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EDITÖRDEN

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

Araştırma şirketi PricewaterhouseCoopers (PwC)’nin uzun vadeli kestirimlerde bulunduğu 
‘2050’de Dünya’ başlıklı ekonomi raporunda yer alan verilere göre Türkiye 2050 yılında dünya-
nın en büyük 11. ekonomisi olabilir. Rapora göre 2050 yılına kadar küresel ekonominin %130 
büyümesi beklenirken Türkiye ise 2050 yılına kadar %3’lük oranla Avrupa’nın en hızlı büyüyen 
ekonomisi olacak. 
PwC’ye göre Türkiye avantajlı nüfus yapısı ve coğrafi konumu sayesinde uzun dönemde önemli iş 
fırsatları sunabilir. Avrupa’daki en hızlı büyüme potansiyeli ile Türkiye’deki geçici zorlukları aşan 
ve sabırlı davranan yatırımcılar uzun vadede önemli faydalar elde edebilir. Küresel ekonomideki 
karmaşık görünüme ve güvenlik konularının gündemi işgal ettiği mevcut ortama rağmen Türki-
ye için ilk hedef bu gündemi en rasyonel politikalar ile yöneterek büyümeden ödün vermeden 
ilerlemek olmalı. Esas hedef ise teknolojideki sıçrama, onunla birlikte gelen dijital dönüşüm ve 
bunu yönetecek yetenekli insan kaynağına ulaşmak konusunda akılcı yatırımların yapılması ve 
belirli bir ekonomik reform süreci ile Türkiye’nin geleceğe ilerlemesinin hızlanarak devamı olmalı. 
Uzun vadede Türkiye için öngörülen iyimser tablonun gerçekleşmesi; Türkiye’nin asıl potansi-
yelinin açığa çıkması için Türkiye hikâyesinin ve parlak geleceğinin tüm dünyada çok daha iyi 
anlaşılması, yatırım akışının sürmesi ve yeni yatırımların çekilebilmesi için çok önemli.  Bunun için 
ülkemizin yatırım ortamının her geçen gün sayısı artan rakiplerinden çok daha fazla öngörülebilir 
olması gerekiyor.  Bunu sağlamak için de tüm konularda özgüveni yüksek bir şeffaflık sergilen-
meli.
Raporda, bölgemizdeki sıkıntılı jeopolitik unsurlara rağmen ekonomik büyüme, markalaşma ve 
endüstriyel yatırım hedeflerine sıkı sıkı tutunarak büyük adımlar atmamız gerektiği vurgulanıyor.
PwC’nin değerlendirme ve tavsiyelerine sonuna kadar katılmakla birlikte bana göre ülkemizin 
yapacağı ekonomik atılımların temelini yer altı kaynaklarımızın sonuna kadar en verimli, sürdürü-
lebilir, çevreye ve insana duyarlı bir şekilde ekonomiye kazandırılması oluşturacaktır. Yerli kömür-
lerimizin, metal madenlerimizin, stratejik hammaddelerimizin, endüstriyel minerallerimizin ve 
diğer tüm yer altı kaynaklarımızın ekonomik kazanımı ülkemizin gelişme döneminde sıçramasını 
sağlayacaktır.
2017 yılı başında hükümetimizin ortaya koyduğu “Milli Enerji ve Maden Politikası” bu konuda 
atılan önemli bir adım oldu. Daha önce pek çok kez değindiğimiz bu kapsamda gerçekleşen 
gelişmeler ve atılan adımlarla son bir yılda sektörümüzde hareketlenme oluştuğu ortada. 
Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde açıklanan Süper Teşvik Paketi ile de dev madencilik ve 
metal projelerine çeşitli teşvikler sağlandı. Açıklanan paket ile yine sürekli dile getirdiğimiz 
cevherden metal üretimi için ortaya konmuş bazı yatırımlar teşvik kapsamına alındı. Bu da 
yeni yatırımcılara örnek olması açısından ve sağlanacak istihdam ve ekonomik katkıdan do-
layı oldukça önemli.
Peki madenci durumdan memnun mu? Yukarıda dile getirilen her konudan madenci memnun 
ama çözüme kavuşturulamayan, sektör için çok önemli bazı konular, yukarıda anılan gelişmeleri 
büyük ölçüde baltalar nitelikte. Bunlar orman bedelleri, 4. Grup ihalelerin halen gerçekleştirilme-
mesi, geçerliliğini sürdüren Başbakanlık Genelgesi...
Tüm dünyada, madencilik faaliyetleri için ödenen mülkiyet izin bedelleri, toplam proje yatırımın 
yüzde 2’sini bulmazken ülkemizde orman arazilerinde bu oran yüzde 48’leri bulmaktadır. Yani 
maden yatırımcısı 15-20 yıl süren maden arama ve işletme döneminde yatırıma harcadığı toplam 
paranın yüzde 48’ini orman idaresine ödemektedir. Böyle bir yatırım ortamı içerisinde gelecek 
hedeflerinin tutturulabilmesi sizce mümkün olabilir mi?
Bildiğiniz gibi 4. Grup ihaleler metal madenleri, endüstriyel hammaddeleri, enerji hammaddele-
rini ve değerli metalleri kapsıyor. Ekonomik hedeflerimizin temelini oluşturacak hammaddeleri 
kapsayan 4. Grup maden ruhsatlarının ihaleleri yıllardır yapılmıyor. 2017 sonlarında ihalelerin en 
kısa sürede açılacağı konusunda yapılan açıklamalar ile beklentiye giren sektör maalesef aylardır 
hayal kırıklığı içerisinde...
Son dönemde atılan adımlar oldukça pozitif ancak bunların hayata geçebilmesi için çözülmesi 
gereken ciddi problemler bulunuyor. Problemler çözüldüğünde, hükümetin vermek istediği teş-
viklerle de birlikte sektörümüz gerçek anlamda şahlanabilecektir.
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Sektörden Orman Bedellerine İlişkin Ortak Bildiri
Nisan 2018

