü 5-10 Nisan 2010 tarihleri 

arasında MTA Kültür Sitesinde gerçekleştirilmiştir. 1947 
yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen etkinlikte 
araştırmacılar tarafından yerbilimlerinin her alanından 
bildiriler ve gelişmeler sunulmaktadır. Üniversiteler, kamu 
kuruluşları ve özel sektörün yerbilimleri alanında buluştukları 
nadir ortamlardan birisi olan Türkiye Jeoloji Kurultayı’na 
her geçen sene artan sayıda yabancı bilim insanı da dahil 
olmaktadır. Bilimsel çalışmaların yanı sıra düzenlenen kokteyl 
ve yemekler, konserler, şiir dinletileri ve sergiler de Kurultay’ı 
renklendiren diğer faaliyetlerdir.

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda, Kurultay Düzenleme 
Kurulu Başkanı Taner ÜNLÜ, Jeoloji Mühendisleri Odası 
Başkanı Dündar ÇAĞLAN ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner YILDIZ’ın açılış konuşmalarının ardından 3 ayrı salonda 
5 gün boyunca süren oturumlara geçilmiştir.  Kurultay’da 
aşağıdaki konu başlıklarında yüzlerce sözlü bildiri sunulmuş, 
çeşitli paneller, oturumlar ve konuşmalar yapılmıştır. 

Kurultay Konu Başlıkları
Genel Jeoloji, Yapısal Jeoloji-Tektonik, Paleomanyetizma, 

Güncel Tektonik ve Depremsellik, Paleontoloji, Sedimantoloji, 
Kıyı-Deniz Jeolojisi, Göl Araştırmaları, Stratigrafi, Eski İklim 
Değişikliklerinin Jeolojisi, Mineraloji, Petrografi, Magmatizma, 
Volkanizma, Maden Yatakları, Endüstriyel Hammaddeler, 
Petrol Jeolojisi, Jeokimya, Jeokronoloji ve İzotop Jeolojisi, 
Jeoistatistik, Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik, Hidrojeoloji, 
Jeotermal Kaynaklar, Sondaj Uygulamaları, Çevre Jeolojisi, 
Çevre Jeokimyası ve Tıbbi Jeoloji, Afetler-Jeolojik Tehlikeler, 
Kültürel Jeoloji-Jeomitoloji, Jeolojik Miras, Jeoparklar ve 
Jeoturizm, Uzaktan Algılama ve CBS. 

Ayrıca, Kurultay süresini daha verimli kullanabilmek adına 
her yıl daha fazla sayıda poster sunuma yer verilerek Kurultay 
daha da zenginleştirilmektedir. Poster sunumlar, özellikle 
özel sektöre ait çalışmalarla ilgili özet bilgilerin yer alması 
bakımından oldukça faydalı olmuştur. 

Görüşler
Önceki kurultaylarda her sene artan bildiri ve katılımcı 

sayısında bu yıl bir miktar azalma olduğu görüldü. Özellikle 
izleyici sayısı bakımından da bu senenin sakin geçtiği 
söylenebilir. 

Öneriler
Böylesine önemli ve nadir yapılan etkinliklere  »

yerbilimcilerin ilgisiz kalmaması gerektiği düşüncesindeyiz. 
Gelecek yıllarda düzenlenecek kurultaylara katılımı ve ilgiyi 
arttırmak için Jeoloji Mühendisleri Odasının, üyeleri ile çeşitli 
konularda fikir alışverişinde bulunarak, üyelerinin talepleri 
doğrultusunda kurultayı şekillendirmesi daha verimli 
olacaktır. 

Ülkemizin maden potansiyeli göz önüne alınırsa,  »
araştırmacıların maden jeolojisi alanında, özellikle de maden 
aramacılığı üzerine daha fazla bilimsel çalışma yapması 
gerektiği ve bu araştırmaların Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda 
paylaşılmasıyla ülke madenciliğine daha fazla katkı 
sağlanacağı kanaatindeyiz. 

Özel sektörün bu kurultaya bilimsel anlamda katılımının  »
teşvik edilmesi bir diğer önerimizdir. 

Bu tip etkinliklerde sergi alanları, özel sektörle  »
araştırmacıların buluşma ortamlarıdır. Kurultayda sergi 
alanlarında daha çok firmaya yer verilmeli, imkanlar 
dahilinde açık hava sergi alanları düzenlenerek kapsam 
genişletilmelidir.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ

Jeoloji kurultayı fuar alanından bir görüntü  
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Avrupa Birliğinde Madencilik ve çevre

itibaren takip ettiği organizasyona EUROMINES yetkilileri 
Genel Direktör Corina HEBESTREIT, Çevre Yöneticisi Johannes 
DRIELSMA, Çevre ve İş Sağlığı Uzmanı Walter HERMULHEIM, 
ülkemiz madencilik sektörünün önde gelen isimleri ve 
çeşitli kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Öğleden 
önce düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının 
sorularının yanıtlanmasının ardından öğleden sonra toplantı 
bölümüne geçildi. Toplantı, EUROMINES yetkilileri tarafından 
çeşitli sunumların yapılmasının ardından soru-cevap şeklinde 
devam etti. 

Mayıs 2010

EUROMINES (European Association of Mining Industries) 
üyesi olan Türkiye Madenciler Derneği (TMD)’nin 
düzenlemiş olduğu “Avrupa Birliğinde Madencilik ve 

Çevre” konulu toplantı 10 Mayıs 2010 tarihinde Ankara Rixos 
Hotel’de düzenlendi. Madencilik Türkiye Dergisi’nin başından 

EUROMINES yetkililerinin sunumu

Sunumlar sonrasında sektör temsilcileri ve kamu 
kuruluşlarından gelen yetkililerin sorularının cevaplanmasının 
ardından toplantı sona erdi. 

Öğleden sonra gerçekleştirilen toplantı öncesinde, sabah 
saatlerinde basın mensuplarıyla gerçekleştirilen kahvaltıda 
Dr. Corina HEBESTREIT, Avrupa Birliği (AB)’nin ihtiyaç 
duyduğu kritik hammaddelerden ve bu hammaddelere erişim 
için yapılan çalışmalardan bahsetti. Hebestreit, AB’nin bu 
hammaddelerin ithali sırasında ilk olarak AB dışı ülkelerden 
gelecek materyallere erişimin ve malzeme alımının, 
ticareti sekteye uğratıp uğratmadığının tespitinin önemli 
olduğunu söyledi. İkinci olarak, AB’nin hammaddelere erişim 
imkanlarının nasıl geliştirilebileceğinin, maden aramacılığı 
ve jeolojik potansiyelin nasıl iyileştirilebileceğinin, sanayi 
kesiminin kapasitelerinin nasıl arttırılabileceğinin tespitinin 
öncelikli konuları olduğunu kaydetti. Hebestreit, AB’nin 
endüstriyel mineraller ve agregalar açısından kendi kendine 
yetebildiğini, ancak bir takım madenler açısından ithalata 
bağımlı olduğunu ve bu konuda da bir takım endişelerin söz 
konusu olduğunu bildirdi. AB’nin önümüzdeki dönemde, 
artan ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanması konusundaki 
arzusu dolayısıyla, komşularıyla ve özellikle Türkiye’nin de 
içinde olduğu çeşitli ülkelerle çok daha sıkı bir ilişki içerisinde 
olacağını söyleyen Hebestreit, ayrıca EUROMINES’ın da TMD 
ve İMMİB ile sıkı ilişki içerisinde olduğunu ve bu ilişkinin daha 
da geliştirileceğini kaydetti.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 
Hebestreit, AB’de en çok hangi madenlere ihtiyaç olduğu 

konusunda yöneltilen bir soruya, yer yüzeyinde nadir 
bulunan ve ileri teknoloji ürünlerinin üretilmesi için gerekli 
olan itriyum gibi 39 farklı hammaddeye ihtiyaç duyulduğunu 
kaydetti (Editörün Notu: AB’nin ihtiyaç duyduğu bu 
hammaddeler için hazırladığı bir raporu dergimizin 2. 
sayısında bulabilirsiniz.). Bu hammaddelerin % 95’inin şu 
anda Çin’den ithal edildiğini de ekleyen Hebestreit bunların 
dışında bakır, nikel ve çinko gibi daha genel metallere de 
ihtiyaçları olduğunu söyleyerek özellikle 2030 yılına kadar 
bakır ihtiyaçlarının çok yüksek seviyelerde olacağını belirtti. 

Hebestreit “AB’nin ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan 
kapsamlı bir rapor, 15 Haziran 2010 tarihinde Madrid’de 
yapılacak EUROMINES Genel Kurulu’nda açıklanacak” dedi. Bu 
raporda AB ve AB’ye komşu ülkeler için bir dizi tavsiyelerin 
ve stratejilerin de yer alacağı ve yapılan tavsiyelerin bu 
ülkelerde madenciliğin gelişmesi için yol gösterici nitelikte 
olacağı öğrenildi.

Bor madeninin AB ülkelerinde toksik madde listesine 
alınması ile ilgili bir diğer soruya ise Hebestreit, “AB’nin 
kimyasal maddeler konusunda bazı kuralları var. Bu kurallara 
göre AB ülkelerine giren her kimyasal madde sağlık açısından 
incelenir. Bordan üretilen kimyasallar da bu tetkiklere 
tabi tutulmaktadır. AB’de kullanılan borun büyük kısmı 
Türkiye’den geliyor. Bu maden Türkiye’den gelmese AB 
sıkıntıya girer.” dedi. Ve şu anda AB’de, bor konusunda alınan 
bu kararın gündemin üst sıralarında yer almadığının özellikle 
altını çizdi. 

Basın toplantısının sonunda, dünya üzerinde madencilik 
faaliyetlerinin önemi vurgulanarak madenciliğin yapılmasının 
gerekliliklerinden bahsedildi. Bu gerekliliği yerine getirirken 
de modern madenciliğin şartlarından birisi olarak, madencilik 
faaliyetleri sürdürülürken aynı anda rehabilitasyonların da 
yapılması gerektiğine işaret edildi. 

Öğleden sonra gerçekleştirilen toplantıda ise EUROMINES 
yetkilileri Corina HEBESTREIT, Johannes DRIELSMA, Walter 
HERMULHEIM tarafından çeşitli sunumlar yapıldı. Sunumlarla 
AB’de uygulanan maden mevzuatları, kanunlar, iş ve çevre 
güvenliği gibi konularda ne gibi gelişmeler yaşandığı 
konularında katılımcılar bilgilendirildi. Bu bölümde özellikle, 
maden güvenliği konusunda AB ve Çin’in işbirliği yapma 
kararı aldığı ve bu amaçla Pekin’de kurulacak Maden 
Güvenliği Okulunda eğitim alan kişilerin AB’deki madenlerde 
çalışacağı konusuna dikkat çekildi. Ayrıca AB’de her ülkenin 
kendi kuralları olduğu ve madencilik faaliyetlerinde de her 
ülkenin ayrı uygulamaları olduğu, ancak bu kurallarda AB’nin 
genel uygulamaları dolayısıyla çevreye daha duyarlı olarak 
çalışıldığı, iş güvenliği konularına daha önem verilecek 
şekilde köklü değişiklikler yapıldığı ve bunların uygulandığı 
vurgulandı.
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Global Mining Technology Konferansı
Oturum başkanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığının Özel Danışmanı Alan M.Clegg tarafından yapılan 
konferans, 11-13 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da tamamlandı. 
Türk maden sektöründen katılımın az olduğu konferansta 
ilk iki gün boyunca, yurtdışından on altı, ülkemizden de 

bir konuşmacı tarafından çeşitli sunumlar yapıldı. Oturum 
sonlarında yapılan söyleşilerde katılımcıların sorularını 
yanıtlayan konuşmacılar bilgi ve birikimlerini katılımcılarla 
paylaştılar. Konferansta yer alan konulardan özellikle De 
Beers Global Mining’den Dr. Marc Ruest’in “De Beers Projeleri: 
Jeoteknik Mühendislikte Güvenlik ve Yönetim”, European 
Nickel PLC’den Simon Purkiss’in “Nikel Lateritlerin Yığın 
Liçi İle Zenginleştirilmesindeki Gelişmeler” ve Rio Tinto’dan 

Mayıs 2010

John Visser’ın “Tozun Azaltılması: Bütünsel Bir Yaklaşım” 
dinleyiciler tarafından ilgi ve beğeni ile karşılandı. İki gün 
süren oturumların ardından son gün Ersel Ağır Makine 
üretim fabrikalarına gezi düzenlendi. Yurtdışından gelen 
katılımcılara Türkiye’nin en büyük ve ihracatı en yüksek 

olan fabrikalarından biri tanıtılarak üretim yapılan atölyeler 
gezdirildi. Ayrıca konferans boyunca firmalar, ürünlerini ve 
hizmetlerini kurulan standlarla ziyaretçilere tanıtma fırsatı 
yakaladı. 

Ülkemiz madencilik sektörünün bu tür etkinliklere daha 
fazla ilgi göstererek mevcut gelişmelerden ve servis sağlayıcı 
şirketlerden haberdar olmasının, madencilik sektörüne büyük 
katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.

Konferans salonundan bir görüntü Ersel Ağır Makina üretim atölyesi



Madencilikte Esnek çözümler 

Esneklik, bir 
yazılımın doğru 
ve performanslı 
çalışması kadar 

önemlidir

olduğunu düşünüyoruz. Yazılım geliştirme 
açısından bakıldığında da özellikle bir ar-ge 
projesinde deneme yanılma ile geçen sürenin 
azalması ve tekrar edilmesi gereken işlerin 
kolayca tekrarlanabilmesi geliştirme süreçlerini 
kısaltmakta ve kaliteye olumlu yönde etki 
etmektedir.

(MT): Operatörlerin son kullanıcıya ve 
yazılım geliştiriciye katkısı nedir?

(SG): Esnek bir iş akışı motoru, “Eğer 
öyle yapılsaydı ne olurdu?” sorusunun 
yanıtlarına çok hızlı bir şekilde ulaşmayı 
sağlar. Değişik senaryoları tasarlayıp sonuçları 
alabilen ve birbiriyle karşılaştırabilen bir 
mekanizma, bir mühendis için çok güçlü bir 
araçtır. Bu senaryoların kaydedilebilmesi, 
tekrarlanabilmesi, kopyalanabilmesi 
ve üzerlerinde değişiklik yapılabilmesi 
kullanıcıların işlerini çok kolaylaştıracaktır. 
Bir projede izlenilen iş adımlarının başka 
bir projede tekrarlanması kullanıcılara vakit 
kazandırmaktadır. Uygulamaya kazandırdığı 
dinamiklik, proje üzerinde istenilen 
değişikliklerin zaman ve veri kaybına yol 
açmadan yapılabilmesini sağlamaktadır. 
Örneğin, 200 sondaj içeren bir projede tüm 
proje adımlarının tamamladığını ve blok 
modelin oluşturulduğunu düşünelim. Son 
anda bir sondaj verisinin hatalı girildiği fark 
edilirse yapılan tüm jeoistatistik hesapların ve 
dolayısıyla üretilen blok modelin tekrarlanması, 
bir başka ifadeyle yapılan her şeyin baştan 
yapılması gerekecektir. Oysa iş akışı ile bütün 
adımları tekrar yapmak sadece bir tuşa 
basmaktan ibaret olacaktır.

Tekrarlanabilir olması, sonuçların 
karşılaştırılabilmesi, orijinal verinin korunması 
ve kullanıcının hayal gücü ile sınırlı esnek 
üst uygulamalar geliştirilebilmesi açısından 
bakıldığında iş akışları, akademik, deneysel ve 
karşılaştırmalı çalışmalar için büyük fırsatlar 

Madencilik Türkiye (MT): Operatör ve iş 
akışı nedir?

Serkan GAZEL (SG): “Operatör” girdileri ve 
çıktıları olan atomik işlem, “İş akışı” da birbirine 
bağlı operatörleri istenilen sıra ile çalıştıran ve 
ürettikleri sonuçları birbirine aktaran diziler 
olarak tanımlanabilirler. Netpro/Mine içinde 
yapılan her işlem, bir operatör olarak dışarıya 
açılmıştır. Bu operatörleri bir “iş akışı” olacak 
şekilde tasarlayarak karmaşık işlemleri tek bir 
tuş ile gerçekleştirebilmekteyiz.

Buna ek olarak, kullanıcıların da kendi iş 
akışlarını tasarlamalarına ve paylaşmalarına 
olanak sağlanmıştır. Gelecekte, bugün 
desteklenmeyen, akla gelmeyen ya da 
bilinmeyen bir yöntem ortaya çıktığında yeni 
bir sürüme gerek kalmadan programa yeni 
yetenekler eklenebilecektir.

(MT): Operatör ve iş akışlarını geliştirme 
nedeniniz nedir?

(SG): Esneklik, bir yazılımın doğru ve 
performanslı çalışması kadar önemlidir. 
Kullanıcıların bugün ve gelecekteki 
gereksinimlerine hızlı ve uygun bir şekilde 
yanıt verebilmek, bir paket yazılımının göz 
ardı edilemez bir artısıdır. Kullanıcıların 
uygulama üzerinde değişik yöntemler 
deneyebilmelerinin ve paket yazılım ile sınırlı 
kalmamalarının ürünü çekici yapan özellikler 

İş akış yöneticisi

İş akış yöneticisinin ürettiği kod

Bu sayımızda, Türkiye’nin ilk ve tek yerli 
madencilik yazılımı olan Netpro/Mine 
için geliştirilen “operatörler” konusunu 
ele alıyoruz. Operatörler, Netpro/Mine ve 
benzeri uygulamaları kullanmaya yatkın 
ve yazılım geliştirme konusuna ilgisi olan 
kullanıcılar için yaratıcı ve bağımsız bir 
hareket alanı kazandırmaktadır. Netcad 
Yazılım Proje Yöneticisi Serkan GAZEL ile 
yaptığımız röportajı siz değerli okurlarımızla 
paylaşıyoruz.
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sunmaktadır. Bir fonksiyonu uygulamaya eklerken kod 
yazmak ve tekrar etmek yerine, girdileri ve çıktıları planlayıp 
uygun operatörleri kullanmak yazılım geliştiriciler için işleri 
oldukça kolaylaştırmakta ve kullanıcı gereksinimlerine 
çok hızlı bir şekilde yanıt vermelerini sağlamaktadır. 
Ayrıca yazılan fonksiyonların otomatik olarak test edilmesi 
(kodun kendi kendini test etmesi) de bir diğer yan kazanım 
olmaktadır.