Sanayinin tüm kollarına sağladığı girdi nedeniyle ülkelerin 
kalkınmasında lokomotif rol üstlenen madencilik sektörü, Tür-
kiye’de orman izin bedellerinin çok yüksek olması nedeniyle 
arama ve işletme faaliyetleri artık sürdürülemez hale geldi. Ma-
dencilerin çoğu havlu atmaya başladı.
Ürettikçe Vergi Alınmalı
Maden arama ve işletme faaliyetleri, ülkemizin maden varlı-
ğının tespit edilmesi ve ekonomiye kazandırılması nedeniyle 
kamu yararına yapılan faaliyetlerdir. Maden faaliyetleri teşvik 
edilmesi gereken faaliyetler olup devlete ait taşınmazlarda 
arazi izin bedeli alınmamalıdır. Henüz yeni bir maden keşfet-
meden, hiçbir şey üretmeden yatırımcı çok ağır izin bedelleri 
ile mağdur edilmemelidir. Madencilik yatırımları ve üretimleri 
desteklenmeli üretimden vergi alınmalıdır.
İzin Bedelleri Yatırımcının Elini Kolunu Bağlamaktadır
Tüm dünyada, madencilik faaliyetleri için ödenen mülkiyet izin 
bedelleri, toplam proje yatırımın yüzde 2’sini bulmazken ülke-
mizde orman arazilerinde bu oran yüzde 48’leri bulmaktadır.
Kanada gibi madencilik faaliyetlerinin en çok yapıldığı ülkeler-
de orman arazilerinde alınan izin bedeli hektar başına yaklaşık 
4 Kanada Doları (12 Türk Lirası) iken ülkemizde ağaçsız orman 
alanlarında (üzerinde ağaç olmayan yerlerde) bu bedel hek-
tar başına 25.000 TL, ağaç olan alanlarda ise durumuna göre 
50.000 TL ye kadar çıkmaktadır.
Maden ruhsatının bulunduğu bir ilde örneğin Çanakkale ilinde, 
(Lapseki ilçesi, Şahinli köyü) özel şahsa ait 1 m2 araziyi 0,92 TL 
ödeyerek satın alabiliyorsunuz. Aynı yerdeki arazi şayet orman 
sayılan alan kapsamında ise üzerinde tek bir ağaç bile olmasa 
dahi 1 m2 yerin geçici olarak kiralanması için Orman Genel Mü-
dürlüğü’ne 2,53 TL/m2 kira bedeli ödenmektedir. Üstelik bu kira 
bedeli her yıl yeniden değerlendirme  oranlarına göre arttırıl-
maktadır.  Bu bedellere bağlı olarak maden yatırımcısı 15-20 yıl 
süren maden arama ve işletme döneminde yatırıma harcadığı 
paranın yüzde 48’ini kira öder gibi orman idaresine ödemektedir.

Orman Arazisi 
(Ağaçsız)

Şahıs Arazisi Hazine 
Arazisi

M2 Başına Ödenen 
Bedel 2.53*TL 0.92 TL 0.00 TL

20 Yıllık Proje 
Boyunca Ödenen  
Toplam Bedel (M2 

Başına) *

50.60*TL 0.92 TL 0.00 TL

*Her yıl birim M2 fiyatına yeniden değerlendirme oranında () artış yapılmaktadır. Bu artışlar 
buraya yansıtılmamıştır.

Ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 28,6’sı orman sayılan alanlardır. 
Sürekli artan orman izin bedelleri nedeniyle 20 yıllık bir proje 
süresince ormana ödenen kira bedeli yöredeki özel mülkiyete 
ait arazinin satın alma bedelinden yaklaşık 50-70 kat daha fazla 
hale gelmiş durumdadır. Orman Genel Müdürlüğü madenciler-
den ağaçlandırma bedeli, arazi tahsis bedeli, altyapı bedeli, atık 
depolama bedeli, yol bedeli, rehabilitasyon bedeli diye birçok 
izin bedeli almaktadır. O kadar ki üzerinde tek bir ağaç olmayan 
yerlere bile sanki ağaç varmış gibi bedel ödüyoruz.