(MT): Bir iş akışı tasarlamak zor mudur?
(SG): İş akışı tasarlamayı, uygun kutuları birbirine 

bağlamak olarak tarif edebiliriz. Girdi ve çıktıları aynı türde 
olan kutuları kullanarak istenilen uzunlukta ve karmaşıklıkta 
iş akışları kolayca tasarlanabilmektedir. 

İş akışı tasarımcısı, uygun operatörleri önererek 
kullanıcıları yönlendirmekte ve iş akışındaki boşluklardan 
haberdar ederek hataları engellemektedir.

Kutular kullanmak yerine kod yazarak da iş akışı 
oluşturulabilmektedir. Yani kutuların bir kod içinde 
kullanılması da sağladığımız imkanlar arasındadır. COM 
arayüzü ile operatörler dışarıdan kullanılabilmektedir.

(MT): Operatörleri sadece Netcad mi geliştirebilir?
(SG): Hayır, kullanıcılarımız isterlerse kendi geliştirdikleri 

algoritmaları Netpro/Mine içinde kullanabilmektedirler. 
Örneğin, otomatik olarak fay tespiti yapan bir algoritma 
geliştiren bir kullanıcımız bu algoritmayı bir operatör haline 
getirip iş akışında kullanabilmektedir. 

(MT): Örnek verebilir misiniz?
(SG): Projenin ilk safhalarında, damar alt ve üst 

yüzeylerinin jeoistatistiksel yöntemlerle belirlenip arada 
kalan cevherin modellenmesi sırasında oluşan yüzeyin, 
sondajlardaki ölçülmüş cevher sınırlarından tam olarak 
geçmemesi mevcut çözümlerdeki bir eksiklik olarak 
belirtilmişti. Bir kullanıcımız tarafından önerilen bazı 
deneysel yöntemler ile bunu sağlamayı başardık. Geliştirilen 
iş akışı ile kullanıcı, damar yüzeyinin sondajlara kendi 
belirlediği kriterlere göre yakın kabul edilen alanlarda, 

ölçülen sınırlardan geçmesini sağlayabilmektedir.
(MT): Operatörlerin diğer yazılımların sağladığı makro/

script yapısından farkı nedir?
(SG): Makro ya da script, kullanıcı tarafından kolaylıkla 

tasarlanabilir ve geliştirebilir olmaktan uzak araçlardır. 
Bir binayı tuğlalar ile inşa etmeye benzetebiliriz. Elinizde 
operatör ve iş akışı gibi bir yapı varsa, binayı hazır odalar 
ve hatta hazır katlar ile kısa sürede tamamlama yeteneğine 
sahipsiniz demektir. Şunu da belirtmekte fayda var: İş akışları 
da arka planda bildiğimiz scriptlere dönüşmektedirler. 
Yani kullanıcı eğer isterse script yazabilir ya da başka bir 
uygulama içinde istediği dilde (C#, Delphi, VB, …) Netpro/
Mine nesnelerini kullanabilir.

(MT): Operatörler sadece Netpro/Mine modülü için mi 
tasarlandı?

(SG): İş akışları, Netcad 6.0 içinde yer alması planlanan 
önemli bir özelliktir. Netcad’in uzaktan algılama modülü 
NetRS içinde bu özellik uzun süredir bulunmaktadır. Girdi ve 
çıktıları raster veriler olan işlemler arka arkaya çalıştırılarak, 
uzun ve karmaşık işlemler tekrarlanabilir hale gelmektedir. 
Modüller arasında aynı tip verileri üreten operatörlerin de 
bir arada çalışabildiğini belirtmek gerekiyor. Bu şekilde 
açık ocaktan çıkan depolanacak malzemenin depo alanına 
gideceği yolu “Koridor Analizi” modülümüz ile otomatik 
olarak belirleyebiliyoruz. Bir başka ifadeyle, modüller 
birbirleri ile rahatlıkla görev paylaşımı yapabilmekte ve tek 
bir modül gibi çözüm üretebilmektedirler.

(MT): Netpro/Mine içinde kullanıcı tarafından 
değiştirilebilen başka özellikler var mı?

(SG): Netpro/Mine raporları ve kuyu logları kullanıcı tarafından 
rahatlıkla özelleştirilebilmektedir. Rapor şablonları, yaygın 
olarak kullanılan Excel ve Word formatındadır. Kurulumla gelen 
raporların yeterli olmadığı ya da kullanıcıya göre özelleştirilmesi 
gerektiği durumlarda (şirket logosunun kuyu loglarına eklenmesi 
gibi) kullanıcı yeni şablonlar yaratabilmekte ya da mevcut 
şablonları değiştirerek istediği sonucu alabilmektedir.

Operatörler ile oluşturulmuş damar yüzeyleri Kullanıcı tanımlı bir Excel rapor
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(MT): Netcad yazılım ekibi hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

(SG): CMMI 3 sertifikasına sahip Netcad, 20’den fazla 
yazılımcısı ile 30’dan fazla mühendislik modülü geliştirmiş 
ve geliştirmeye devam etmektedir. Geçmiş yıllardaki 
CAD, GIS, mühendislik yazılımları ve 3 boyutlu gösterim 
deneyimlerimiz, Netpro/Mine’ın geliştirilme sürecine büyük 
katkı sağlamıştır. 

(MT): Madencilik Türkiye ekibi olarak sorularımızı 
yanıtladığınız için teşekkür ederiz.

(SG): Sizleri tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum.

Netcad Yazılım Ekibi

Kullanıcı tanımlı bir kuyu logu
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Maden Araştırmalarında Uygulanan Çift 
Duvarlı Ters Dolaşımlı Sondaj Yöntemleri

Bugün maden arama sondaj çalışmalarında, 
iki ana çift duvarlı ters dolaşımlı sondaj 
yöntemi uygulaması ile karşılaşılmaktadır 
(Şekil.3). Bunlar: 

Üç konili matkap ile ters dolaşımlı sondaj, »
Kuyudibi çekici ile sondajdır. »

Çift duvarlı tij (iç içe geçmiş) genellikle 
üstten hareketli bir başlık kullanılarak standart 
ters dolaşım yöntemleri ile kullanılır. Üst 
başlığın 4500 ile 5000 ft-lb’lik tork üretmesi 
gerekmektedir. Formasyonu kesmek için 
çekiçler ve üç konili matkaplar kullanılabilir. 
Hava veya su ile kırıntılar kaldırılır. Çift duvarlı 
tijli sistem kullanıldığında yüzey muhafazasına 
ihtiyaç duyulmaz. Çift duvarlı sistemdeki 
dış boru normal gerilme, kolon ve büzülme 
basınçlarında çalışabilme özelliğinde olmalıdır. 
İçteki boru küçük fiziksel gerilimler altındadır. 
Fakat matkaptan yukarı doğru çıkan numuneler 
aşınmaya neden olmaktadır. Pratikte bu 
aşınma genellikle iç borunun dış borudan daha 
hızlı aşınmasına neden olmaktadır. Gerektiği 
takdirde iç boru değiştirilebilir. 

Eğer üstten hareketli başlık ile çift duvarlı 
teçhiz indirilecekse değişik tip matkaplar 
kullanılabilir. Fakat matkap çapı tij çapından bir 
normal ölçü büyük olmalıdır. Böylece dış boru 
ile kuyu duvarı arasındaki boşluk küçük olacak 
ve tij kısmen (veya tamamen) bir stabilizer 
(saptırmaz) gibi kuyu cidarını destekleyecektir. 
Matkap, sondaj sıvısının geçebileceği deliklere 
sahip olan sürekli bir sub (manşon)’a monte 
edilir. Eğer üç konili matkap kullanılıyorsa 

Ekonomik 
bir seçenek 
olarak, ters 

dolaşımlı sondaj 
yöntemleri 

yaygın 
şekilde kabul 
görmektedir

Adil ÖZDEMİR
Adil Özdemir Mühendislik ve 
Sondaj
Jeoloji Mühendisi
adilozdemir2000@yahoo.com
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Maden Arama çalışmalarında Ters Dolaşımlı 
Sondaj Uygulamaları (Bölüm 1)
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Maden aramaya yönelik olarak 
kullanılan sondajlar, genellikle 
karotlu sondajlardır. Fakat bir 

maden işletmesinde, arama aşamasından 
sonra, işletme projesine yönelik olarak cevher 
yatağının tenör dağılımının detaylı bir şekilde 
saptanması gereklidir. Tenör durumunun 
detaylı olarak saptanabilmesi için sık aralıklı 
sondajların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Böyle bir sondaj programının karotlu sondaj 
ile yapılmasının oldukça maliyetli olacağı 
ortadadır. Bu durumda, ekonomik bir seçenek 
olarak, çift duvarlı tijlerin kullanıldığı ters 
dolaşımlı sondaj yöntemleri yaygın şekilde 
kabul görmektedir (Şekil.1 ve Şekil.2).  

Şekil 1. Çift duvarlı tij ile ters dolaşımlı sondaj

Şekil 2. Ters dolaşımlı sondaj uygulamalarından görüntüler

Çift duvarlı tij ile ters dolaşımlı sondaj, 
1970’lerden sonra maden aramalarında 
kullanılmaya başlanmış olup, kirlenme ve 
ciddi örnek kayıpları olmadan büyük ölçekli 
örnek alınabilen bir sondaj yöntemidir. Sondaj 
akışkanı olarak su ve/veya basınçlı hava 
kullanılabilir. Yöntem burgulu, döner ve darbeli 
sondaj makinaları üzerinde uygulanabilir. 
Saatte 40 metreye varan ilerleme hızlarına 
ulaşılabilir. Yöntemin bu üstünlüklerine karşın, 
çift duvarlı tijler ve özel donanım nedeniyle 
büyük kapasiteli kompresör kullanılmasını 
gerektirmesi, bu yöntemi ilk yatırımı pahalı bir 
yöntem haline getirmektedir.



sondaj sıvısı matkabın iç kısmından yukarı doğru hareket 
eder. Matkap aşınma gömleği, mümkün olduğu kadar kesme 
yüzeyine yakın bağlanır ve bir aşınma halkası görevi görür. 
Sondaj sıvısı iki boru arasındaki boşluktan geçerek matkap 
gömleğinin (kovanının) çevresinde kesme yüzeyine doğru 
boşalır. Kırıntıları aldıktan sonra, sondaj sıvısı iç borunun 
içinden yukarı doğru hareket eder.

Üç konili bir matkap kullanıldığında, iç borunun içinden 
yukarı gelen formasyon örneği formasyonun çok küçük bir 
dikey kesitinden gelmektedir. Fakat çekiç kullanıldığında, 
matkap çift borunun en altından, yaklaşık 1 ile 2 metre 
dışarı doğru etki etmektedir. Çekicin içinden basılan 
hava, deliklerden dışarı çıktıktan sonra, çekiç milinin dış 
yüzeyinden ve özel tip bir bağlantı kanalının içinden, daha 
sonra da iç borunun içinden doğru yukarıya çıkar. Böylece 
borudan yükselen formasyon veya su örneği formasyonun 
yaklaşık 0,5-1 m’lik dikey bir kesitini temsil edebilir. Yine 
de hatırlanmalıdır ki, bu mesafe diğer tip döner-darbeli 
sondajlarda alınan örnek aralıkları ile karşılaştırıldığında 
küçüktür. Yüzeyde sondaj sıvısı, iç ve dış borular arasında 
bulunan boşluktaki özel bir başlıktan içeri girer. Sondaj 
sıvıları kuru hava, hava ve su, hava ile deterjanlı su veya killi 
veya polimerli sudan oluşabilir. Hava kullanıldığında, çift 
duvarlı sistemin içindeki hızlar ortalama 1370 ile 1830 m/dk’ 
dır. Hava, boşluktan aşağı doğru geçip iç borunun içinden 
yükselirken formasyon örneği ile bir siklonun içinden geçer. 
Burada mini bir siklon da kullanılabilir. Mini siklon yaklaşık 
1/10 ölçekte olup kuyudan gelen kırıntıları ileten 4”lik 

hortumun girişinden 180° ileri bağlanır.  Örnekler, bir örnek 
çantasında toplanır. Normal sondaj koşulları altında her 6 
m’lik delme işleminde 1,5 metre örnek çantası doldurulur. 
Geçmişte, çift duvarlı yöntem kullanılarak delinen kuyular 
nadiren 150 metre derinlikten fazla olmuştur. Fakat son 
yıllarda yüksek kapasiteli kompresörler kullanılarak 250-450 
metre derinliklere ulaşılmıştır.

Üç Konili Matkap İle Ters Dolaşımlı Sondaj 
Hava ile ters dolaşımlı sondajda, hava dolaşımı 

ile çalışabilme özelliğine sahip üç konili matkap 
kullanılmaktadır. Numune kirliliği minimum düzeyde 
olup kuyudibi çekici ile ters dolaşımlı sondaja göre ucuz 
ve alternatif bir yöntemdir (Şekil.4). Matkap etrafında 
toplanan kırıntıların kuyudan dönüşünü engellemek için 
matkabın omuz kısmında bir pervaz (siper) sub (manşon) 
bulunmaktadır. Bu sub (manşon), aynı zamanda matkabın çift 
duvarlı tijlere doğrudan bağlanmasını sağlamaktadır.

Kuyudibi Tabancalı (Çekiçli) Ters Dolaşımlı Sondaj 
Yöntemi

Kuyudibi tabancalı ters dolaşımlı sondaj, sürekli olarak 
formasyondan numune alma imkanı sağlayan, kırıntı taşıyıcı 
olarak hava, su, köpük kullanılabilen sondaj yöntemidir. Bu 
yöntemde, kompresör tarafından üretilen hava, çift duvarlı tij 
içerisinden geçerek matkaba ulaşır. Kırıntılar ise çift duvarlı tij 
merkezinden başlık aracılığıyla yüzeydeki bir siklona iletilir ve 
torbalara alınır (Şekil.5 ve Şekil.6). 

Çift duvarlı tij tasarımı, havanın dolaşım akışkanı 
olarak kullanılmasına olanak sağlar. Hava dış kısımdaki 
borunun içerisindedir. Hava, dolaşım akışkanı olarak (kırıntı 
taşıma amacıyla) ve kuyu dibi çekicini çalıştırmak için 
kullanılmaktadır. 

 Kuyudibi çekici ile ters dolaşımlı sondaj, standart 
kuyudibi çekici veya özel olarak ters dolaşımlı sondaj 
çalışmaları için geliştirilmiş çekiç ile olmak üzere iki şekilde 
yapılabilmektedir. Bu iki sistem arasındaki farklar Şekil.7’de, 
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Şekil 3. Ters dolaşımlı sondaj yöntemleri

Şekil 4. Üç konili matkap ile ters dolaşımlı sondaj



kuyudibi çekici ile ters dolaşımlı sondajda gereksinim 
duyulan özellikler de Şekil.8’de verilmiştir. 

Kullanılan Ekipmanların Tipik Özellikleri
Sondaj Makinesi
Ters dolaşımlı sondaj çalışmalarında genellikle, hidrolik 

kontrollü, döner kafalı tip makinelerin tercih edildiği 
söylenebilir (Şekil.9). Siklon, makine üzerine monteli veya 
seyyar olabilmektedir (Şekil.10). Dönme işlemini ve havanın 
sisteme girişini sağlayan başlık ise özeldir. Bu başlık normal 
sondaj makinelerine ilave edilerek, makine ters dolaşımlı 
sondaj yapabilir hale getirilebilir.  

Tijler
Kuyudibi çekiçli ters dolaşımlı yöntemde, gömme 

bağlantılı, çift duvarlı tijler kullanılmaktadır (Şekil.11 ve 
Şekil.12.). Bu tijlerde hava tijin dışarısına çıkmamaktadır. Hava 
akımı, tijin iki duvarı arasında olmakta ve sadece matkabın 
hemen yanındaki kısımda kuyu duvarı ile temas etmektedir. 
Maden arama sondajlarında kullanılan matkap ölçüleri 5 
1/8”-5 1/2”(130-140 mm), çift duvarlı tij çapları ise matkap 
çaplarından 1/2”-1” daha küçük olması gerekmektedir. 

Şekil 5. Kuyudibi çekici ile ters dolaşımlı sondajın genel modeli

Şekil 6. Ters dolaşımlı sondajda numune alımı

Şekil 7.Kuyudibi çekici ile ters dolaşımlı sondaj tipleri

Şekil 8. Kuyudibi çekici ile ters dolaşımlı sondajda gereksinim duyulan özellikler

Yerdeğiştirebilir
 iç tüplü sub

Konum I
Delme işlemi sırasında
numunelerin iç boru 
içerisinden  siklona gitmesini 
sağlar

Konum II
Sistemde olabilecek herhangi 
bir tıkanıklığı önlemeyi/açmayı
ve durma anında iç boruyu
temizlemeyi sağlar

Standart çekiç ile yapılan
çalışmada kullanılan çapraz
kanallı sub

Kırıntılar içerisinden geçmesini 
sağlayan yer değiştirebilir 
numune tüplü ters dolaşımlı 
çekiç Çarık, matkap etrafındaki basınçlı bölgeden 

kırıntıların kuyuya geçişini engeller ve kırıntı 
taşınmasını hızlandırır

Kuyuda yıkılma olduğunda 
sıkışan takımın geri 
çekilebilmesi 
için kazıcı (eşici) sub

Çift duvarlı (borulu) tij

1924

Standart kuyudibi çekici ile sondaj RC kuyudibi çekici ile sondaj



Böylece, kuyu duvarı ile tijin dış kısmında oluşabilecek 
dolaşım engellenmiş olur.

Çift duvarlı sondaj yönteminde kullanılan tij çapları 
şunlardır:

3 1/2” Dış Çap x 1 3/4” İç Çap »
4 1/2” Dış Çap x 2 1/2” İç Çap »
5 1/2” Dış Çap x 3 1/4” İç Çap »

Bunlardan en yaygın kullanılanı 4 1/2” çapındaki tijlerdir. 
Dış boruları bağlamak için erkek ve dişi takım bağlantıları 
kullanılır. O halkalı bir bağlantı manşonu, iç duvarlar 
arasındaki bağlantıyı sızdırmaz hale getirmektedir. 

Şekil 10. Seyyar siklonlu bir sondaj makinası ile ters dolaşımlı sondajŞekil 9. Çift duvarlı sondajda kullanılan tipik bir sondaj makinası, siklon ve özel  başlık

Sondaj Makinası Siklon Özel Başlık

1924



Şekil 13. Ters dolaşımlı kuyudibi tabancası ve kuyudibi tabancası matkap tasarımları

Şekil 14. Kuyudibi tabancası ve başlık ilişkisi

KAYNAKLAR
* Özdemir, A., 2007; Sondaj Tekniğine Giriş. Omay Ofset. 74 s.
* Özkan,Y.Z., 2004; Maden arama projelerinin tasarımı ve değerlendirilmesi. Jeoloji 
Mühendisleri Odası Yayınları:82, 230 s. 
* Atlas Copco Ürün Katalogları (www.atlascopco.com)
* Eurodrill Ürün Katalogları (http://www.colcrete-eurodrill.com/products/Reverse-Circulation.htm)
* YMGV (Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı), 2000; Sondaj Eğitim Semineri Kurs Notları. 180 s.

Kuyudibi Tabancası ve Matkabı
Kuyudibi çekiçli ters dolaşımlı yöntemde, standart 

kuyudibi tabancası veya çift duvarlı ters dolaşımlı sondaj için 
özel olarak geliştirilmiş kuyudibi tabancaları kullanılmaktadır 
(Şekil.13 ve Şekil.14). Kullanılan matkap çapları genellikle   
5 1/8” - 5 1/2” (130-140 mm)’tir. Çift duvarlı tij çapları, 
kullanılan matkap çapından 1/2”  veya 1” daha küçük 
olmalıdır.  

Kompresör
Çift duvarlı tijler ile yapılan sondaj çalışmalarında, 

genellikle 7-24 bar basınçlı, çift kademeli vidalı tip 
kompresörler kullanılmaktadır.

Şekil 11. Çift duvarlı ters dolaşımlı sondaj yönteminde kullanılan tijler

Şekil 12. Çeşitli çaplardaki çift duvarlı tijlerin aralarındaki boşluk alanı(hava geçiş alanı)

Gelecek Sayımızda (2. Bölümde):
Karotlu Sondaj İle Ters Dolaşımlı Sondajın Karşılaştırılması »
Ters Dolaşımlı Sondaj İle İlgili Son Gelişmeler »
Örnek Saha Çalışmaları »
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Doğada Bulunuşu 
Bakır mineralizasyonu doğada dört ayrı 

şekilde gözlenir:
1-Sülfitli Yataklar: Kalkopirit (dünya bakır 

üretiminin yaklaşık % 50’si), kalkosin, kovellin, 
bornit içerirler.

2-Karbonatlı Yataklar: Azurit, malakit 
mineralleri içerirler.

3-Silikatlı Yataklar: Krizokol, dioptaz 
minerallerini içerirler.

4-Nabit Bakır. 
Bunların dışında, Türk bilim adamı Prof. 

Dr. Halil Sarp tarafından bulunmuş olan ve 
2008 yılında Uluslararası Mineraloji Birliği 

Yeni Mineral İsimlendirme ve Sınıflandırma 
Komisyonu’nca kabul gören “Lapeyreit” 
(kimyasal formülü Cu

3
O[AsO

3
(OH)]

2
• 0.75H

2
O) 

üzerinde de bakır üretimi yapılabilirliği 
konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Bakır mineralizasyonunun bulunduğu 
bölgelerde diğer metallere de rastlamak 
mümkündür. Özellikle molibden, kurşun, çinko, 
nikel ve altın, bakırın yanında ekonomik olarak 
işletilebilen ikincil minerallerdir.

Üretim Yöntemi
Jeologların, arazide mineral yatağının yerini 

gösteren işaret ve anomalileri tespit etmesinin 
ardından uygun jeolojik, ekonomik, çevresel 
ve yasal şartların sağlanmasıyla madencilik 

faaliyetleri başlar. Bakır üretiminin birincil 
aşaması, bakır içeren cevherin bulunduğu 

yerden çıkartılmasıdır. Bakır üretiminin 
üç temel yöntemi vardır: Yüzey 
madenciliği, yeraltı madenciliği ve 

liç işlemi. Bunların içinde, yüzey (açık 
ocak) madenciliği dünyada kullanılan 

en yaygın yöntemdir.
Bakır Cevheri Zenginleştirme 

Yöntemleri
Cevher çıkartıldıktan sonra kırma ve eleme 

işlemlerini takiben flotasyon ile zenginleştirme 
işlemine geçilir. Elde edilen bakır konsantreleri 
tipik olarak % 30 oranında bakır ihtiva etse 
de bu değer % 20 ile % 40 arasında bir aralığa 
sahiptir. Bazı durumlarda işleme, kavurma 
işleminin ardından ergitme işlemiyle devam 
edilerek bakır % 50-70 tenörlü “mat” bakıra 
dönüştürülür. Ergimiş mat bakır, konverter 
fırınlarında işlenerek % 98,5-99,5 tenörlü blister 
(ham bakır) elde edilir. Sonraki adımda, blister 
bakır geleneksel alevle rafinasyon işlemine 
veya uygulamaları her geçen gün gittikçe 
artan, tekrar ergitme ve elektro-rafinasyon için 

Cevherden Son Ürüne: Bakır
Bakır, insanlık tarihinde çıkarılan ve 

işlenen ilk minerallerden birisidir. 
Binlerce yıl öncesine dayanan 

(Neolitik Çağ – yaklaşık 10.000 yıl önce) bakır 
madenciliği günümüze kadar süregelmiş ve 
önemi hiçbir zaman azalmamış, tam tersine 
kendine yeni ve vazgeçilemez kullanım 
alanları bulmuştur. Tarihi dönemlerde kolay 
bulunabilmesi ve işlenebilmesi nedeniyle 
silah, çeşitli araç-gereç yapımı, sanat 
eserleri ve süslemecilikte yaygın olarak 
kullanılmıştır. MÖ 2500’lü yıllarda ise kalayla 
karışımı sonucu elde edilen bronz, yeni bir 
çağı başlatmış, bakırın insanlık tarihindeki 
önemini daha da arttırmıştır. Roma ve Yunan 

O. Çağım TUĞ
Madencilik Türkiye Dergisi
Jeoloji Mühendisi
cagim@madencilik-turkiye.com

Burak YAĞMUR
Maden Mühendisi
burak@madencilik-turkiye.com

Mehmet Yıldırım HALLAÇ
Maden Mühendisi
Tercüme
mehmet@madencilik-turkiye.com

MÖ 2500’lü 
yıllarda bakırın 
kalayla karışımı 

sonucu elde 
edilen bronz, 
yeni bir çağı 
başlatmıştır

Bakırdan yapılmış tarihi araç gereçler

toplumlarının bakır ihtiyacının yoğun olarak 
Kıbrıs Adası’ndan karşılanmasından dolayı bu 
önemli minerale Cyprium yani “Kıbrıs Metali” 
denilmeye başlanmıştır. 18. Yüzyılın sonlarına 
gelindiğinde bakırın manyetik ve elektrikle 
ilgili buluşlarda kullanılması, bu minerali yeni 
bir çağa taşımıştır. Böylece hem elektronik 
sanayinde, hem sanat ve heykelcilikte hem 
de günlük hayattaki basit araç gereçlerde 
kullanılmasıyla bakır 10.000 yıldır süre gelen 
önemini önümüzdeki yüzlerce yıl içinde de 
kaybedeceğe benzemiyor. 

Nabit Bakır
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anotları besleme işlemlerine tabi tutulur. Elektro-rafinasyon 
yönteminden % 99,99 saflıkta rafine bakır katodları elde 
edilmektedir.

Alternatif olarak kullanılan hidrometalurjik yöntemde 
bakır genel olarak düşük tenörlü, oksitli ve hatta bazı 
sülfürlü cevherlerden liç işlemi (uçucu ekstraksiyon) ve 
elektrokazanma (SX-EW yöntemi) işlemleri uygulanarak 
elde edilmektedir. Elde edilen ürün, elektro-rafinasyon 
yönteminde de olduğu gibi yine rafine bakır katodlarıdır. 
Uluslararası Bakır Çalışma Grubunun (ICSG) beklentilerine 
uygun olarak 2008 yılında SX-EW yöntemi ile rafine bakır 
üretimi toplam bakır üretiminin % 17‘sini oluşturmuştur.

Maden üretiminden elde edilen rafine bakırın üretimi 
(metalurjik zenginleştirme veya SX-EW yöntemi ile), 
birincil ham malzeme kaynağından kazanılmış, diğer bir 
deyişle “birincil bakır üretimi” olarak tanımlanmaktadır. 
Bununla birlikte önemli bir ham malzeme kaynağı da 
artıklardır. Metallerden arta kalan bakır artıklar, yarı imalat 
veya tam imalat fabrikasyon işlemleri (yeni artık) veya 
kullanım ömrünü tamamlamış ürünler (eski artık) olarak 
gruplandırılmaktadır. Geri kazanılmış artıklar kullanılarak 
yapılan rafine bakır üretimi “ikincil bakır üretimi“ olarak 
adlandırılır. İkincil üretim sayesinde enerji tasarrufu ve 
gelecek nesiller için de kullanılmak üzere hammadde 
tasarrufu sağlanmaktadır. İkincil bakır üretiminde, 
birincil üretimlerde uygulanana benzer yöntemler tatbik 
edilmektedir. ICSG ‘nin yaptığı değerlendirmede 2008 yılı 
içerisinde, rafineri seviyesinde ikincil rafine bakır üretimi 
toplam rafine bakır üretiminin yaklaşık % 15‘ine ulaşmıştır.

Bakır, fabrikalara genel olarak katod, filmaşin, takoz, 
levha veya külçe halinde nakledilmektedir.  Fabrikalarda 
da ekstrüzyon, çekme, sarma, dövme, ergitme, elektroliz 
veya atomizasyon gibi yöntemler aracılığıyla tel, çubuk, sac, 
levha, şerit, dökümler, toz ve diğer formlarda ürünler elde 

edilmektedir. Daha sonra bu bakır ve bakır 
alaşımları toplumun ihtiyaçlarını giderebilmek 
için son imalat veya dağıtım için nakledilirler.

Bakırın Kullanım Alanları
Bakır, endüstriyel metaller arasında en iyi 

iletkenliğe sahip olanıdır. En iyi iletken olan 
gümüş’ün elektrik iletkenliği 63 × 106 S.m-1 

iken bakırın 59,6 × 106 S.m-1, altının 45,2 × 
106 S.m-1dir. Yüksek, orta ve düşük voltaj 
güç kablolarında, enerji tasarruflu jeneratör, 
motorlar, transformatörler ve yenilenebilir 
enerji üretim sistemlerinde etkin olarak 
kullanılmaktadır. Bakırın diğer iletken 
metallere göre daha güçlü, korozyona ve 
sünmeye daha dirençli olması, elektrik ve 

enerji sektöründe vazgeçilmez bir yerde 
olmasını sağlamaktadır.

İletişim sektöründe de bakırın önemi büyüktür. 
Günlük hayatta kullanılan telefon kablolarından çok 
daha iyi veri transferi sağlaması nedeniyle HDSL ve ADSL 
kablolarında bakır teller kullanılmaktadır. Bakır ve bakır 
alaşımları cep telefonlarının, bilgisayarların ve network 
kablolarının vazgeçilmez ham maddelerini oluşturur. 
Ayrıca yeni bir gelişme olan “yarı geçirgen bakır çip” 
teknolojisi ile silikon çipler içine yerleştirilen bakır, 
mikroişlemcilerin daha az enerji ile çok daha yüksek 
hızlarda işlem yapabilmesini sağlamaktadır.

İnşaat sektöründe de çeşitli şekillerde bakır ve 
alaşımları kullanılmakta, özellikle plastik borulara karşı 
daha sağlam olması, ateşe dayanıklı olması ve erimemesi 
nedenleriyle bakır 
borular tercih 
edilmektedir. Büyük 
alışveriş merkezleri 
ve binalarda, zorlu 
iklim koşullarına karşı 
dayanıklılığı ile bilinen 
bakır, çatı ve yağmur 
suyu sistemlerinde 
kullanılmaktadır.

Bakır ayrıca ulaşım 
araçları ve endüstriyel 
makine üretiminde 
de önemli role sahiptir. 
Türkiye’de Bakır Madenciliği 

Türkiye’de 650 civarında bakır zuhurunun bulunduğu 
bilinmektedir. Ülkemizde gözlenmekte olan bu zuhurları 4 
ana metalojenik bölgeye ayırmak mümkündür:

1. Bölge: Makedonya-Balkanlardan gelerek Istranca 
üzerinden devam edip Karadeniz’de Sinop yakınlarından 
geçerek Doğu Karadeniz boyunca devam eden, Kafkaslar 
ve İran üzerinden Himalayalar’a doğru uzanan kuşaktır. Bu 
kuşakta porfiri bakır yatakları ve Kuroko tipi masif sülfid 

Yüzeyinde malakit gözlenen cevher

İnşaat sektöründe kullanılan bakır boru
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Halen işletilmekte veya geçici olarak kapalı olan en önemli bakır işletmeleri

Madenköy, Siirt Yeraltı Bakır İşletmesi (13.000.000t rezerv, %2 Cu) »

Küre, Kastamonu Yeraltı ve Açık Bakır İşletmesi (12.000.000 t rezerv, %2 Cu) »

Çayeli, Rize Yeraltı Bakır İşletmesi (12.000.000t rezerv, %3,6 Cu) »

Cerattepe, Artvin Bakır İşletmesi (3.900.000t rezerv, %5,2 Cu) »

Lahanos ve Kızılkaya, Espiye, Giresun Yeraltı Bakır İşletmesi (2.300.000t rezerv, %3,5 Cu) »

Yenice, Çanakkale Bakır İşletmesi (713.000t rezerv, %1,39Cu) »

Murgul, Artvin Yeraltı ve Açık Bakır İşletmesi (650.000t rezerv, %3,2 Cu) »

Yomra, Trabzon Bakır İşletmesi (480.000t) »

Kabadüz, Ordu Bakır İşletmesi (25.000t) »

Zerbanos, Maçka, Trabzon Bakır İşletmesi »

Koyulhisar, Sivas Bakır İşletmesi  »

İleri proje aşamasında olan başlıca bakır yatakları

Yelektepe, Burdur »

Yenipazar, Yozgat »

Göksun, Kahramanmaraş »

Ulukışla, Niğde »

Karakoyu, Hakkari »

Ergani, Diyarbakır »

Beyaz Andezit veya
Riyolit Dom

Hidrotermal Patlama
Breşleri

Silisifiye
Baca

Karbonat +/- Anhidrit
Alterasyonu

Piroklastik Akış
Çökelleri

İleri Arjilik Alterasyon

Altın İçeren Çok Metalli
Sülfitler

Piritli Altın Stockwork 
Cevher Zonu

Bakır-Altın Stockwork/Yer 
Değiştirme Cevher Zonu

Deniz Seviyesi Altı
Kaynama Zonu

Dış Propilitik Zon
(Mg-Klorit)

Deniz Suyu Girişi

Kil-Serisit (Arjilik) Halo

100 m

Şekil 1. VMS Tipi Altın - Bakır Yatağı Kesiti
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yatakları yaygın olarak bulunmaktadır. Bu kuşak üzerinde 
Dereköy-Kırklareli, Bakırçay (Merzifon), Güzelyayla, Maçka, 
Ulutaş-İspir ve Ballıca-Yusufeli (Artvin) porfiri bakır yatakları 
bulunmaktadır. Ayrıca Espiye-Lahanos, Çayeli, Kutlular, 
Murgul ve Cerattepe volkanik masif sülfit yatakları da bu 
kuşak üzerinde bulunmaktadır. Bu bölge içinde bulunan 
Doğu Pontid kuşağında ise VMS (Volkanojenik Masif Sülfit) 
tipi yataklar ağırlıktadır (Şekil 1). Bunlar başta bakır olmak 
üzere diğer baz metaller için de yıllardır en önemli kaynakları 
oluşturmaktadırlar. Cevher mineralojisi ve element içerikleri 
esas alındığında bu yatakları Cu-pirit tipi, Pb-Zn tipi ve Cu-
Zn-Pb tipi şeklinde üç grup altında toplamak mümkündür. 
Cevher mineral parajenezi olarak birden fazla jenerasyon 
halinde pirit ve kalkopirit ile sfalerit, galen, bornit, kalkosit, 
sülfotuzlar (esas olarak tenantit) ve nadir olarak Ag, Au, Co, 
Ni, Te mineralleri bulunmaktadır.

  2. Bölge: Güneydoğu Anadolu Ofiyolit Kuşağı içerisinde 
yer alan ve Kıbrıs üzerinden gelerek İskenderun – Hakkari 
arasında devam eden ve daha sonra İran’a geçen kuşaktır. 
Bu kuşakta Kıbrıs tipi bakır yatakları bulunmaktadır. Ergani 
ve Siirt-Madenköy bakır yatakları bu kuşağın önemli 
cevherleşmeleridir.

  3. Bölge: Yine Kıbrıs tipi yatakların yer aldığı Batı 
Karadeniz Bölgesi’ndeki Küre bakır yatağıdır.

  4. Bölge: Asitik plütonizmaya bağlı hidrotermal damar 
ve kontakmetasomatik bakır-kurşun-çinko yataklarının 
bulunduğu Kuzeybatı Anadolu Bölgesi’dir.