Yüksek Bedel İthalat Demektir
Çok yüksek izin bedelleri yüzünden Türkiye kendi yeraltı kay-
naklarını arayamaz ve işletemez hale gelmiştir. Bunun faturası-
nı ülke olarak her sene daha fazla kömür, demir, altın, alümin-
yum, bakır, kurşun, çinko vb. ithal ederek ödüyoruz.
Orman Arazilerinin Binde 2’sini Kullanıyoruz
Orman Genel Müdürlüğü sürekli arttırdığı izin bedelleri saye-
sinde, gelirlerinin yaklaşık yüzde 60’nı, orman sayılan alanların 
yaklaşık binde 2’sini kullanan madencilerden almaktadır.
Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de orman arazi-
leri her yıl binde 3 oranında artış kaydetmektedir. Maden üretim-
leri için verilen izin alanlarının toplamı orman sayılan alanların 
sadece binde 2’sini teşkil etmektedir. Yani madencilik faaliyetleri 
için verilmiş tüm izinler bir yıllık orman artışından bile azdır.
İzin Bedellerinin Yüksekliği Cari Açık Olarak Geri Dönüyor
Türkiye demir-çelikte yılda yaklaşık 4-5 milyar dolar, demir dışı 
metaller ve kıymetli metallerde metal fiyatlarındaki değişime 
ve talebe bağlı olarak yılda 7-10 milyar dolar, kömür ithalatına 
yaklaşık 5 milyar dolar olmak üzere madencilikte 16-20 milyar 
dolar net cari açık veren bir ülke durumundadır. Üstelik sanayi-
mizin ihtiyacı olan maden ve metallerin ithalatına ödediğimiz 
para her geçen yıl artmaktadır.
Orman izin bedellerinin sürekli arttırılması Türkiye’yi üreteme-
yip ithal eden ülke konumuna getirmiştir.
Atılan Adım Ne Yazık ki Kan Kaybını Durdurmadı!
Madencilik sektörünün yaşadığı derin sancıyı gidermek için 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yatırımcı bir bakanlık ola-
rak madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak ve ülkemizin yer altı 
kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için maden projelerini 
yapılamaz hale getiren orman izin bedellerinin yeniden düzen-
lenmesine yönelik olarak Orman Bakanlığı nezdinde girişimler-
de bulunmuştur.
28 Aralık 2017 tarihinde 7061 sayılı kanunla orman izin bedelle-
rinde düzenleme öngören bir değişiklik yapılmıştır. Bu değişik-
lik madencilik sektöründe yatırımların önünü açan bir değişiklik 
olmamıştır. Bulunan ilaç ne yazık ki, madencilik sektörünün ka-
nayan yarasına merhem olamamış ve sektör hızla kan kaybet-
meye devam etmektedir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı yasanın 
sadece 28 Aralık 2017 tarihinden sonra verilecek yeni ruhsatla-
ra uygulanacağını savunmaktadır. Uygulamada çok az sayıda 
ruhsatın faydalanabileceği ve üstelik haksız rekabete neden 
olan bu düzenleme sektörde tam bir hayal kırıklığına neden 
olmuştur. 
“Madencilikte Yapılan Düzenlemeler Ne Yazık Ki Kan Kayıbını 
Durdurmaya Yetmedi!”
Pansuman Yetmez, Cerrahi Müdahale Şart
Gelinen aşamada, astronomik orman izin bedelleri nedeniyle ül-
kemiz kendi maden potansiyelini değerlendiremez hale gelmiştir. 
Pansuman niteliğindeki tedbirler yerine ülkenin kalkınmasında 
kilit rolü üstlenecek sektörlerden biri olan madencilik sektörüne 
cerrahi müdahalenin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle ülke-
mizde madencilik yatırımlarını kolaylaştıracak ve teşvik edecek, 
bir yatırım ortamının acilen sağlaması gerekmektedir.