Türkiye’nin önemli bakır işletmelerinden biri olan Eti 
Bakır’a ait Küre Bakır İşletmeleri Kastamonu ilinin Bakibaba 
köyü, Aşıköy mevkiinde bulunmaktadır. Bu bölgede 
çıkarılan piritli bakırın madencilik tarihi, Roma ve Eski Yunan 
medeniyetlerine kadar uzandığı bilinmektedir. Küre ilçesi, 
ismini Osmanlıca bakır ocağı anlamına gelen “kürre-i nühas” 
dan almıştır.

Günümüzde özelleştirme sonucunda Cengiz Holding 
tarafından işletilmeye başlanan yatak, 3 adet kapalı, 1 adet 
açık işletmeden oluşmaktadır. Yıllık 1 milyon tonun üzerinde 
tüvenan bakır cevheri çıkarılmaktadır. Tesislerde yıllık 90 bin 
ton bakır konsantresi üretilmektedir. Toplam rezervi 12,3 
milyon ton olan Küre Bakır İşletmelerindeki bakır tenörü 
ise yaklaşık % 2’dir. Bu bölge Kıbrıs tipi yataklanma ile 
oluşmuştur. Ana mineral olarak, pirit ve kalkopirit bulunur. 
Ayrıca bunlarla birlikte eser miktarda sfalerit, markasit ve 
bornit de gözlenmektedir. Gang mineralleri olarak ise kuvars, 
klorit, serisit, karbonatlar ve kil mineralleri bulunur.

Ülkemizin bir diğer önemli bakır işletmesi de Çayeli, 
Rize’de Madenli beldesindeki, Çayeli Bakır İşletmeleri 
Anonim Şirketi (ÇBİ)’nin sahibi olduğu Çayeli Bakır – Çinko 
Madeni’dir. Çayeli Bakır İşletmeleri Anonim Şirketi, 1983 
yılında Türk ve yabancı sermaye ortak girişimi olarak INMET 
(% 49), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (% 45), Gama 
Holding (% 6) ortaklığı ile kurulmuştur. 2004 yılında yapılan 
özelleştirmede Inmet, Eti Maden İşletmelerine ait hisseleri de 
satın alarak şirketin % 100 hisselerinin sahibi olmuştur.

1991 yılında başlanan yatırımlar sonucu ilk olarak 1994 
yılında bakır, çinko konsantresi işlemeye başlayan tesis, 600 



bin ton olan yıllık cevher işleme kapasitesini de günümüzde 
1,2 milyon tona çıkarmayı başarmıştır. İşletmeden yılda 
yaklaşık 150.000 ton bakır konsantresi (% 24 Cu) ve 100.000 
ton çinko konsantresi (% 50 Zn) üretilmekte, yurtiçi ve 
yurtdışına pazarlanmaktadır. İhracat yapılan ülkeler ve 
yüzdeleri de şu şekildedir: Karadeniz Bölgesi Ülkeleri % 13, 
Avrupa Ülkeleri ( İspanya, Finlandiya, İtalya, Belçika, İsveç) % 47, 
Asya Ülkeleri ( Çin, Rusya, Kore, Hindistan) % 40. Üretimin 
başladığı 1994 yılından 2009 yılı sonuna kadar 12,9 milyon 
ton tüvenan cevher üretilerek bunun işlenmesi ile 1,9 milyon 
ton bakır konsantresi ve 1,1 milyon ton çinko konsantresi 
üretilmiştir. 2009 yılı sonuna kadar sağlanan ihracat tutarı 
toplam 1,59 milyar USD’dir. 

2009 yılında, 195 milyon USD toplam ihracat yapılmıştır. 
Doğrudan ve dolaylı vergiler ve diğer ödemeler ile kamuya 
doğrudan 50 milyon USD kaynak yaratılmış, gerek ücretler 
ve gerekse yurtiçi mal ve hizmet satın alımları ile ülke 
ekonomisine 120 milyon USD doğrudan katkı sağlanmıştır. 
Ayrıca projede idame-yenileme, geliştirme ve maden arama 
yatırımları olarak yılda ortalama 20 milyon USD seviyelerinde 
sermaye yatırım harcaması yapılmaktadır. Bu yıl içinde, 
Türkiye’de ilk kez maden aramaları için 2.000 metreden daha 
derin karotlu sondajların yapılması planlanmaktadır.

Türkiye’de bakır içeren projeler kapsamında ise 
Aldridge Minerals Inc. tarafından yürütülen Yenipazar Bakır 
projesi rezerv bakımından önemli bir konuma sahiptir. 
Projenin yürütüldüğü bölge, Yozgat’ın 60 km güneyinde, 
Boğazlıyan ilçesine 20 km uzaklıkta bulunmaktadır. Cevher 
yatağı, polimetalik VMS (volkanojenik masif sulfit) tipi 
cevherleşmedir. Şu anda fizibilite aşamasında olan proje 
ile ilgili yapılan rezerv hesaplamaları sonucunda % 0,33 
Cu, 1,09 g/t Au, 32,8 g/t Ag, % 1,47 Zn ve % 1,12 Pb içeren 
28 milyon tonluk rezerv belirlenmiştir. Yenipazar projesi 
her ne kadar bir bakır projesi olsa da, projenin metal 
değerinin yarısını altın ve gümüş oluşturmaktadır. Altının 
yaklaşık 1 milyon ons civarında olduğu, gümüşün ekonomik 
değerinin ise yarım milyon ons altına eşdeğer olduğu 

tespit edilmiştir. Yapılan metalurjik testler, altının % 80-90 
kadarının bakır konsantresinden, gümüşün ise % 90’ının 
kurşun konsantresinden elde edilebileceğini göstermiştir. 
Bunlara ek olarak konsantre çinko üretimi de yapılıp piyasaya 
arz edilecektir. Şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre 
rezerv geliştirme sondajlarına ve metalurjik testlere devam 
edilmektedir.

Dünyada Bakır Madenciliği
Gelişmiş ülkelerde, kişi başına düşen ortalama bakır 

kullanım miktarı yıllık 13,5 kg civarlarındadır (Şekil 2). 
Bakırın kullanım alanlarının çok olması ve tüketimin de her 
geçen gün artması, bakır üreticilerini yeni yataklar aramaya 
itmektedir. Dünya üzerinde en büyük üretim yıllardır Güney 
Amerika’da yapılmaktadır. Bu bölgede Şili, 2008 yılında tek 
başına 5,3 milyon ton üretim yaparak diğer ülkelerin açık 
ara önünde yer almıştır. Chuquicamata Madeni, Şili’deki 
bakır üretiminin lokomotifi olarak değerlendirilebilir. 
Chuquicamata, Şili’nin kuzeyinde, Calama şehrine yaklaşık 
15 km uzaklıkta,  yaklaşık 15.000 nüfuslu bir kenttir. Kısaca 
“Chuqui” denen bu küçük kent, Şili’nin başkenti Santiago’ya 
1.240 km uzaklıkta olmasına rağmen, Şili’nin ihracat 
rakamlarında ve ülke ekonomisine katkıda başı çekmektedir. 
Çünkü Chuqui Madeni, 4,3 km uzunluğu, 3 km genişliği 
ve 850 m derinliği ile dünyanın en büyük ve yakın zamana 
kadar yılda en çok üretim yapan bakır madenidir. 2005 sonu 
rakamlarına göre, 1915’ten beri yaptığı 40 milyon tonluk 
bakır üretimi ise kırılması çok zor bir rekordur. Değişen 
teknoloji ve bilim ile birlikte, mevcut madenin 2006-2014 
yılları arasında 11 milyon tonluk üretim rakamına ulaşması 
hedeflenmektedir.

Bakır üretiminde dünyanın en büyük ikinci bölgesi olarak, 
son yıllarda ekonomisinde büyük gelişme kaydeden Asya 
Kıtası gösterilebilir. Kıta, 1980’li yıllarda dünyanın 5. büyük 
bakır üretimi bölgesiyken, günümüzde üretim rakamlarını 
arttırarak 2. sıraya yükselmiş, ayrıca yeni yüksek bütçeli 
projelerle de önümüzdeki yıllarda Güney Amerika’nın 
üretim kapasitesine çıkmayı hedeflediğinin sinyallerini 
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Şekil 2. Ülkelere göre Bakır Üretim ve Kullanımı, 2008  (103 metrik ton)
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Bakır Arz Akışındaki Kısıtlamalar Üzerinde Yeni ICSG Araştırması: Belirlenen İşlemsel ve Finansal 
Kısıtlamalar:

Cevher Tenörlerinde Düşüş:  » ABD ve Şili gibi gelişmiş bakır üreticileri için ciddi bir sorundur.

Proje Finansmanı:  » Sermaye miktarı ana faktördür. Yüksek faiz oranları arzı önemli miktarlarda düşürebilir.

Bütçe Aşmaları:  » ABD dolar enflasyonu üzerinde yapılmış başarısız tahminler birçok bütçe aşmalarının 

kaynağıdır.

Vergi ve Yatırım Rejimleri: »  Son araştırmalar bu rejimlere, jeolojik ıslah vergilerinden daha az önem verildiğini 

ortaya koymuştur.

Su Kaynağı: »  Kurak madencilik bölgeleri için kritik bir sorundur.

Enerji:  » Kömür, birçok bakır madeni ve işlemleri için seçilmiş enerji kaynağıdır. İklimsel değişimler giderleri 

arttırabilmektedir.

Nakliye Giderleri: »  Şimdilik bakır için bir sorun teşkil etmemektedir.

Sülfürik Asit Temini ve Fiyatı:  » SX-EW, proje giderlerinin %16‘sını oluşturur.

Kalifiye İşçi: »  Açık işçi pazarları bu kısıtlamalar için başvurulacak adrestir.

İşçi Grevleri: »  Rafine fiyatları yükseldiğinde ve gayri safi milli hasıladaki büyümelerde artış eğilimi gösterir ama 

durgun ekonomik dönemlerde ve düşük bakır fiyatlarında daha uzun ve daha az sıklıkta gözlenir.

Yüksek Yurtiçi Giderler: »  “Hollanda Hastalığı”* nın bulunduğu durumlarda (Kuvvetli ihracatın etkisiyle oluşan 

yüksek döviz kurları) üreticinin döviz gücünden etkilenen ithalat girdisi ve yerli girdi maliyetleri arasındaki oran.

Pazar gücü/yoğunluğu:  » Riskler geçen yıllardaki ihracat arzı kanadından ithalat talebi kanadına kaymıştır.

Barış ve güvenlik de aynı zamanda gelişmekte olan ihracatçılardan gelen arz kısıtlamalarını önlemede anahtar  »

faktörlerden birisidir (Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afganistan, Pakistan ve aynı zamanda Endonezya gibi düşük 

ekonomik girdiye sahip ülkeler ile ilgilidir.).

* Ani zenginleşme kaynağına kavuşan bir ekonomide mevcut üretim faktörlerinin diğer üretim alanlarından çekilip 

yeni kaynağa yönelmesi sonucunda toplam üretimin azalmasına denir. İlk olarak 1960’lı yıllarda Hollanda’da doğal gaz 

bulunması sonucunda gözlemlendiği için Hollanda Hastalığı adını almıştır.



Şekil 3. Yıllık Ortalama Bakır Fiyatları 1960-2008 (ton başına USD)

vermiştir. Bu bölgede, en yüksek proje bedeline sahip olan, 
Filipinler’deki Tampakan bakır ve altın yatağı dikkatleri üzerine 
çekmektedir. Proje, General Santos şehrinin 50 km kuzeyinde 
yer almaktadır. Projeyi % 62,5 hissesiyle Xstrata yönetirken, 
% 32,5 hisse de Indophil’e aittir. Çinli altın ve bakır üreticisi 
Zijin Mining Group, 14 Mayısta sonuçlanması beklenen bir 
teklifle Indophil’i satın alarak projede söz sahibi olmayı 
planlamaktadır. Toplam 2,4 milyar ton rezerve sahip olan 
projede ortalama % 0,6 Cu, 0,2 g/t Au ve 70 ppm molibden 
olduğu tespit edilmiştir. Tampakan bakır-altın cevherleşmesi, 
porfiri tip bakır cevherleşmesiyle ilişkili, epitermal yüksek 
sulfidasyon yatağı olarak tanımlanmaktadır. Son fizibilite 
çalışmaları 2009 yılının sonlarında bitmiş olan madenin, 
2010’un ikinci yarısında üretime başlaması hedefleniyor. 
Ayrıca Afganistan’da Ainak Bakır Projesi ve Rusya’nın Doğu 
Sibirya bölgesinde yer alan Udokan Cu-Ag projeleri de 
bölgenin bakır üretimine büyük katkı sağlayacaklardır. 

Dünya üretiminde 3. sırada yer alan Kuzey Amerika’da, 
yüz yılı aşkın bir süredir üretimine devam eden ve uzaydan 
da görülebilen, yerkürenin insan yapımı en derin çukurunu 
içeren Bingham Kanyonu Madeni, ülkemize örnek olması 
gereken madenlerden biridir. 1.400 kişiye istihdam sağlayan 
bu büyük madenin şu anki rezerv miktarlarına bakılarak 
2020 yılına kadar çalışması beklenmektedir. 2004 yılına 
kadarki sürede üretilen 15,4 milyon ton bakır, 715 ton altın, 
5900 ton gümüş ve 386.000 ton molibden, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin hammadde ihtiyacını karşılamak için büyük bir 
kaynak olmuştur.

Küresel Ekonomide Ticari Mal Olarak “Bakır”
Borsalar
Bakır, tüm diğer ürün ve ticari mallar gibi üreticiler ve 

tüketiciler arasında takas edilebilmektedir. Üreticiler, mevcut 
olan veya gelecekte mevcut olacak ürünlerini, fabrikalar 
tarafından nihai ürün elde edilebilecek şekilde, çeşitli biçim 
ve alaşım halinde değerlendirecek müşterilerine satarlar. 
Bakır gibi ticari bir malın piyasada değerlendirilmesine etki 
eden en önemli faktörlerden birisi de günlük teslim fiyatı 
veya gelecek zamandaki uzlaşma fiyatıdır (Şekil 3).

Ticari mal takasının rolü, uzlaşma fiyatının belirlenmesinde 
geçen sürecin kolaylaştırılması ve şeffaflaştırılmasıdır. 
Günümüzde üç ticari mal borsası, bakır ticareti için gereken 
olanakları sağlamaktadır: Londra Metal Borsası (LME), New 
York Ticaret Borsası (COMEX/NYMEX) ve Şangay Metal Borsası 
(SHME). Bu borsalarda uzlaşma fiyatları, ticari malın piyasada 
o günkü arz ve talep algısına yansıyarak yapılan teklif ve 
sunumlar ile belirlenir. Bakır, LME‘de 25 ton lot üzerinden 
ticari işlem görür ve ton başına Amerikan doları olarak 
fiyatlandırılır. COMEX‘de 25.000 pound üzerinden ve pound 
başına Amerikan senti olarak fiyatlandırılır. SHME‘de de 5 
tonluk lotlar üzerinden işlem yapılır ve ton başına renminbi 
olarak fiyatlandırılır. Yakın tarihlerde daha küçük lot boyutları 
için sözleşmeler de borsaya girebilmiştir.

Borsalar, vadeli ve opsiyonel ticari sözleşmelere de olanak 
sağlamaktadır. Bu da üreticilere ve tüketicilere gelecek 
zaman için fiyat belirleme olanağı tanıyarak, fiyat değişimleri 
karşında önlemler alınabilmesini mümkün hale getirmiştir. Bu 
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Şekil 4. Bakır Madeni Üretimi, 1900-2008 103 metrik ton (bakır içeriği) 
Dünya Üretimi 1900: 495 bin metrik ton;   2008:  15 milyon metrik tondan fazla
1900’den beri yıllık ortalama büyüme oranı %4

Şekil 5. Dünyada Bakır Kullanımı 1900-2008 103 metrik ton 
Bu süreçte talep yıllık ortalama %4 artarken, 1900’den beri, saf bakıra olan talep 2008’de 500 
bin’den daha az bir miktardan  yaklaşık 18 milyon metrik tona yükseldi.

süreçte, mali kazanç beklentisi içerisinde fiyat çalkantılarında 
dahi alım yapma riskine girebilecek ve böylelikle piyasaya 
likit kazandıracak spekülatörler de yer almaktadır. Vadeli ve 
opsiyonel ticari sözleşmeler ürün kalitesini, lot boyutlarını, 
teslimat tarihlerini, teslimat ambarlarını ve ticari işlemler 
ile alakalı diğer hususları da tanımlamaktadır. Sözleşmeler 
her bir takas için özgündür. Vadeli sözleşmelerin varlığı aynı 
zamanda üreticilere ve müşterilere farklı menfaatler için farklı 
fiyatlandırma planlaması belirleme olanağı da tanımaktadır.

Borsalar aynı zamanda piyasa katılımcılarına her bir 
borsanın kriterlerine uygun olacak şekilde bakır teslimatı 
yapım ve alımları için depolama olanakları da sağlamaktadır.

Son olarak
ICSG’nin 2009 yılı raporunda da belirttiği üzere, 

ülkemizdeki işletmelerden 2008 yılında 83.000 ton bakır 
üretilmiş, yapılan ithalat ile birlikte rafinerilerden 88.000 ton 
bakır elde edilmiştir. Ülkemizin 360.000 tonluk kullanımı 
göz önüne alınırsa üretim rakamlarımızın, ihtiyacımızın ne 
kadar altında kaldığı açıkça görülmektedir. Bakır fiyatları 
2009 yılına nazaran büyük artışlarla devam etmekteyken, 
son dönemde euronun dolar karşısında değer kaybetmesine 
bağlı olarak Çin’in taleplerini azaltması bakır fiyatlarında kısa 
vadeli düşüşler gerçekleşmesine sebep olmakta. Birçok metal 
fiyatları uzmanı, dünya çapındaki ekonomik ilerlemelerden 
dolayı Çinli alıcıların varlıklarını güçlendirdiğini düşünüyor. 