TÜRKIYE’DEN HABERLER
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Sanayimizi Dışa Bağımlı Olmaktan Kurtarabiliriz
Türkiye, 2030 yılına kadar 400 milyar dolarlık kentsel dönüşüm 
ve konut, 350 milyar dolarlık ulaşım, 100 milyar dolarlık enerji, 
100 milyar dolarlık altyapı yatırımları ayrıca 400 milyon adet be-
yaz eşya (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın), 
sayısını tam olarak bilemediğimiz otomotiv, kara ve deniz ulaşı-
mı araçları, savunma sanayi araç gereçleri, elektronik eşya, iş ma-
kineleri yatırımlarının ihtiyaç duyacağı maden ve metalleri ithal 
etmek için milyarlarca dolar ödemeye mahkum edilmemelidir. 
Madencilik sektörünün önünün açılması demek, Türkiye’nin 
ithalat kıskacından kurtulması demektir. Madencilik sektörüne 
yapılacak en ufak destek, vatandaşa istihdam, ülkeye katma 
değer olarak kat be kat geri dönmesi demektir. ‘Yerli’ ve ‘Mil-
li’ sanayinin temellerinin sağlam atılması demektir. Madencilik 
sektörünün güçlenmesi demek Türkiye’nin dışa bağımlı olma-
dan daha hızlı kalkınması demektir. 
Çözüm Bekliyoruz
Madencilik sektörünün havlu atmasına yol açan orman mülkiye-
ti izin bedellerinin düşürülmesi konusunda Enerji Bakanlığı’nca, 
can suyu niteliğinde önemli bir adım atılmasına ve yasanın çık-
masına rağmen ne yazık ki halen orman izin bedellerinin düşü-
rülmesi konusunda gerekli düzenlemeler hayata geçirilemedi.

Güçlü ve sürdürülebilir bir madencilik sektörü sayesinde sanayi-
mizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve ara malları ithal etmekten 
kurtulup kendi kaynaklarımızdan karşılayabiliriz. Güçlü bir ma-
dencilik sektörünün yaratılabilmesi ve kendi maden varlıklarımı-
zı araştırıp ekonomimizin hizmetine sunabilmemiz için sorunla-
rımıza acilen çözüm bulunmasını istiyoruz.
Bu çerçevede, Sayın Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu’nun bir an önce madencilik sektörünün temsilcilerini ka-
bul ederek sektörün yaşadığı büyük sıkıntıların giderilmesi nok-
tasında adım atılmasını talep ediyoruz.
Ayrıca; madencilik sektörünün yaşadığı mağduriyetlerin gideril-
mesi ve ülkemize katma değer olarak sunulması amacıyla Sayın 
Enerji Bakanı Berat Albayrak ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın zaman geçirilmeden konuya el koymaları, 
sektördeki kan kaybının durdurulması konusunda hayati bir 
önem taşıdığını yüksek takdirlerine sunuyoruz. 
AGÜB - Agrega Üreticileri Birliği Y.K. Başkanı Şevket KORUÇ
AMD - Altın Madencileri Derneği Y.K. Başkanı Hasan YÜCEL
TMD - Türkiye Madenciler Derneği Y.K. Başkanı M. Atılgan 
SÖKMEN
TÜMMER - Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri 
Birliği Y.K. Başkanı Raif TÜRK

MİGEM Genel Müdürü Mithat Cansız ETKB 
Müsteşar Yardımcısı Oldu Mart 2018

Yaklaşık iki yıldır T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcılığı görevine başarıyla vekalet eden Doç. Dr. Abdülke-
rim Yörükoğlu görevini MİGEM Genel Müdürü Mithat Cansız’a 
devretti. Yörükoğlu, Ocak 2015’te başlayan BOREN Başkanlığı 
görevine dönerken Cansız ise Müsteşar Yardımcılığı görevinin 

yanı sıra MİGEM Genel Müdürlüğü görevini de sürdürüyor.
Müsteşar yardımcılığı görevinde Mithat Cansız’a Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik 
ve Arama Genel Müdürlüğü ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 
Başkanlığı bağlı bulunuyor. 

Maden İhracatı İlk Üç Ayda 1,1 Milyar Dolara Ulaştı 
Mart 2018

Türkiye ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olan ma-
dencilik sektörü, yılın ilk çeyreğinde ihracat atağına geçti. Tür-
kiye’nin maden ihracatı bu yılın ilk üç aylık döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 8,1, miktar 
bazında ise yüzde 11 artışla 1 milyar 102 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Maden ihracatı Mart ayında 377 milyon dolar oldu.
Madencilik sektörünün ihraç ettiği endüstriyel hammaddelerin 
tek başına yüzde 44’lük bölümünü oluşturan doğal taşın, Mart 
ayındaki ihracatı 139,5 milyon dolara; yılın ilk üç ayındaki ihra-
catı ise 409,8 milyon dolara ulaştı. Doğal taş ihracatı geçen yılın 
aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 9,9 ve değer bazın-
da ise yüzde 6,3 oranında artış kaydetti.
Yılın ilk çeyreğinde madencilik sektörünün en fazla ihracat yaptığı ül-
keler; Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika olarak 
sıralanırken, Türkiye’nin en fazla doğal taş ihraç ettiği ülkeler de Çin 
Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan oldu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve sektörün her geçen gün 
yeni pazarlara girdiğini vurgulayan İstanbul Maden İhracatçılar 
Birliği Başkanı Aydın Dinçer, “Maden ve doğal taşta 2018 yılı için 
6 milyar dolarlık ihracat hedefi belirledik. Bir yandan mevcut pa-

zarlardaki payımızı artırmak diğer yandan da yeni pazarla girmek 
için kesintisiz çalışıyoruz. Türkiye’nin yüksek oranlarda ihracat ya-
pamadığı ve/veya rakiplerimiz olan İtalya ve İspanya’dan daha az 
ihracat yaptığı, dünya ithalatından yüksek oranda pay alan ülkeleri 
hedef olarak belirledik. Bu kapsamdaki ilk 10 ülke olan Hindistan, 
Güney Kore Cumhuriyeti, Kanada, Katar, Meksika, Lübnan, Hong 
Kong, Rusya, Singapur ve Malezya’yı hedef pazar olarak önümüze 
koyduk. Bunun yanı sıra özellikle sektörü düşük fiyat sıkıntısından 
kurtarmamıza olanak sağlayacak Turkish Stones markasını tüm 
dünyaya tanıtmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.
2018 yılının sektör açısından kritik bir yıl olduğunun altını çizen 
Aydın Dinçer, “Ülkemizin 500 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat he-
deflerine uygun olarak, sektörümüz için 2023’te 15 milyar dolarlık 
ihracatı hedef olarak belirledik. Bu hedefe ulaşmak için her yıl yüz-
de 25’lik bir büyümeyi istikrarlı olarak kaydetmek zorundayız” diye 
konuştu. 2018 yılının kaçırılması halinde bu hedefe ulaşmak için 
sonraki yıllarda daha yüksek büyüme oranlarına ihtiyaç duyula-
cağını söyleyen Aydın Dinçer, “Bu yüzden, maden üretimini hızla 
artırmak zorundayız. Bunun için de maden işletmeleri için gerekli 
izinlerin hızlanmasını istiyoruz.” dedi. 
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İzinsiz Üretime Hapis Cezası Mart 2018

Kamuoyunda “torba tasarı” olarak bilinen, “Vergi Kanunları ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı“ Cumhurbaşkanı tarafından 
onaylanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemelerle ruhsatla-
rın atıl durumda kalmaması, maden sahalarında gayri nizami 
üretimin engellenmesi ve linyit ve taş kömürü sahalarında çalı-
şılan şartlarının iyileştirilmesi adına değişiklikler yapıldı. Yapılan 
değişikler şu şekilde oldu:
İki defa ihaleye çıkılan bir sahaya müracaat olmaması halinde söz 
konusu sahanın aramalara açık hale geldiği, Enerji ve Tabi Kay-
naklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce ilan edilecek. 
İlan edilen sahaya 1 aylık sürede de müracaat olmaması duru-
munda saha, ihale taban bedeli üzerinden ruhsatlandırılacak.
İşletme izni veya bakanlıkça şerh edilmiş rödovans sözleşmesi 

olmaksızın mücavirdeki sahalara taşmalar hariç olmak üzere; 
maden ocağı açan, maden üreten veya faaliyetleri durdurulmuş 
maden sahasında üretim faaliyetinde bulunanlara 3 yıldan 5 yıla 
kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası verile-
cek. Bu suçtan hüküm giyenler, infazlarının tamamlanmasından 
itibaren 10 yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamayacak.
Linyit ve taşkömürü çıkaran, kamu kurum ve kuruluşlarının 
iştiraklerinin, bu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce söz-
leşmeye bağlanarak işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde 
çalışan rödovansçıların, çalışma saatindeki azalma, ücret artışı 
ve yıllık izin düzenlemeleri gibi iyileştirmelere bağlı olarak olu-
şan maliyet artışları desteklenecek.
Tam Kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz: resmigazete.gov.
tr/eskiler/2018/03/20180327M2-1.htm  

Çelikler Holding Enerji Sektöründe Yatırımlarına 
Devam Ediyor Mart 2018

Mart 2018

Özelleştirme kapsamındaki Seyitömer, Orhaneli ve Tunçbilek 
Termik Santralleri ile maden işletmelerini yapılan ihale sonucu 
toplam 2 milyar 769 milyon dolara alan Çelikler Holding, 2023 
yılına kadar bu alanda 3 milyar dolar daha yatırım yapacağını 
açıkladı. Holding, madencilik alanında bulunan yatırımlarına 
son 5-6 yılda termik ve jeotermal alanında yenilerini ekleyerek, 
toplamda bin 175 MW kurulu güce sahip oldu. 600 MW kurulu 
gücü bulunan Seyitömer Termik Santrali’ni 2 milyar 248 milyon 
dolara alan şirket, Orhaneli ve Tunçbilek’i ise yine özelleştirme-
den 521 milyon dolara satın aldı.
Çelikler Holding tek başına gerçekleştirdiği yatırımlar dışın-
da, Kolin-Kalyon-Çelikler ortaklığı ile Çayırhan Projesi’nde 
800 MW’lık elektrik üretim ve maden işletmesini hayata ge-