Dünya borsalarındaki dalgalanmaların durulması ile birlikte, 
önümüzdeki dönemde bakıra talebin tekrar artacağı ve bakır 
fiyatlarının 2011 yılı itibariyle 7.000 USD/ton’dan, 8.400/USD 
tona kadar çıkabileceği öngörülüyor (Şekil 4-5). Bu nedenle; 
dünya bakır tüketim miktarlarının gün geçtikçe artması, 
Çin’in alımlarının devam etmesi, özellikle Güney Amerika’da 
yaşanan grevler, dünyanın birçok bölgesinde gerçekleşen 
depremler sonrası üretimde yaşanan düşüşler ve kişi başı 
bakır kullanım miktarının ülkelerin gelişmişlik seviyesini 
belirlemesi gibi kriterler göz önüne alınırsa ülkemizde 
yeni bakır madenlerinin bulunması ve bu madenlerin bir 
an önce ülke ekonomisine kazandırılması gerekmektedir. 
İnsanlık tarihinin başından beri süregelen bakır madenciliği, 
madenciliği babadan oğula geçen bir kültür olarak kabul 
etmiş ülkeleri, dünyanın gelişmiş ülkeleri arasına taşımaya 
devam etmektedir. Bu ülkeler sağladıkları hammaddeler ile 
hem ülkelerine önemli bir kaynak sağlamakta hem de diğer 
ülkelere yaptıkları satışlarla dünya ekonomisinde söz sahibi 
olmaktadırlar. Ülkemizde maden aramalarına önem verilmesi 
ve bulunacak madenlerde gerek bakır gerekse diğer stratejik 
minerallerin üretimi ile ülkemiz ithalat rakamlarının düşmesi, 
dünya bakır üretiminin % 0,7’sini sağlayan ülkemizin mevcut 
üretim rakamlarını daha da yukarılara çekmesi en büyük 
temennimizdir.
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Müessese 
genelinde 

bugüne 
kadar 765,3 

hektar alanda 
1.517.309 adet 
ağaç dikilmiştir

ihtiyacının ana tedarikçisi konumundadır 
(İşletmenin kuruluşundan bugüne kadar termik 
santrallerin aldıkları kömür miktarı yaklaşık 
olarak 226 milyon tondur.). Yürütülen projelerin 
kapasiteleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ) Müessesesi 
Müdürlüğü Ağaçlandırma Faaliyetleri

Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ) 
Müessese Müdürlüğü, toplum, sanayi 
ve termik santrallerin yakıt ihtiyacını 

karşılamak üzere bölgedeki linyit kömürü 
rezervlerini en karlı ve verimli şekilde işletmek 
amacıyla Muğla’nın Yatağan ilçesinde, Türkiye 
Kömür İşletmelerine bağlı olarak kurulmuştur. 
Müessese, özellikle bölgede bulunan üç termik 
santralin (Yatağan, Yeniköy, Kemerköy) yakıt 

Tij Türleri
Kapasite

ton/yıl

Termik 
Santralin

Kurulu Gücü

Kömür Kullanım
Kapasitesi

ton/yıl

Yatağan Projesi 3.500.000 420 MW 3.120.000

Tınaz – Bağkaya Projesi 1.850.000 210 MW 1.725.000

Sekköy – İkizköy Projesi 4.100.000 420 MW 3.750.000

Hüsamlar Projesi 5.700.000 630 MW 5.000.000

Müessese Toplamı 15.150.000 1680 MW 13.595.000

Müessesede halen altı adet açık ocakta 
işletme faaliyetleri sürdürülmektedir. Müessese 
genelinde yer altı ve açık ocak işletmelerinde 
kalan rezerv miktarının 430 milyon ton olduğu 
hesaplanmaktadır. Bugüne kadar tespit edilen 
bu rakamlarla, bölgedeki termik santrallerin 
daha uzun yıllar bu ocaklardan besleneceği 
anlaşılmaktadır.

İşletmenin yer bulduru haritası

Onur AYDIN
Madencilik Türkiye Dergisi
Jeoloji Mühendisi
onur@madencilik-turkiye.com
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Yatağan Termik Santralinden bir görünüm

Ağaçlandırma Faaliyetleri:
Bu yörede olduğu gibi benzer bölgelerde de zaman 

zaman, bitki örtüsüne zarar verildiği gerekçesiyle madencilik 
faaliyetleri engellenmeye, madencilik mesleği karalanmaya 
çalışılmaktadır. Ancak hammadde olmaksızın üretim 
yapılamayacağı göz önüne alındığında bu tip işletmelerin 
varlığının zorunlu olduğu görülmektedir. Madenlerin 
bulundukları yerde işletilmesi gerekliliğinden dolayı 
maden bulunan bölgede, işletme esnasında bir miktar bitki 
örtüsünün geçici olarak kaldırılması kaçınılmazdır. Faaliyet 
sona erdiğinde ise geçici olarak kaldırılan bitki örtüsü planlı 
ve programlı bir biçimde yerine konulmakta, çoğu zaman 
daha düzenli ve verimli ormanlar ortaya çıkarılmaktadır.

GELİ Müessesesinin bulunduğu bölgenin doğal bitki 
örtüsü de oldukça yoğundur. 

Dolayısıyla burada da bitki 
örtüsü geçici olarak kaldırılmak 
durumundadır. Ancak faaliyetler 

uzun yıllar boyu devam 
edeceğinden, yıllar içerisinde 
rezervi tükenen ocaklar zaman 

kaybedilmeden kapatılmakta ve 
kısa sürede ağaçlandırılmaktadır. 

Bu esnada yeni ocakların 
açılmasına geçilmekte 
ve faaliyet bu şekilde 

durmaksızın devam 
etmektedir.

GELİ Müessesesinde 
1983 yılında başlayan 

madencilik çalışmaları 
sonrasında 1991 yılında 

ağaçlandırma faaliyetleri 

başlamıştır ve şu anda çalışmalar sürekli olarak devam 
etmektedir. Bugüne kadar müessese genelinde yaklaşık 
olarak 765,3 hektar alanda 1.517.309 adet ağaç dikilmiştir. 
Akasya, kara servi, iğde, dişbudak, akçaağaç, fıstık çamı, 
zeytin, ceviz gibi türler dikilen ağaçlar arasında yer 
almaktadır.

İşletmelerdeki dış döküm sahalarında bakımı kolay olan 
ve hızlı büyüyen akasya türü ağaçlar dikilmiştir. Bunların 
yanında iğde, fıstık çamı, incir, badem gibi türler de dikilerek 
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Zeytin ağaçları dikilirken... Maden işletme safhasında olduğu gibi sonrasında da yöre halkı 
çalışmaların içerisinde yer almaktadır.

İç döküm sahasında oluşturulan zeytinlikler

Yerinden sökülüp uygun bir alana nakledilen zeytin ağacının tuttuğu görülüyor

denemeler yapılmış ve bunlardan olumlu sonuçlar alınmıştır. 
İç döküm sahaları ise bölgede kolay yetişen ve ekonomik 

değeri yüksek zeytin ağaçları ile değerlendirilmiştir. Zeytin 
ağaçlarının yetiştirilmesi konusunda yüksek başarı sağlandığı 
için bundan sonra düz arazilerde zeytin ağacı dikimine 
ağırlık verilmesine karar verilmiştir. 1996 yılından bugüne 
kadar yaklaşık 165,4 hektar alanda 41.500 adet zeytin ağacı 
dikilmiştir. Müessesenin hedefi 5 yıl içerisinde 100.000 adet 
zeytin ağacı dikmektir. Kamulaştırılan alanlardaki mevcut 
zeytin ağaçları da kesilip atılmamaktadır. Bu alanlardaki 
zeytin ağaçları müessese ya da arazi sahibi tarafından 
başka alanlara nakledilmektedir. Bu şekilde dikilen 

Cinsi Alanı Adedi
Akasya 581.0 1.415.916

M.Akasya 205

Kara Servi 0.7 17.052

Aylantus 14.000

İğde 5000

Diş Budak 426

Akça Ağaç 514

Fıstık Çamı 12.4 18.503

Kızıl Çam 2.0 3000

Ligistrium 80

Mazı 100

Zeytin 165.4 41.500

İncir 2.3 795

Ceviz 1.5 218

Toplam 765.3 1.517.309

Şev yamaçlarına dikilen akasya ağaçları

Zeytin ağaçlarının yakından görünümü
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Yeni dikilen ceviz ağacı

Kendiliğinden yetişen ceviz ağacı

ağaçların tamamı kazanılmaktadır.
Ağaçlandırma alanlarında kendiliğinden yetişen ceviz 

ağaçlarına ek olarak ceviz dikimi de yapılmaktadır. Bu 
şekilde 1,5 hektar alanda yaklaşık 240 tane ceviz ağacı 
dikilmiştir.

Gelişmişliğin gereği olarak yer altı kaynaklarının ülke 
ekonomisine kazandırılması ve enerji ihtiyacının yerli 
kaynaklardan karşılanabilmesi için tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de madencilik yapılmak durumundadır. 
Madencilik faaliyetleri doğayı tahrip ediyor gibi gözükse 
de yapılan işin geçici olduğu unutulmamalıdır. Çalışma 
alanındaki rezerv tüketildiğinde bölge kısa süre içerisinde 
yeniden doğaya kazandırılmaktadır. Sürecin kendiliğinden 
oluşması beklenmeden, insan gücüyle, programlı bir 
şekilde sürdürülen doğaya yeniden kazandırma faaliyetleri 
sayesinde maden sahaları eskisinden daha verimli olarak 
kullanılabilmektedir.

Dosyanın hazırlanması konusunda fotoğraf desteği sağlayan Güney 
Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürü Sayın Yüksel AKIN’a 
teşekkür ederim.

Bölgede incir ağacı dikiminden de oldukça verim alınmaktadır
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Her işletmenin bir ömrü vardır, yani 
işletmeler sonludur. Madencilik projeleri 
de bu bağlamda farklı değildir. Kimi maden 
projesinin ömrü kısadır, bazılarının daha 
uzundur, çok azının ömrü ise yüz yılı aşabilir. 
Ancak madenciliğin doğası gereği, er ya da geç 
madenden elde edilecekler tükenir ve maden 
terk edilir. Maden arazisinin geçici olarak 
kullanımından sonra bu araziye ne olacağı 
üzerine fazla çalışma yapılmaz. Madencilik 
faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı, bunun 
yanı sıra arazi kaynaklarının genel anlamda 
sanayileşme, nüfus artışı gibi baskılara bağlı 
nedenlerle sınırlanmayla karşı karşıya olduğu 
ülkelerde ise her türlü geçici kullanım sonrası 
arazinin değeri ve yeniden kullanımı ciddiyetle 
çalışılmış konulardır.

Ülkemizde bu konu açısından önem 
arz eden ilk adım, 2004’ten beri üzerinde 
çalışılan, çeşitli örgütlerin görüşüne 
sunulmuş olan ve 2007’nin son günlerinde 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
giren “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan 
Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması 
Yönetmeliği” ile atılmıştır. Bu yönetmeliğin 
odağının “madencilik faaliyetleri” ve “doğaya 
yeniden kazandırma” ile sınırlı olması, sürecin 
çok başında olduğumuzu göstermektedir. 
Madencilik faaliyetleri, ömrünü dolduran diğer 
endüstriyel işletmelerden çok da farklı değildir. 
Ölçeklerine bağlı olarak işletmelerin sağladığı 
altyapı gelişimi hatırda bulundurulduğunda, 
bundan sağlanacak faydanın “doğaya 
yeniden kazandırmaya” alternatif olarak 
değerlendirmeye alınması gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. Madencilik sektörü dışında da 
herhangi bir işletmenin değişik amaçlara 
yönelik olarak ekonomiye kazandırılması 
örnekleri, biz fark etsek de etmesek de, arzu 
edilen düzeyde olmasa da mevcuttur. Bir tarihi 
hanı, müzeye veya çarşıya dönüştürmenin 
getirdiği ekonomik canlılık buna bir örnektir. 
İstanbul Silahtarağa termik santrali ve İzmir 
tarihi hava gazı fabrikasının kültür merkezi 
olarak kullanıma kazandırılmaları, Çankırı tuz 
madeninde tuz müzesi yapılması, bir işletmenin 
ekonomik ömrünü kısmen ya da tamamen 
doldurmasından sonraki kullanımları açısından 

sektöre daha yakın güzel örneklerdir. Her ne 
kadar biraz gecikmeli olsa da, gerektirdiği 
yıkım açısından belki maliyetli ve pek yaratıcı 
bir kullanım olmamakla birlikte karşıladığı 
ihtiyaç açısından Ankara Maltepe hava gazı 
fabrikasının pazar yerine dönüştürülmesi de 
buna bir örnek olarak sayılabilir (Burada asıl 
sorgulanması gereken, yapının yıllarca metruk 
kalmasından kaynaklanan fırsat ve değer 
kaybıdır).  Bütün bu ekonomik dönüşümlerin 
püf noktası, bu yerlerin çocuk bahçesi ya da 
park yapılarak “doğaya yeniden kazandırılması” 
yoluna başvurulmamasının altında yatan 
insan ihtiyacıdır. Diğer bir deyişle, insanların 
ihtiyaçlarını karşılama, değer katma sadece 
“madencilik faaliyetleriyle bozulan araziler”de 
ve daha da önemlisi bunların “doğaya yeniden 
kazandırılması” şeklinde olmak zorunda 
değildir. Çevre, fayda-maliyet değerlendirmesi 
kapsamında birkaç boyuttan biri olarak ele 
alınmalıdır. 

Madencilik sektörünün geniş yelpazesi 
içinde madencilik sonrası arazi kullanım 
senaryoları, her zaman çok da fazla seçeneğe 
ya da yaratıcılığa yer vermeyebilir. İşletmecinin, 
işletme ömrü sonunda gereken yatırımı 
yapmasının geri dönüşünün ne ve nasıl 
olacağı da çok net olarak görülemeyebilir. 
Burada, yasal olarak işletme kapatma kaynaklı 
maliyetlerin raporlanması (“asset retirement 
obligation”) ve sosyal yükümlülükler devreye 
girer. Ayrıca, hissedarlara verilecek hesaplar 
(hissedarlar da işletmenin kapatılmasının 
kendilerine ne kadara mal olacağını 
bilmek isteyecektir) ve kredi kuruluşlarının 
beklentilerine karşı vaatler vardır. Batı’da, 
arazinin sonraki herhangi bir kullanıma, geçici 
kullanımından faydalanan işletmeci tarafından 
şu veya bu sebeple dönüştürülmediği 
durumda, devletin (ve dolayısıyla vergi 
mükelleflerinin) bu görevi üstlenmesi gerekmiş 
ve çıkan maliyetlerden ders alınmıştır. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde terk edilmiş madenlere 
çözüm getirmek için oluşturulan Terk Edilmiş 
Maden Sahaları (“Abandoned Mine Lands” – 
AML) programı ve eski Doğu Almanya rejiminin 
sebep olduğu benzer mirasla sürdürülen 
arazinin yeniden kullanıma kazandırılması 

Madencilikte Güncel Bir Boyut: Maden Kapatma

Filiz TOPRAK
SRK Consulting
Maden Yüksek Mühendisi
ftoprak@srkturkiye.com

Madencilik 
faaliyetleri, 

ömrünü 
dolduran diğer 

endüstriyel 
işletmelerden 
çok da farklı 

değildir
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çalışmaları buna örnektir.
İster alınan derslerden doğan yasal zorunluluktan 

olsun, ister bilinç ve sosyal sorumluluk gibi nedenlerden 
olsun, dünyanın önde gelen maden şirketleri projelerinin 
önfizibilite aşamasından itibaren kapatma kaynaklı 
maliyetleri hesaba katar ve projenin ilerleyen aşamalarında 
farklı ayrıntı düzeylerinde kapatma planları hazırlar. Böyle bir 
uygulama, fizibilite çalışmalarının öneminin yeni anlaşılmaya 
başlandığı ülkemizde kulağa oldukça yabancı geliyor 
olabilir ancak dünyada bir işletmenin, bir maden rezervinin 
sonuna ulaşmasıyla işletmenin sökülüp hurda olarak satılıp 
yükümlülüklerin biteceği anlayışından uzaklaşılmaktadır. 
Maden kapatma konusunda çalışanlar arasında anlatılan 
(ama profesyonellik gereği adı gizli tutulan) ibret olacak bir 
vaka vardır: ABD’li bir şirket Meksika’daki bir işletmeyi satın 
almak ister. İşletme sahibi kapatma planı yaptırmamıştır. 
Hatta kapatma planının ne olduğunu ilk defa duymuştur. 
ABD’li şirket, sorumlulukları gereği işletmeyi kapatmak için 
ne kadar harcama yapması gerekeceğini hissedarlarına 
sağlıklı beyan edebilmek amacıyla bir danışman firmaya 
çalışma yaptırır. İşletmenin belli bir değeri vardır ama 
Meksika’da (en azından o zaman), günümüzde ülkemizde 
de olmadığı gibi, belli standartlarda işletme kapatma 
mevzuatı olmadığı için, işletmenin sahibi faaliyetlerin 
sonunda işletmeyi kapatmak için herhangi bir harcama 
yapmayacağını, her türlü ekipmanın sökülüp satılmasının 
ardından 20 milyon USD hurda geliri elde edeceğini iddia 
etmektedir. Potansiyel alıcının danışmanı ise tecrübesine 
dayanarak bir benzer işletmeyi örnek alır, emek gibi girdilerin 
farkını dikkate alarak işletme kapatma yükümlülüğünün 
işletme sahibine olacak faturasını çıkarır: 350 milyon USD. 
Elbette bu sonuç iki taraf arasındaki pazarlığın gidişatını 
etkilemiştir.

Bu konu hakkında dünyada artan bilince paralel olarak 

Türkiye’de de “doğaya yeniden kazandırma” ötesinde bazı 
gelişmeler olması beklenmektedir. Ülkemizin Avrupa Birliği 
müktesebatı kapsamında uyum sağlaması gereken iki direktif 
vardır: Maden Atıkları Direktifi (Directive 2006/21/EC on 
the management of waste from the extractive industries) 
ve Çevresel Yükümlülük Direktifi (Directive 2004/35/EC 
on environmental liability with regard to the prevention 
and remedying of environmental damage). Maden Atıkları 
Direktifi, maden kapatma konusuna değinir ve hatta bu 
konuda işletmeciyi bağlayıcı finansal enstrümanların 
kullanımını zorunlu tutar (ki finansal enstrümanlar da 
bu yazıda yer verilemeyecek kadar ayrıntılı bir konudur). 
Madenlerin işletilmesi ve kapatılmasının çevre boyutu ele 
alındığında ise, Çevresel Yükümlülük Direktifi, işletmeciyi 
yaptığı ihmalkarlıklar için 30 yıla kadar sorumlu tutar. Bu 
direktif “kirleten öder” ilkesinden yola çıkar ve sadece 
madencilikle ilgili değildir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi 
başlangıçtan (ön fizibilite aşamasından) beri kapatılacağı 
bilinciyle planlanarak işletilmeyen bir madenin çevresel 
performansının gerek işletme aşamasında gerekse 
kapatıldıktan sonra ne denli sağlıklı olacağı da tartışmaya 
açık bir konudur. Maden Atıkları Direktifi’ne uyumla ilgili 
AB projesinin, önümüzdeki 3-5 yıl içinde tamamlanması 
beklenmektedir. Çevresel Yükümlülük Direktifi de bunu takip 
edecektir.

İşletme sahiplerinin, dünyada maden/işletme kapatma ile 
ilgili bilincin seyrinin yukarıda anlatılan yönde olduğunun 
farkında olarak ve konuyla ilgili yaptırım uygulanabilecek 
çerçevenin de tesis edileceği düzeni göz önünde 
bulundurarak bugünden hazırlanmaya başlamalarında fayda 
vardır. Nitekim ilgili yürürlük tarihleri geldiğinde (ya da 
yabancı ortak/alıcı ile görüşmelerde) yukarıda bahsi geçen 
Meksikalı işletmecinin durumunda olmamak için işletmeci, 
karşısına çıkan fırsatları bugünden değerlendirmelidir.
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Madencilikte Mühendislik Yönetimi ve Bilişim 
Teknolojileri Uygulamaları

İş gücünün doğru 
kullanımı, bir 

maden ocağı için 
büyük öneme 

sahiptir

Doç. Dr. Sean DESSUREAULT
Arizona Üniversitesi
Maden / Jeoloji Müh. Böl.
sdessure@email.arizona.edu

M. Mustafa KAHRAMAN
Arizona Üniversitesi
Maden / Jeoloji Müh. Böl.
Tercüme / Yayına Hazırlayan
kahraman@email.arizona.edu

Sürdürülebilir ve ekonomik bir maden 
sektörü, OECD’nin en hızlı büyüyen beş 
ülkesinden biri olan Türkiye’nin gelişimi ve 
güvenliği için kritik bir öneme sahiptir. Son 
on yıl içerisinde ihracat rakamlarındaki artışın 
katlanmasında doğal taşların ve endüstriyel 
minerallerin önemli katkısı bulunmaktadır. 
Türkiye, konumu gereği enerjiye, minerallere 
ve metallere olan ihtiyacı hızla artmakta 
olan bir ülkedir. Son ekonomik kriz, maden 
şirketlerinin üretim maliyetlerini zor bir testten 
geçirdi ve maalesef birçok şirket bu testte 
başarılı olamadı. Madencilik sektörünü diğer 
endüstrilerden farklı kılan özelliklerinin başında 
piyasa fiyatlarının çoğu zaman üreticilerin 
kontrolünde olmaması gelmektedir.  Şirketlerin 
maden fiyatlarını değiştirememelerine 
karşın, üretim maliyetlerini düşürebilmeleri 
mümkündür. Bu noktada daha verimli ve 
muhtemel fiyat değişimlerine daha dayanıklı 
olabilmeleri için doğru yönetim teknikleri ve 
bilişim uygulamaları hayati rol oynamaktadır.  

Maden Ocakları Bir İnşaat Projesi veya Bir 
Fabrika mıdır?

Maden ocaklarında bir taraftan devamlı 
olarak inşaat faaliyetleri sürdürülmekte, öte 
yandan da sürekli olarak üretim yapılmaktadır. 
Üretim planına uyulabilmesi için belli bir süre 
içerisinde cevhere ulaşmak amacıyla gerekli 
olan tünellerin, galerilerin ve yolların inşa 
edilmesi, kazılan bölümlerin göçertilmesi 
veya doldurulması gereklidir.  Bu sebeple yapı 
sektöründe olduğu gibi maden sektöründe de 
her proseste iş bilen işçilere, günlük mühendis 
kararlarına ve büyük mobil ekipmanlara ihtiyaç 
vardır. Fabrikalarda olduğu gibi madencilik 
prosesleri de periyodiktir ve yapılan işin kalitesi 
proses maliyetlerini ve sonuçta nihai ürünün 

maliyetini etkiler. Delme, patlatma, nakliye, 
tahkimat gibi işlemler madenlerdeki üretim 
süreci boyunca periyodik olarak tekrar eden 
proseslerdir. Bir maden sürekli olarak çalışan, 
farklı bölgelerde bulunan fabrikalardan oluşan 
ve nihai ürünü bu fabrikalardan değirmene 
ulaştıran bir yapı projesi olarak düşünülebilir.

Fabrikalar ve madenler arasındaki ciddi 
farklardan birisi işyeridir. Fabrikalarda 
şartlar çoğu kez değişmezken, madenlerde 
durum değişkendir. Delme işlemi, farklı 
noktalarda kayacın sertliği sebebiyle başka 
bir bölgedekinden daha kolay veya daha zor 
olabilir. Farklı kazı alanlarından değirmene 
nakliye işlemi mesafeye bağlı olarak daha 
uzun veya kısa sürebilir. Bilişim teknolojileri 
sayesinde farklı maden ocakları bu prosesleri 
kayıt altına almakta ve modern yönetim 
teknikleri de benzer proseslerin verilerini 
kullanarak mevcut performansları ölçmektedir. 
Böylece maden yönetimi zamanlama, ilerleme, 
bakım ve onarım masrafları, cevher kalitesi 
gibi değişik parametrelerin performansları 
konusunda daha kabul edilebilir ve rekabetçi 
hale gelmektedir.

Nakliye prosesleri, bazı tam otomasyon 
uygulamaları dışında, genellikle uzaktan 
kumanda ediliyor olsa bile yeraltı veya 
yerüstünde çalışan her ekipmana bir personel 
gerekmektedir. Otomasyonun artması işçilere 
ve insan gücüne olan bağımlılığı azaltmaktadır. 
Günümüzde farklı proseslerin otomasyonu 
üzerine birçok ar-ge çalışması bulunmaktadır. 
Ancak mevcut ilerlemeler ticari ölçekte 
ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır. Bu sebeple 
iş gücünün doğru kullanımı bir maden ocağı 
için azımsanmayacak derecede büyük öneme 
sahiptir. 
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Alt kademelerdeki yöneticilerin verecekleri kararlar 
işçiler üzerinde daha fazla etkiye sahiptir. Örneğin, vardiya 
sıralamalarında yapılacak bir değişiklik işçilerin moralinin 
bozulmasına ve üretkenliklerinin düşmesine sebep olabilir. 
Bunun yanı sıra zayıf veya yanlış bir prim sisteminin olması da 
üretkenliği olumsuz etkileyebilir. Primle çalışan personel daha 
fazla üretebilmek için güvenlik ve kaliteyi ikinci plana atabilir. 

Maden Kültürü
Üretkenliğin arttırılabilmesinde en büyük potansiyel, 

kültürel yapıyla ilgilidir ancak aynı zamanda bu kısım, bir 
madendeki yönetilmesi en zor kısımdır. Madenciliğin kadim 
geçmişi sebebiyle birbiriyle ilişkili birçok faktör belli bir 
kültürel yapı oluşturmuştur. Madencilik grupları, sendikalar, 
yönetimlerin düşünme tarzı, dünya piyasaları, iş güvenliği, 
bölgesel farklılıklar gibi politik-ekonomik konular iş yeri 
kültüründe belirleyici unsurlardandır. Bunlarla birlikte 
antropolog Rouse ve Fleising’in maden iş yeri kültürünü 
daha iyi anlayabilmek için Kanada’da değişik ocaklarda 
birkaç yıl çalışarak vardıkları sonucun üç temel noktası 
fiziksel ve sosyal çevre, değerler ve temel varsayımlardan 
oluşmaktadır. Yukarıdaki tabloda bir madendeki kültürel 
motivasyonlar, çalışanların daha iyi anlaşılabilmesi ve 
üretkenliğin arttırılabilmesi için uygun yönetim tekniklerinin 
uygulanabilmesi amacıyla verilmiştir. Bu tabloda yer alan 
kültürel yapı, yeni yönetim veya teknoloji uygulamalarında 
göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, yüz yüze konuşma 
madencilikte oldukça önemlidir. Teknoloji veya yönetim 
noktasında yapılacak yeni uygulamalar konusunda 
hevesli ve gönüllü kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak 
ödüllendirilmelidir.

Üretim yapan fabrikalar ve perakende sektöründe oluşan 
veriler üretim stratejilerinde doğrudan uygulanmakta ve 
verimlilik arttırılmaktadır. RAND araştırma kurumunun geçen 
yıllarda yayınladığı bir rapora göre maden yöneticileri, 

madenciliğin geleceğinde bilişim teknolojilerinin çok 
daha fazla rol oynayacağını öngörmüşlerdir. Ancak 
aynı yöneticiler maden faaliyetlerinde üretilen verilerin 
çoğunlukla kullanılmamasından da şikayet etmektedirler. 
Modern işletmeler bilgilerin doğru olarak yönetimini, bilişim 
teknolojilerini ve yönetim metotlarını üretimin kalitesi ve 
verimliliği için kullanmaktadır. 

2000’li yıllardan bu yana madenlerin taktiksel yönetimi 
üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların temelinde 
ise bilişim sistemlerine yapılmış olan büyük yatırımlara karşın 
bu yatırımların tam kapasite kullanılamaması yatmaktadır. Bu 
çalışmalarda hedeflenen sürekli gelişim sonucunda “Taktiksel 
Maden Yönetim Sistemleri” (Tactical Mine Management 
Systems - TMMS) tasarlanmıştır. Arka sayfadaki şekilde 
görüleceği üzere ilk aşama, yönetim ve üretim sistemlerinin 
değişim planlarının tasarlanması; ikinci aşama, merkezi veri 
altyapısının kurulması; üçüncü aşama, madencilik iş kültürü ve 
organizasyonu dahilinde performans ölçütlerinin belirlenmesi 
ve son aşama, uygun yönetim sisteminin tatbiki için yönetim 
altyapısının kurulması safhalarından oluşmaktadır. En son 
evre ise önceki evrelerin uygulanması ve sistemin faal hale 
geçme evresidir.

Taktiksel Maden Yönetiminin (TMMS) Beş Evresi
Pilot uygulamaların ardından öncü maden firmaları, 

üretim prosesinin gelişmesine katkıda bulunan bu sistemin 
kullanımını yaygınlaştırmayı sürdürmektedir. TMMS 
metodolojisi Kuzey Amerika’daki birçok madende bugüne 
kadar uygulanmıştır. 

Madencilik ile diğer endüstriler arasındaki temel 
farklar işyeri kültürü, lojistik, bağımsız lokasyon ve bilişim 
teknolojileri yapısıdır. Diğer endüstrilerde başarının sırları 
sadece bir iş yöntemi, teknoloji veya bilimsel ilerleme 
değildir. Bu üç terimin kombinasyonu ile bugünkü ilerlemeler 
sağlanmıştır. Bu başarılı sistemleri, sektörün kendine 

Kültürel Etki Alanı Yönetim Kültürü İş Gücü Kültürü

Kimlikler ve Çerçeve Görev tabanlı kimlikler. Madeni etkiler. Yapısal 
hiyerarşi mevcuttur.

Kimlikler arkadaşlık ve iş/topluluk statüsüne 
dayanır. Çevre merkezlilik vardır.

Verilen Kararların 
Doğası

Mevcut gerçekler konusunda objektif bir 
biçimde karar verilir. Muhtemel etki için 

kararlar gerekir.

Mevcut gerçekler konusunda sübjektif kararlar 
verilir.

Sürece Katkı Geleceği kolaylaştırır. Mevcut duruma katkı için geçmiş ile ilgili bilgi 
verir.

İnsan Doğası Çalışkan, işine adanmış, bireysel, yarışçı Çalışkan, cömert, güvenilir, kin beslemeyen

İnsan Eylemlerinin 
Doğası

İnisiyatifi ele alan, müdahaleci Tepkisel

İnsan İlişkilerinin 
Doğası

Dış ilişkiler rekabet temelli, iç ilişkiler ise görev 
hiyerarşisi ve pozisyon yükselme için rekabet 

merkezli

Dış ilişkiler geleneklere, ortak fikre ve 
koordinasyona dayanır. İç ilişkiler arkadaşlıklara, 

katılımlara dayanır.

Merkezi Fikir Emir Güvenlik

Maden yönetimi ve iş gücü kültürel yapı karşılaştırması
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has özelliklerini bilerek maden endüstrisine uygulamak 
mümkündür. Bu noktada şirketlerin bağımsız danışmanlık 
hizmetlerine başvurması kaçınılmazdır. Maden endüstrisinin 
diğer endüstrilerle olan farklarının gözden kaçırılması ciddi 
bir tehlike yaratmaktadır. Madenciliğin kendi karakteristiği 
sebebiyle daha başarılı operasyonlar için değişik stratejik 
ve taktiksel konular göz önünde bulundurularak modern 
yönetim ve bilişim uygulamalarına yer verilmelidir.

Fotoğraflar : Mustafa KAHRAMAN

Doç. Dr. Sean Dessureault halen Arizona Üniversitesi 

Maden ve Jeoloji Mühendisliği Bölümünde öğretim 

üyesidir. Lisans eğitimini 1997 Montreal, Mcgill 

Üniversitesinde ve lisansüstü eğitimini British Columbia 

Üniversitesinde, sırasıyla 1999’da yüksek lisans ve 

2001’de doktora olmak üzere yine maden mühendisliği 

alanında otomasyon, iş akışının yeniden tasarımı ve bilgi 

teknolojileri konularına yoğunlaşarak tamamlamıştır. 

Eğitim hayatı boyunca, Kanada’daki birçok maden 

şirketinde yarı ve tam zamanlı olarak çalışmıştır. 

Danışmanlık şirketi MISOM Consulting Service’te ve 

üniversitedeki araştırmaları maden otomasyonu, veri 

ambarı tasarımı, teknoloji stratejileri, maden kontrol 

odaları ve iş akışının yeniden tasarımıyla (business 

process redesign, BRP) birlikte sürdürülebilir kalkınma 

üzerinde yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda oldukça 

tecrübeli maden mühendislerinden oluşan, maden 

sektörüne yeraltı ve yerüstü iş zekası teknolojileri 

geliştiren ve uygulayan araştırmacılardan oluşan 

araştırma ekibinin yöneticiliğini yapmaktadır. Maden 

Bilişim Sistemleri ve İşletme Yönetimi (MISOM- Mining 

Information Systems and Operations Management) 

Danışmanlık Şirketi kurumsal ölçekte teknoloji 

stratejileriyle birlikte veri ambarları/iş zekası 

teknolojilerinin kurulması hizmetleri vermektedir. 

M. Mustafa Kahraman Arizona Üniversitesi Maden ve 

Jeoloji Mühendisliği Bölümünde lisansüstü eğitimini 

sürdürmekte ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 

Lisans eğitimini 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 

Maden Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. 

Halen MISOM Consulting Service bünyesinde Doç. Dr. 

Dessureault ile birlikte öncü maden şirketleri için proses 

ve teknoloji geliştirme & optimizasyon konularında 

çalışmaktadır. İlgi alanları, madencilikte bilişim 

sistemleri uygulamaları, maden optimizasyonunda veri 

madenciliği uygulamaları, stratejik maden yönetimi ve 

maden maliyet stratejileridir.
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Maden Hukuku

Bundan önceki sayımızda, Maden Yasası’nda 
hem madenciyi hem de uygulamacı idareyi 
rahatlatacak düzenlemelerin yer almasını 
arzuladığımızı belirtmiş, bu kapsamda Yasa’nın 
2’nci maddesinden söz etmiştik. 

Madenin ne olduğu konusunda 
iki sistem göze çarpmaktadır. 
Bunlar tanım ve sayma 
sistemleridir. Tanım sisteminde 
madenin ne olduğunun tanımı 
yapılmakta, tanıma uymayanlar 
maden sayılmamaktadır. Sayma 
sisteminde ise madenlerin 
neler olduğu Yasa’da tek tek yer 
almaktadır. 5177 sayılı Yasa’da 
madenin tanımı yapılmış, ancak 
daha sonra da madenlerin ne 
olduğu tek tek sayılmıştır. Bu 
itibarla, 3213 sayılı Yasa’nın 5177 
sayılı Yasa ile değişik şeklinde, 
hangi sistemin esas alındığı 
tam belli olmamakta ancak 
sayma sisteminin ağır bastığı 
görülmektedir. Buradan, tanımın 
bir maddenin maden olmasına tek 
başına yeterli olmadığı sonucuna 
ulaşmak mümkündür. 

Yasa’nın 2’nci maddesindeki tanım “Yer 
kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak 
bulunan, ekonomik ve ticari değeri olan petrol, 
doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları dışında 
kalan her türlü madde bu Yasa’ya göre madendir.” 
şeklindedir. Tanımda anlatım bozukluğu olması 
yanında hatalar da vardır.