çirmeyi planlarken, yeni kurulacak santral, yeni teknolojiyle, 
tamamen çevreci, dünyadaki emisyon değerlerine uygun, 
AB değerleriyle orantılı olacak şekilde inşa edilecek. 2023 
yılına kadar enerji alanında 3 milyar dolar civarında daha ya-
tırım yapmayı hedefleyen şirket, Seyitömer işletmesine 700 
MW civarında yerli kömürle çalışan termik santral inşa etme-
yi de planlıyor.
Diğer taraftan daha önce Afşin-Elbistan A Santrali’ni ve ter-
mik santrale kömür besleyen sahaları 20 yıllığına alan ERG 
Verbund’un Çelikler Holding tarafından satın alınması için gö-
rüşmelere başlandığı öğrenildi. 344 MW’lık 4 üniteden oluşan 
Afşin Elbistan A Santrali toplam 1.376 MW’lık kurulu gücüyle 
Türkiye’nin en büyük santrali unvanına sahip durumda. 

Öksüt Projesinde İnşaat Başlıyor 
PDAC 2018’de açıklamalarda bulunan Centerra Gold Yatırımcı 
İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı John Pearson Kayse-
ri’de bulunan Öksüt Madeni ile ilgili konuştu. Pearson ‘’Yeni pro-
jemizin imar ve inşaatı için sabırsızlanıyoruz. Türkiye, yeni maden 
tesisi kurmak için muhteşem bir ülke. Türkiye’nin her gün ilerleyen 
bir maden sektörü var. Türkiye’de işlerimizi genişletip büyütmek 
istiyoruz. Türkiye’nin madencilik ve keşiflere karşı derin bir bakış 
açısı olduğunu gördük. Firma olarak 2009-2010’da bir keşif ala-
nına dahil olduk ve bu da Öksüt Projesi’ne ve maden yataklarının 
keşfine yol açtı. Bu sırada ülke ve ekonomisi hakkında öğrendik-
lerimiz bizi Türkiye’de Öksüt Projesi için 210 milyon dolarlık bir 
yatırım yapma konusunda karar alma noktasına getirdi. Türkiye 
yatırıma meyilli, perspektifi olan bir ülke. Halihazırda yürürlükte 
olan madencilik yasaları, firmalara kârlı bir iş imkânı sunuyor. 
Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmayı ve yeni maden yatakları 
bulmayı istiyoruz.’’ dedi.
Centerra Gold’un, Türkiye’deki faaliyetleri için kurduğu 
Öksüt Madencilik AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Ge-

nel Müdürü Alper Sezener ise konuyla ilgili olarak yaptığı 
açıklamada şu ifadeleri kullandı: ‘’210 milyon dolarlık yatı-
rım için, uluslararası banka kredileri ve izin işlemleri tamam-
landı. Nisan ayı içinde inşaata başlayıp, madene ulaşım 
yollarını tamamlamayı planlıyoruz. Bunun ardından 22 ay 
içinde ilk altını çıkarıp operasyona başlamayı öngörüyoruz’’ 
diye konuştu.
Önceliklerinin işçi ve iş yeri güvenliği olduğunu kaydeden Se-
zener, ‘’Dünyada üstün standartlarda en iyi teknoloji neyse o kul-
lanılacak. Önceliğimiz insan ve çevre. İnsansız ve çevresiz bir dün-
yanın zaten bir anlamı olmaz. Herkesin, işini yaptıktan sonra evine 
sağlıklı bir şekilde dönebilmesi ilkemiz’’ dedi. Yatırımı Milli Enerji 
ve Maden Politikası’nın bir parçası olarak gördüklerini belirten 
Sezener, “Ülkemizin milli madenciliğinin, yabancı yatırımcıların 
desteği ile daha da ileri götürülebileceğini düşünüyoruz. Yabancı 
yatırımcıların, madenciliğimize getireceği yüksek standartların, 
madenciliğimize yeni ufuklar açacağına da inanıyoruz’’ şeklinde 
konuştu. 
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Süper Teşvik Paketi Açıklandı. Madencilik ve Metal 
Projeleri de Listede... 