 Yerkabuğu (Yeryüzü) zaten su kaynaklarını 
da içerdiğinden tanımda su kaynakları ifadesinin 
fazladan kullanıldığı, “… su kaynaklarında 
tabii olarak bulunan …. su kaynakları dışında 
kalan….” ifadelerinin de aynı cümlede yer 
almasının anlatım bozukluğuna sebep olduğu 
görülmektedir. Tanımın “Yer kabuğunda tabii 
olarak bulunan, ekonomik değeri olan, tabii servet 
ve kaynaklarla ilgili başka yasal düzenlemelerin 
dışında tutulan her türlü madde madendir.” 
şeklinde olması kanaatimizce daha uygun olur.

Tanım sisteminin esas alınıp maden 
ruhsatlarının 100 hektar olarak verilmesi ve 

bu ruhsatla tanıma uyan her türlü maddenin 
aranıp işletilebilmesiyle madenci tarafa 
kolaylık sağlanacağı gibi idareye de çabukluk 
kazandırılacağı açıktır. 100 hektara kadar verilen 
ruhsatla madenci ister kum isterse krom çıkarsın, 
durum değişmeyecektir. Böyle bir değişikliğin 
yaşanması halinde 100 hektardan büyük 
ruhsatların durumu ne olacak diye sorulabilir. Beş 
yıl içinde görünür rezervi ortaya koymak gibi bir 
zorunluluk zaten vardır. Beş yıl boyunca ruhsat 
alanı ne olursa olsun tek harç ve tek teminat 
alınacak, beş yıldan sonra ruhsat sahibi dilerse 
eski ruhsat sınırları içinde kalmak şartıyla 100 
hektarı aşmayacak birden fazla ruhsat parçalarını 
isteyebilecektir. Örneğin, 1650 hektar ruhsat beş 
yıl tek ruhsat gibi düşünülecek, beş yıldan sonra 
ruhsat sahibi, 16 adet 100 hektar ve bir adet 50 
hektar olmak üzere 17 ruhsatın sahibi olmak 
isteyebilecektir.

Maden Yasası’ndan işletme izninin kaldırılması 
da bu durumda şarttır. Şu anda işletme ruhsat 
alanı ne olursa olsun uygulamada işletme 
izni 10 hektarı geçmeyecek şekilde verilerek 
hukuken olmasa da fiilen maden ruhsatları 
zaten küçültülmüştür. Böylece 100 hektar ruhsat 
verilmesi konuyu çözecektir. Hatta alanın 50 
hektara dahi indirilmesinin bir sakıncası yoktur. 
Zira GPS (Global Positioning System) cihazları 
sayesinde artık saha alanının küçük olmasının 
saha sınırlarının tespitinde zorluk yaşatacağından 
söz edilemez. 

Yasa’da sayılan madenlerin gruplandırılması 
açısından konan oranların da karmaşa yarattığı 
bir gerçektir. Tabii servet ve kaynaklarla ilgili iki 
düzenleme varken (Taşocakları Nizamnamesi-
Maden Yasası) zorunlu olan bu durumun şu anda 
da Maden Yasası’nda yer alması gerçekten gariptir. 

03.03.1954 günlü 6309 sayılı Maden Yasası’nın 
1’inci maddesinde kil ve kaolen yer almazken, 
09.11.1976 gün 15758 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 7/12558 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
ile bileşiminde % 30’dan fazla Al

2
O

3
 (Alümina) 

bulunan kil ve kaolen maden sayılmıştır. 
15.06.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3213 sayılı 
Yasa ile Al

2
O

3
 oranı % 15’e çekilmiş, 25.06.1987 

tarihinde yürürlüğe giren 3382 sayılı Yasa ile 
% 30’a çıkarılmış, 5177 sayılı Yasa ile de % 25’e 
indirilmiştir (Uygulama Yönetmeliği 5. madde). 
Bu düzenlemelerin neye göre ve ne amaçla 
yapıldığının bilimsel bir açıklaması da yoktur. 

Oranların sık sık değiştirilmesi birçok karışıklığı 
da beraberinde getirmiştir. 3213 sayılı Yasa ile 
Al

2
O

3
 oranının % 15 indirilmesiyle bu Yasa’nın 

yürürlüğünden önce kil ve kaolen müracaatı 

Maden Yasası’nın İkinci 
Maddesinin Nasıl Olması 
Gerektiği Hakkındaki 
Görüşlerimiz

Av. Cemal  YEŞİLYURT
hukuk@madencilik-turkiye.com
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     Maden hukuku uzmanı Avukat Sayın Cemal YEŞİLYURT, madencilik 
sektörüyle ilişkili olarak karşılaştığınız hukuksal sorunların çözümüne 
yol göstermek amacıyla bu sayfadan sorularınıza cevap verecektir. 
Lütfen ilgili sorularınızı hukuk@madencilik-turkiye.com adresine 
gönderiniz.

Hukuk Soru - Cevap Köşesi
yapanların sahalarında % 15 Al

2
O

3
 bulunması müktesep hak 

kabul edilmiştir (Dan. 8. Dai. 28.04.1994 gün E:1993/1235, 
K:1994/1347). 3382 sayılı Yasa ile Al

2
O

3
 oranı % 30’a çekilse bile 

şu anda oran % 25 olduğundan, sözü edilen Danıştay kararı 
uyarınca 25.06.1987 tarihinden sonra yapılmış müracaatlarda 
ruhsat hukukunun yürürlüğü için % 25 Al

2
O

3
 oranı yeterlidir. Bir 

örnek verirsek, başvurusu 24.06.1987 tarihi ve bu tarihten önce 
yapılan bir kil ya da kaolen sahasında % 15 Al

2
O

3
 bulunması, 

25.06.1987 tarihi ve bu tarihten sonraki müracaatlarda ise % 25 
Al

2
O

3
 bulunması ruhsat hukukunun yürürlüğü için yeterlidir. Aynı 

karışıklık SiO
2
 oranlarında da yaşanmaktadır.

Ruhsat sahibinin verdiği projeyi yerinde inceleyen 
teknik heyetler saha mahallinden numuneler almakta, 
alınan numunelerin analizi sonucu inanılmaz bir karışıklık 
yaşanmaktadır. İdare, bazı madenlerde komisyonlar kurarak 
kendine göre kıstaslar çıkarmakta ve uygulamaktadır. Yasa ve 
Uygulama Yönetmeliği ile konulan kural ve düzenlemelerde söz 
edilmeyen bu tip tanımlama ve kısıtlamalar alenileşip ilgililerin 
bilgisine sunulmadığından yasal dayanakları yoktur. Zira 
madenci maden ruhsatı alırken kural (Yasa) ve düzenlemeleri 
(Yönetmelik) esas alarak başvuru yapmaktadır. Başvuru 
aşamasında olmayan kısıtlamaların sonradan ileri sürülmesi 
idarenin hukuka uygun işlem yapmadığının göstergesi sayılır. 

3213 sayılı Yasa ile madenler “maden, mermer ve göl suyu” 
olarak üç gruba ayrılmış, mermer kesilip parlatılabilen taş olarak 
250 hektar, Göl sularının ihtiva ettiği madenler 2000 hektar ile 
sınırlandırılmış, madenlerin ise alan sınırlaması olmasızın ve isim 
belirtilmeksizin ruhsata bağlanacağı kural altına alınmıştı. 

Alan sınırlaması olmaksızın maden başvurusu yapılabileceği 
ve ruhsat alınabileceğinin Yasa’da yer almasının, en ılımlı tabirle 
akla zarar bir durum olduğu tartışmasızdır. Yasa’daki bu boşluğa 
dayalı olarak Türkiye’nin 36-42 kuzey paraleli ve 26-45 doğu 
meridyeni şeklinde coğrafi konumu belirtilerek bir maden 
başvurusu yapılmış, 1/25000 ölçekli paftaların numaralarının 
yazılmadığı ve bu paftalardan alınan koordinatlarla 
sınırlandırılmış noktaların başvuruda gösterilmediği 
gerekçeleriyle, idare tarafından istek geri çevrilmiştir. Konu 
hakkında Danıştay 8. Dairesinin 22.04.1998 gün E:1986/668, 
K:1988/318 sayılı kararında, Yasa’nın 16’ncı maddesi gerekçe 
gösterilerek dava reddedilmiştir. Öncelikle, sınırsız bir hak olması 
nedeniyle, maden başvurularında alan sınırlaması olmaması, 
Anayasa’nın 168’inci maddesine açıkça aykırıdır. Başvuru sahibi 
Türkiye’nin tamamı olan 5556 adet 1/25000 ölçekli paftaları 
yazıp, sınır koordinatlarını da başvurusunda gösterse idi o 
zaman başvurusunun kabul edilmesi mi gerekecekti? Bu soruya 
evet demek olanaksızdır. Anayasa’nın 168’inci maddesinde 
“madenciliğin, Devletin gerçek ve tüzel kişilerle ortak olarak veya 
doğrudan gerçek ve tüzel kişiler eliyle yapılması” ifadesi geçtiği, 
böylece maden hakkının tek kişiye verilemeyeceği, ayrıca bu 
durumun eşitlik ilkesini de ortadan kaldırdığı belirtilerek, söz 
konusu kuralın Anayasa’ya açık aykırılığı Anayasa Mahkemesine 
götürülüp, iptalinin sağlanması gerekirdi. Alan sınırlaması 
olmaması idareyi büyük sıkıntılara sokmuş, önce 10 paftadan 
fazla başvurular kabul edilmemiş, daha sonra bu sayı 4 paftaya 

düşürülmüştür. Yasa’ya dayalı olmayan fiili uygulama birçok 
yanlışı beraberinde getirmiş, bazı kişiler ve kamu kurumlarının 
10 paftadan büyük başvuruları bazen kabul edilmiş bazen de 
edilmemiş, edilmiş gibi gösterilen haklar üzerine de yeni haklar 
verilmiştir. Zira, idarenin bilgisayarları 50 noktadan fazla sınır 
koordinat noktası ve 10 paftanın üzerinde yapılan çok paftalı 
başvuruları, kapasiteleri gereği yerine getirecek durumda değildi. 

26.06.2001 gün 24444 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4683 
sayılı Yasa ile Göl suları Maden Yasası’ndan çıkartılmış, Yasa’da 
maden ve mermer adı altında iki grup kalmıştı. 3213 sayılı Yasa 
döneminde göl suyu adı altında bir başvuru da yapılmamıştı. 

Tek ruhsat fikrimizi destekler bir duruma gelinirken, 5177 
sayılı Yasa ile madenler beş grup olarak düzenlenmiştir. Birinci 
(I) grubun kendi içerisinde ikiye ayrılması, ikinci grupta bulunan 
madenlerin de mıcır, kaba inşaat, yol gibi yapılarda kullanılanlara 
farklı hükümler uygulanması nedeniyle ikiye bölünmesi sonucu, 
esasen yedi grup ruhsat verildiğini söylemek daha doğru olur. 
Özellikle I-b grubu gibi anormal bir grup yaratılarak ihtilaf 
yaşanmasına adeta zemin hazırlanmıştır. Söz konusu grup, 
kendisinden başka her gruba girecek madenleri bünyesinde 
barındırmaktadır. Ayrıca, madenin nerede kullanılacağının 
tespiti idarenin tekelinde olamaz. Bu nedenle, kullanım amacının 
Yasa’da yer almasını doğru bulmuyoruz. 

Madenlerin grubunu tespit etmek, saha mahallinden 
numuneler almak, gruplar arası ihtilafları gidermek gereksiz 
yere idareye iş yüklemekte ve uygulama zorluğu getirmektedir. 
Muhtemelen idarenin teşvikiyle, Yasa’da bulunan beş grubun 
daha da artırılacağını ve I. grup gibi diğer grupların da kendi 
içerisinde bölünerek daha fazla ihtilafa, daha fazla iş yüküne ve 
boş yere verilecek daha fazla uğraşa sebep olunacağını görür 
gibiyim.
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2009 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi 

Türkiye Geneli İlk 100'e Giren Madencilik ve
 Madencilikle İlişkili Firmalar

Sıra No Ünvanı
Tahakkuk 
Tutarı (TL)

26 Eti Maden İşletmeleri Gen. Müd. 63.198.684,44

38 Tüprag Metal Madencilik 45.260.010,49

49 Koza Altın İşletmeleri 38.666.763,93

54 Çayeli Bakır İşl. A.Ş. 32.779.157,91

64 TKİ Kurumu Ege Lin. 27.786.460,82

69 Park Teknik Madencilik 24.806.975,14

73 TKİ Kurumu Seyitömer Lin. 22.706.075,5

74 Habaş Sınai Ve Tıbbi Gazlar İst. 22.495.374,34

80 Mardin Çimento 21.151.187,46

84 Çimsa Çimento San. A.Ş. 20.263.629,42

85 TKİ Kurumu Güney Ege Lin. 20.141.875,81

89 Soma Elektrik Üretim Ve Tic. 19.367.058,11

2008 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi 

Türkiye Geneli İlk 100'e Giren Madencilik ve
 Madencilikle İlişkili Firmalar

Sıra No Ünvanı
Tahakkuk 
Tutarı (TL)

22 Kardemir Karabük Demir Çelik 64.440.474,92

25 Eti Maden İşletmeleri Gen. Müd. 59.049.674,85

28 İçdaş Çelik Enerji 55.425.824,15

31 Habaş Sınai Ve Tıbbi Gazlar İst. 46.010.549,27

38 Çayeli Bakır İşl. A.Ş. 37.639.927,33

46 Kroman Çeliksan A.Ş.                                                                33.223.319,67

48 İzmir Demir Çelik San. A.Ş. 32.252.987,58

52 Erdemir Madencilik A.Ş                                               30.831.922,84

53 Nuh Çimento Sanayi A.Ş.                                                              30.541.878,51

54 Eti-Bakır A.Ş. 30.064.591,47

59 Trakya Cam San A.Ş. 28.670.235,49

82 Adana Çimento 19.163.171,29

83 Ünye Çimento San. ve Tic. 19.087.103,47

84 Tüprag Metal Madencilik 19.021.680,56

85 Park Elektirik Üretim Madencilik 18.960.583,10

86 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 18.791.739,95

87 Park Teknik Elektrik Madencilik 18.683.654,49

88 Koza Altın İşletmele Ri A.Ş. 18.359.697,78

91 TKİ Kurumu Güney Ege Lin. 17.485.331,60

92 Mardin Çimento San.Ve Tic. A.Ş. 17.457.998,17

96 Akçansa Çimento Sanayi ve Tic. 16.850.189,89

99 Çimsa Çimento San. A.Ş. 16.219.183,82

vergi Rekortmenleri

Madencilik 
sektörünün

ülke 
ekonomisindeki 

yeri asla göz ardı
edilemez

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 2009 
vergilendirme döneminde Türkiye genelinde 
en yüksek kurumlar vergisi beyan eden 
ilk 100 firma açıklandı. Listeyi 2008 yılının 
listesiyle karşılaştırdığımızda madencilik ve 
madencilikle ilişkili firmaların sayısındaki 
düşüş hemen göze çarpmaktadır. Bu düşüşe 
geçtiğimiz yıl yaşanan küresel ekonomik 
krizi neden olarak gösterebiliriz. Özellikle 
demir-çelik ve çimento üreticisi firmaların 
sayılarının azalışını, kriz nedeniyle düşen 
üretimleri ile ilişkilendirebiliriz. Ancak listede 
yer alan az sayıdaki çimento üreticisinin vergi 
beyanlarındaki artış da göz ardı edilmemelidir. 
Listede diğer maden üreticilerinin ödedikleri 
vergilerin miktarlarındaki artış dikkat 
çekmektedir. Özellikle altın üreticisi iki firma 
olan Tüprag Metal Madencilik ve Koza Altın 
İşletmelerinin ödedikleri vergiler iki katına 
çıkmış durumdadır. Bu artışa, şirketlerin üretim 
miktarındaki artış ve altın fiyatlarındaki yükseliş 
neden olarak gösterilebilir.  

Krize rağmen kamu kuruluşları olan Türkiye 
Kömür İşletmeleri ve Eti Maden İşletmelerinin 
ödedikleri vergi rakamlarındaki artış, altın 
üreticileri kadar olmasa da dikkate değer 
durumdadır. Yakıt olarak linyit kömürünü 

kullanan Soma Elektrik Üretim şirketinin bu 
yıl vergi rekortmenleri arasında yer alması da 
sevindirici bir gelişmedir. 

Görüldüğü üzere madencilik sektörünün 
ülke ekonomisindeki yeri asla göz ardı 
edilemez. Ekonomik krizlere, kanuni 
problemlere, yapılan çevre eylemlerine 
ve yaşanan düğer tüm olumsuzluklara 
rağmen madencilikle ilişkili şirketler ülke 
ekonomisindeki ağırlığını her fırsatta 
hissettirmektedirler. Yaşanan tüm bu sorunların 
aşılmasıyla ve çok daha sağlıklı bir maden 
mevzuatı oluşturulmasıyla vergi rekortmeni 
maden şirketlerinin sayısı daha da artacaktır.
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2008 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi 

Türkiye Geneli İlk 100'e Giren Madencilik ve
 Madencilikle İlişkili Firmalar

Sıra No Ünvanı
Tahakkuk 
Tutarı (TL)

22 Kardemir Karabük Demir Çelik 64.440.474,92

25 Eti Maden İşletmeleri Gen. Müd. 59.049.674,85

28 İçdaş Çelik Enerji 55.425.824,15

31 Habaş Sınai Ve Tıbbi Gazlar İst. 46.010.549,27

38 Çayeli Bakır İşl. A.Ş. 37.639.927,33

46 Kroman Çeliksan A.Ş.                                                                33.223.319,67

48 İzmir Demir Çelik San. A.Ş. 32.252.987,58

52 Erdemir Madencilik A.Ş                                               30.831.922,84

53 Nuh Çimento Sanayi A.Ş.                                                              30.541.878,51

54 Eti-Bakır A.Ş. 30.064.591,47

59 Trakya Cam San A.Ş. 28.670.235,49

82 Adana Çimento 19.163.171,29

83 Ünye Çimento San. ve Tic. 19.087.103,47

84 Tüprag Metal Madencilik 19.021.680,56

85 Park Elektirik Üretim Madencilik 18.960.583,10

86 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 18.791.739,95

87 Park Teknik Elektrik Madencilik 18.683.654,49

88 Koza Altın İşletmele Ri A.Ş. 18.359.697,78

91 TKİ Kurumu Güney Ege Lin. 17.485.331,60

92 Mardin Çimento San.Ve Tic. A.Ş. 17.457.998,17

96 Akçansa Çimento Sanayi ve Tic. 16.850.189,89

99 Çimsa Çimento San. A.Ş. 16.219.183,82



YASAL UYARI : Burada yer alan veriler IMKB resmi kayıtlarına dayanmaktadır. Verilen hisse senedi 
bilgileri herhangi bir alım-satım tavsiyesi değildir. Rakamlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

TARİH METAL SON FİYAT % DEĞİŞİM YIL SONU FİYATI 
(31.12.2009) BİRİM

 New
 York

M
ercantile Exc.