Zafer Benli: “Değişen Kömür Değil Teknoloji Olmalı”

Mart 2018

Nisan 2018

Proje Bazlı Teşvik Sisteminin tanıtımı ve teşvik belgesi dağıtım 
töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Bi-
nali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirildi. Proje Bazlı Teşvik 
Sistemi kapsamında 19 şirkete ait 23 dev projenin 135 Milyar 
TL tutarla desteklenmesi ve yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan 
istihdam yaratılması hedefleniyor. Söz konusu projeler ile ya-
ratılacak dolaylı istihdamın ise 134 bin kişinin üzerinde olacağı 
hesaplanıyor. Yatırımların cari açık üzerinde yıllık 19 milyar do-
lar olumlu etki yaratacağı tahmin ediliyor.
‘Süper Teşvik’ten faydalanacak projelerin arasında madencilik 
tabanlı metal üretim projelerinin olması dikkat çekiyor. Bu pro-
jeler aşağıdaki şekilde sıralanıyor:

Firmalara Nasıl Destek Sağlanacak?
• Vergisel destekler, Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 
Bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, Yatırım tutarının 2 katı-
na kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar 
Vergisi İstisnası, İstihdam destekleri, 10 yıla kadar Sigorta Primi 
İşveren Hissesi desteği, 10 yıl süreyle Gelir Vergisi Stopajı des-
teği, Nitelikli personel desteği, Finansal destekler, Yatırımın 
finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz 
veya kâr payı desteği, Sermaye katkısı, 10 yıla kadar enerji des-
teği, Yatırım yeri ile ilgili destekler, Yatırım yeri tahsisi ve belirli 
şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya 
devredilmesi, Altyapı desteği, Kamu alım garantisi ve ile izin, 
ruhsat, tahsis, lisans ve tescillerde kolaylık getirilmesi desteği. 

Bu yıl ikincisi düzenlenen Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı 
kapsamında konuşan T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Zafer Benli kömür konusunda çeşitli açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında Türkiye’nin enerji kaynakları açısından doğalgazda 
yüzde 97 petrolde ise yüzde 93 dışa bağımlı olduğunu ifade eden 
Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli bu bağımlılığın aynı zamanda 
enerji ve madencilik teknolojilerinde de görüldüğünü belirtti. Ben-
li, “Bu gerçekler ışığında yerlilik ve millilik hedefimizi Milli Enerji ve Ma-
dencilik Politikası ekseninde deklare ettik. Son 16 yıldır savunmadan 
tarıma, tarımdan ulaştırma ve telekomünikasyona uzanan bir yerli-
leştirme ve millileştirme mücadelesi veriyoruz. Yerlileştirme ve milli-
leştirme politikası kapsamında enerji sektörü de en temel sektörlerin 
başında geliyor. Özellikle elektrik üretim kaynakları açısından baktığı-
mızda yerin altında yatan 18 milyar ton linyit kaynağımız bulunuyor. 
Bunu da enerji politikamızın odağına yerleştirmiş durumdayız” dedi. 
Kömür ile ilgili çalışmaların genellikle bu zamana kadar teoride kal-
dığını fakat 2013 yılı ile birlikte sektörde bir hareketlenme yaşandı-
ğını ifade eden Benli şöyle konuştu, “Hepimiz biliyoruz ki son 13 yıl 
da dahil olmak üzere kömür meselesi sadece teorik planda kalmıştı. 
Kalkınma planlarında yer alan dönüşüm programlarına baktığımız-
da yerlileşme vurgulanmış ve kömür zikredilmiştir. 2013 yılında kö-
müre dayalı elektrik üretim santralleri için hangi bölgede olursa olsun 
5. Bölge kapsamında teşvik ve alım garantisi uygulanmaya başlandı. 
Özellikle Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ın bakanlığı döneminde 
kömür için ayrı bir başlık açıldığını biliyoruz. Dediğimiz gibi yerli kö-

mürde alım garantisi modeli getirildi. Kamuya ait sahaların tamamı-
nın özel sektöre devredilmesiyle bu sahalarda 5 bin MW’a yakın yerli 
kömür tesisinin devreye gireceğini ümit ediyoruz.”
Türkiye’de kömür santralleri için yeni bir dönemin de başla-
dığına vurgu yapan Benli, Kamu tarafından işletilmeyen saha 
ruhsatlarının devredilmesiyle özel sektörün bu sahalara dönük 
projeleri olduğunu, bunlardan ilk örneğin de Armutcuk sahası 
olduğunu aktardı. “Ayrıca sektörün yapacağımız bu ihalelere ilgi 
duymasını arzu ediyoruz. Çünkü biz özel sektörün hiç korkmadan 
gelip teklif verebileceği bir metot geliştirdik. Burada amaç kamuya 
gelir kazandırmak değil. Ana amaç üretim ve istihdam olmasını 
sağlamak. Sahaların teknik özelliklerine göre hazırlık dönemleri 
olacak bu dönemler bittikten sonra 15 ay gibi bir sürede bizim her-
hangi bir gelir beklentimiz yok. Söz konusu firma 15 ay üretim ya-
pıp gelir elde etsin ve rahatlasın, daha sonra kamuya da belirli bir 
oranda pay verebilir.” diyen Benli bu yöntemin tarihin en esnek 
ihale modellerinden biri olduğunu dile getirdi.
Kömürün kirli bir enerji kaynağı olduğunu ancak birçok enerji 
kaynağı için de bunu söylemenin mümkün olacağını dile getiren 
Benli, bu zirvenin öneminin iyi teknoloji ile iyi ya da kötü enerji 
kaynağını birleştirip iyi sonucu elde etmek olduğunu sözlerine 
ekledi. Benli, bu teknolojilerin kullanıldığı süre boyunca kömürün 
kendileri açısından temiz kaynak olacağını, teknolojinin kömürü 
en temiz yakıtlardan biri haline getireceğini sözlerine ekledi ve 
“Dünden bugüne değişen kömür değil teknoloji olmalıdır” dedi. 
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Bor’da Tarihi Rekor Kırıldı Mart 2018