20.May.10 Altın 1184,00 7,92 1097,10 USD / tr. oz
20.May.10 Gümüş 17,65 4,75 16,85 USD / tr. oz
20.May.10 Platinyum 1515,00 2,85 1473,00 USD / tr. oz
20.May.10 Rodyum 2990,00 12,41 2660,00 USD / tr. oz
20.May.10 Palladyum 420,00 2,69 409,00 USD / tr. oz

TARİH METAL SON FİYAT % DEĞİŞİM YIL SONU FİYATI 
(31.12.2009) BİRİM

London M
etal

Exchange20.May.10 Aluminyum 1830,00 -6,15 1950,00 USD / ton
20.May.10 Bakır 6499,00 -10,90 7294,00 USD / ton
20.May.10 Çinko 1817,00 -28,66 2547,00 USD / ton
20.May.10 Kalay 17105,00 2,18 16740,00 USD / ton
20.May.10 Kurşun 1719,00 -28,26 2396,00 USD / ton
20.May.10 Nikel 21045,00 11,64 18850,00 USD / ton

TARİH METAL SON FİYAT % DEĞİŞİM YIL SONU FİYATI 
(31.12.2009) BİRİM

NorthernM
iner

11.May.10 Antimuan 9333,33 62,32 5750,00 USD / ton
11.May.10 Bizmut 9,73 25,55 7,75 USD / lb.
11.May.10 Civa 743,33 35,15 550,00 USD / şişe
11.May.10 İridyum 587,50 43,29 410,00 USD / tr. oz
11.May.10 Kadmiyum 2,03 19,41 1,70 USD / lb.
11.May.10 Kobalt 21,25 6,25 20,00 USD / lb.
11.May.10 Magnezyum 2925,00 6,36 2750,00 USD / ton
11.May.10 Manganez 2850,00 7,55 2650,00 USD / ton
11.May.10 Molibden 17,00 53,15 11,10 USD / lb.
11.May.10 Rutenyum 237,50 46,15 162,50 USD / tr. oz
11.May.10 Selenyum 37,00 32,14 28,00 USD / lb.
11.May.10 Tantal 39,50 0,00 39,50 USD / lb.
11.May.10 Tungsten 14685,00 0,00 14685,00 USD / ton
11.May.10 Uranyum 41,75 -7,22 45,00 USD / lb.
11.May.10 Vanadyum 7,25 11,54 6,50 USD / lb.

TARİH METAL YER SON FİYAT BİRİM

FerroAlloyNet.com

20.May.10 Krom cevheri (CIF) 46 - 48% Konsantre Türkiye 410-430 USD / DMT
20.May.10 Krom cevheri (CIF) 40% - 42% parça Türkiye 415-435 USD / DMT
20.May.10 Krom cevheri (CIF) 38% - 40% parça Türkiye 375-395 USD / DMT
20.May.10 Manganez cevheri (CIF) 40% parça Türkiye 7,0-7,2 USD / DMTU
20.May.10 Manganez cevheri (CIF) 42% - 44% parça Türkiye 7,3-7,5 USD / DMTU

Temel Maden Fiyatları

HİSSE
KAPANIŞ % 

DEĞİŞİM
ŞİRKET ADI

31.12.09 20.05.10
ADANA 3,01 4,72 56,81 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ADBGR 1,76 3,05 73,30 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ADNAC 0,31 0,57 83,87 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
AFYON 67,40 153,00 127,00 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
AKCNS 6,65 7,20 8,27 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
ALKIM 6,65 7,95 19,55 ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.
ANACM 1,88 2,17 15,43 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
ASLAN 82,00 157,00 91,46 LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
BOLUC 1,60 1,75 9,38 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
BSOKE 1,23 1,38 12,20 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
BTCIM 6,10 6,80 11,48 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİM. SAN. A.Ş.
BUCIM 4,80 4,62 -3,75 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
CIMSA 7,55 8,45 11,92 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
CMBTN 19,10 23,40 22,51 ÇİMBETON HZRB.PRE.Y.ELEM.SAN.TİC.A.Ş.
CMENT 12,00 8,25 -31,25 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FAB. T.A.Ş.
DENCM 3,42 5,00 46,20 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
EGSER 1,00 1,24 24,00 EGE SERAMİK A.Ş.
EREGL 4,50 4,18 -7,11 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş.

İMKB’de İşlem Gören Madencilikle İlişkili şirketler
HİSSE

KAPANIŞ % 
DEĞİŞİM

ŞİRKET ADI
31.12.09 20.05.10

GOLTS 40,50 65,00 60,49 GÖLTAŞ GÖLLER BÖL.ÇİM.SAN.TİC. A.Ş.
HZNDR 2,94 3,20 8,84 HAZNEDAR ATEŞ TUĞLA SANAYİİ A.Ş.
IZMDC 2,26 2,21 -2,21 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
IZOCM 23,20 24,50 5,60 İZOCAM A.Ş.
KONYA 73,00 103,00 41,10 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
KOZAA 4,82 4,10 -14,94 KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.
KOZAL 34,75 39,50 13,67 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
KRDMA 0,81 0,95 17,28 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KRDMB 0,82 0,97 18,29 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KRDMD 0,64 0,63 -1,56 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KUTPO 3,54 2,25 -36,44 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.
MRDIN 6,60 7,71 16,82 MARDİN ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.
NUHCM 11,00 10,60 -3,64 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
PRKTE 2,84 2,62 -7,75 PARK ELK. MAD. TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
SARKY 2,72 3,10 13,97 SARKUYSAN ELEK. BAKIR SAN. TİC. A.Ş.

SISE 1,87 1,90 1,60 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
TRKCM 1,86 2,36 26,88 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.
UNYEC 3,40 4,24 24,71 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
USAK 1,20 1,65 37,50 UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.
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ton = 1000 kilogram
lb: libre = pound = 0,453 kilogram  
tr. oz: (troy ons)=31,1 gram

şişe: 76 pound = 34,47 kilogram
dmt: (dry metric tonne) kuru bazda metrik ton
dmtu: kuru bazda metrik  ton ünite
USD: ABD Doları
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Etkinlik Takvimi
TARİH AÇIKLAMA   

Ha
zir
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-A
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1 - 3 Haziran Dünya Madencilik Yatırımları Kongresi 2010 (World Mining Investment Congress 2010)   Londra, Birleşik Krallık.   URL: www.terrapinn.com/2010/mining

2 – 3 Haziran
Grönland Mineral & Petrol Gelişimi Konferansı (Greenland Sustainable Mineral & Petroleum Development Conference) Kopenag, Danimarka. E-posta: thomas.klindt@ibceurofo-
rum.dk URL: www.sustainablegreenlandresources.com

2 - 4 Haziran
Türkiye 17. Kömür Kongresi  Zonguldak  Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi
E-posta: komurkongresi2010@gmail.com  URL: www. maden.org.tr

3 - 4 Haziran
Yeni Zelanda CSG (Coal Seam Gas) Endüstrisi Toplantısı (The NZ CSG Industry Briefing) Christchurch, Canterbury, Yeni Zelanda Organizasyon: IIR Conferences
Email: info@iir.com.au URL: www.iir.com.au/nzcsg

3 - 5 Haziran 6. Çin Uluslararası Kömür Ekipmanları ve Maden Teknik Ekipmanları Sergisi 2010 (CICEME 2010)   Bejing, Çin.   URL: www.ciceme.com/en/index.asp

8 - 10 Haziran Euro Mine Fuarı 2010  Skelleftea, İsveç   Organizasyon: Nolia AB ve Georange E-posta: info@eurominexpo.com  URL: www.eurominexpo.com

8 - 11 Haziran
Madencilikte Su 2010 – II Uluslararası Madencilik Sektöründe Su Yönetimi Kongresi (Water in Mining 2010 - II International Congress on Water Management in the Mining 
Industry)  Santiago, RM, Şili.  Organizasyon: Gecamin  E-posta: wim@wim2010.com  URL: www.wim2010.com

9 - 13 Haziran Ankomak - 18. Uluslararası İş Makineları, Yapı Elemanları ve İnşaat Teknolojileri  İstanbul. Organizasyon: Group Plc - E Uluslararası Fuarcılık A.Ş. URL: http://www.ankomak.com

15 - 16 Haziran Değerli Metaller ‘10 (Precious Metals ‘10) Falmouth Beach Resort Hotel, Cornwall, Birleşik Krallık.  E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com/preciousmetals10/

17 - 18 Haziran Nikel Zenginleştirme ‘10 (Nickel Processing ‘10)  Falmouth Beach Resort Hotel, Cornwall, Birleşik Krallık.  E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com

20 - 25 Haziran
10. Uluslararası Multi-disipliner Bilimsel Jeo-Konferansı ve Fuarı – SGEM 2010 (Ölçüm Jeolojisi & Madencilik Ekolojisi Yönetimi)
(10th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo – SGEM 2010 (Surveying Geology & Mining Ecology Management))
Varna, Bulgaristan.  Organizasyon: BAS, STEF92  E-posta: sgem@sgem.org  URL: www.sgem.org

21 - 22 Haziran
Moğolistan Madencilik Yatırımları 2010 (Mongolia Mining Investment 2010) Amora Hotel, Jamison, Sidney, Avustralya. Organizasyon: Informa 
E-posta: registration@informa.com.au URL: www.informa.com.au/mongolia-investment

21 - 23 Haziran Orta Asya Madencilik Kongresi 2010   Almaata, Kazakistan.  URL: www.terrapinn.com

21 – 25 Haziran CSG (Coal Seam Gas) İşletmeleri (CSG Ops Week 2010) Sofitel Brisbane, Brisbane, QLD, Avustralya. Organizasyon: IIR Conferences E-posta: info@iir.com.au URL: www.csgopsweek.com.au

24 Haziran
Rusya ve CIS Sempozyumu (The Russia and CIS Symposium) Londra, Birleşik Krallık. Organizasyon: Aspermontuk E-posta: joe.smith@aspermontuk.com 
URL: http://www.miningsymposium.com/russia/

24 – 25 Haziran
Çin Madencilik Teknolojileri ve Yatırımları Zirvesi China Mining Technology and Investment Summit Shangri-La Hotel, Baotou, İç Moğolistan, Çin. Organizasyon: Noppen Email: catrionas@
noppen.com.cn URL: www.noppen.com.cn

15 - 18 Ağustos Uranyum 2010 – 3. Uluslararası Uranyum Konferansı (3rd International Conference on Uranium)   Saskatoon, Kanada.   URL: www.cim.org

24 – 26 Ağustos
Arjantin Madenciliği 2010 (Argentina Mining 2010) Barrena Guzman Convention Center and Jose Amadeo Conte Grand Culture Center, San Juan, San Juan, Arjantin. Organizasyon: Argentina 
Mining SA E-posta: info@argentinamining.com URL: www.argentinamining.com

Ey
lü

l -
 Ek

im

15 - 17 Eylül
MiningWorld Orta Asya – 16. Uluslararası Madencilik ve Metallerin ve Minerallerin Prosesi Sergisi (MiningWorld Central Asia – 16th International Exhibition fort he Mining and 
Processing of Metals and Minerals)   Almaata, Kazakistan.   URL: www.ite-exhibitions.com, www.mining.uz

27 Eylül
İlk Uluslararası Cevher ve Maden Atıkları Yönetiminde Riskin Azaltılması Semineri (First International Seminar on the Reduction of Risk in the Management of Tailings and Mine 
Waste)   Perth, Avustralya.  URL: www.minewaste2010.com

4 – 8 Ekim
Electra Madencilik Afrika 2010 (Electra Mining Africa 2010) Expo Centre - NASREC, Johannesburg, Southdale, Güney Afrika. Organisers: Specialised Exhibitions Ltd Email: jennifer.hall@otsa.net
URL: www.specialised.com

6 - 8 Ekim
XII. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu   Nevşehir, Türkiye.   Organizasyon: Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı; Hacettepe Üniversitesi   
E-posta: soykan@dekon.com.tr   URL: www.imps2010.org

10 - 14 Ekim
PM2010 Kongresi ve Sergisi (Toz Metalurjisi)  (World PM2010 Congress & Exhibition)  Tuscanny, İtalya.  Organizasyon: European Powder Metallurgy Association
E-posta : pm2010@epma.com  URL: www.epma.com/pm2010

11 - 14 Ekim 2010 Pittsburgh Kömür Konferansı (2010 Pittsburgh Coal Conference) İstanbul. Organizasyon:University of Pittsburgh URL: http://www.engr.pitt.edu/pcc/

14 - 15 Ekim
MERSEM VII Türkiye Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi   Afyonkarahisar, Türkiye.   Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası; Afyon Kocatepe Üniversitesi
E-posta: mersem7@gmail.com   URL: www.mersem.org

19 - 22 Ekim
8. Peru Ulusal Madencilik Konresi (8° Congreso Nacıonal De Mıneria Peru) TECSUP - Trujilo, Trujillo, Peru. Organizasyon: Colegio de Ingenieros del Peru - Cap. Ing. Minas 
E-posta: info@congresominas.com URL: www.congresominas.com 

21 - 22 Ekim
Arama & Üretim Teknolojileri Zirvesi (Exploration & Production Technology Summit) Teksas, ABD.   Organizasyon: World Trade Group
E-posta: laura.cooper@wtgevents.com   URL: www.exproevent.com

24 - 27 Ekim
Bakım Mühendisliği & Maden İşletmecileri Konferansı 2010 (MEMO 2010) Sudbury, Kanada.   Organizasyon: Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petro
E-posta: cmurphy@cim.org   URL: www.cim.org 

26 - 28 Ekim Goldfields Madencilik Fuarı (Goldfields Mining Expo)   Kalgoorlie, Avustralya.   URL: www.reedminingevents.com.au

Ka
sım

4 - 5 Kasım
VI. Delme - Patlatma Sempozyumu  Ankara, Türkiye.  Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası
E-posta : delpat@maden.org.tr  URL: http://www.maden.org.tr/etkinlikler/delpat/index.php?etkinlikkod=103

4 - 5 Kasım II. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu  Ankara, Türkiye.   Organizasyon: MTA   E-posta : jeouzal@mta.gov.tr  URL: www.jeouzal.org

8 - 9 Kasım Çinko Zenginleştirme ‘10  (Zinc Processing ‘10)  Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika. E-posta: bwills@min-eng.com  URL: www.min-eng.com

10 - 12 Kasım Proses Mineralojisi ‘10  (Process Mineralogy ‘10)  Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika.  E-posta: bwills@min-eng.com  URL: www.min-eng.com

11 - 14 Kasım Maden Türkiye 2010 Fuarı - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi E - 5 Karayolu, Gürpınar Kavşağı 34522   Büyükçekmece – İSTANBUL  URL: www.tuyap.com.tr

13 - 14 Kasım Biyo ve Hidrometalurji 2010  (Bio and Hydrometallurgy 2010)  Vineyard H., Cape Town, G. Afrika.  URL: www.min-eng.com/biohydromet10/

16 - 18 Kasım Çin Madencilik 2010 (China Mining 2010)   Kolkata, Hindistan.   E-posta: s.bose@cii.in  

22-25 Kasım
14. Afrika Petrol, Gaz, Mineral Ticareti ve Finans Konferansı & Sergisi (UNCTAD 2010) 14th Africa Oil, Gas, Minerals Trade and Finance Conference and Exhibition (UNCTAD 2010) TBC, Sao Tome, 
Sao Tome ve Principe. Organizasyon: Cubic Globe Ltd E-posta: info@cubicglobe.com URL: www.ogtfafrica.com

23 - 26 Kasım
Maden Kapatılması 2010 (Mine Closure 2010) Santiago, RM, Şili.   Organizasyon: Australian Centre for Geomechanics
E-posta: mc@mineclosure2010.com   URL: www.mineclosure2010.com

25 - 28 Kasım Natural Stone 2010 7.Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürünleri ve Teknolojileri  İstanbul, Türkiye   Organizasyon: CNR Ekspo    E-posta: info@fuartakip.com   URL: www.cnrexpo.com
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Kisilere ve sirketlere özel web tasarımı
Google Analytics, Adwords, Adsense ve Arama
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Size Yeni Bir
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Arka kapakArka kapak içi

Sayfa 1 Sayfa 2 Sayfa 4 Sayfa 7 Sayfa 15

Sayfa 17 Sayfa 21 Sayfa 25

Sayfa 53

Sayfa 27

Reklam Rezervasyon 
Madencilik Türkiye Dergisi
Cevizlidere Mah 1226. Sok. (Eski 14. Sok.) Çankaya Apt. 11/2 
Çankaya / Ankara 
Tel: 0 (312) 472 62 16   Faks: 0 (312) 472 62 17   
reklam@madencilik-turkiye.com

Ön kapak içi 

Sayfa 28-29

Sayfa 33 Sayfa 35 Sayfa 39 Sayfa 45 Sayfa 49

Web Sitemizde Siz de Yerinizi Alın!

Reklam Seçenekleri:
(Reklam alanları sağdaki resimde gösterilmiştir)

1. Üst Banner Alanı 590 px x 73 px

2. Yan Banner Alanı 154 px x 73 px

3. Yan Banner Alanı 151 px x 154 px

4. Yan Banner Alanı 151 px x 237 px

5. Yan Banner Alanı 310 px x 73 px

Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
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