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Ku-
rulu Üyesi Özgür Saç, kurumun 2017 yılında 2,2 milyon ton bor 
ürünleri satışıyla tüm zamanların en büyük satış rekorunu kırıl-
dığını ve 890 milyon dolar hasılat elde edildiğini açıkladı. Ha-
sılatın 823 milyon doları yurt dışı satışlarından gerçekleşirken 
100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirildi.
Dünya rezervinin yüzde 71’ine sahip olduğumuz bor madenin-
den ürettiğimiz ürünler ile dünyada yüzde 57’lik pazar payına 
sahip olan Eti Maden’i yapılan yeniliklerle daha ileriye taşımayı 
hedeflediklerini aktaran Özgür Saç, bordan katma değeri çok 
daha yüksek ürünler üretileceğini de sözlerine ekledi.

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü Münir Yahşi 
de geçen yıl Bandırma Bor İşletme Müdürlüğünün yaklaşık 340 
bin ton bor kimyasalları satışıyla tüm zamanların rekorunun 
kırıldığını belirterek, işletmenin geçen yılı, yaklaşık 250 milyon 
lira ile yine rekor kar elde ederek kapattığını vurguladı.
Bandırma Limanı’ndan 932 bin ton gibi rekor miktarda bor kim-
yasallarının ihraç edildiğin anlatan Yahşi, “Üretilen bor ürünlerinin 
tarımda kullanımları hızla arttı. Bu kapsamda tarımsal verimi ve ürün 
kalitesini artırma konusunda, önemli fırsatlar sunan Etidot-67 borlu 
gübre ürününe olan talepleri karşılamak amacıyla 2018 yılında 2. Eti-
dot-67 fabrikasının inşaatına başlayacağız.” diye konuştu. 

Madencilik Sektörü: 4. Grup İhalelerin Yapılmaması 
Sıkıntıya Sebep Oluyor Mart 2018

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması bakımından stratejik bir 
sektör olan madencilikte yeni sahaların ihaleye açılmama-
sının sektörün gelişmesini engellediğini vurgulayan sektör 
temsilcileri, Türkiye’de üreticiler için hayati önemdeki pek çok 
hammaddenin çıkarıldığı 4. grup madenlerde 3 yıldır ihaleye 
çıkılmadığını, asıl sıkıntının güvenlik nedeniyle devlete geçmiş 
madenlerde yaşandığını belirtti. Dünya Gazetesi’nin haberine 
göre Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Atılgan Sök-
men konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Killer, sodyum, potas-
yum, lityum, kalsiyum, magnezyum, klor, nitrat, iyot, bor tuzları 
gibi yüze yakın endüstriyel hammadde; linyit, taşkömürü, uran-
yum, toryum, radyum gibi enerji hammaddeleri ve altın, gümüş, 
platin, bakır, kurşun, çinko, demir, manganez, krom, kalay, titan 
ve alüminyum gibi metalik madenler bu grupta yer alıyor. 4. grup 
madencilikte alan ruhsatı almakta hala büyük sıkıntılar var. İzin-
ler hala Başbakanlık uhdesinde. Orman Bakanlığı kendi izinlerini 
veriyor ayrıca. Sahalarda süre bitiyor, çalışılan bir yerde süre uza-
tılmıyor. Ruhsat konusunda güvenlik endişeleri söyleniyor. 4. grup 
ihale edilmiyor. Asıl sorun bu… 4. grubun ihale edilmeyişi, ma-
denciliğin gelişmesini engelliyor. Her yerde söylüyoruz. Hükümete, 
bakanlara iletiyoruz. Sektör toplantılarında gündeme getiriyoruz. 
3 yıldır verilmiyor. Ruhsatlar iki şekilde alınıyor. Birincisi boş alan 
ruhsatı. Ancak boş alan çok az. Asıl önemli olan devlete geçmiş 
ruhsatların ihalesi, bunlar yapılmıyor...”
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkan adayı ve Çevik 
Grup CEO’su Mustafa Selçuk Çevik de genel olarak madenlerde 
ihale açılmadığını ve bunun nedenin ise güvenlik endişeleri ola-
bileceğini ifade ederken “Ancak bu sahaların ekonomiye kazandı-
rılması lazım, hepsi değer. İhale açılmama nedenini bilmiyoruz. Ma-
den İşleri Genel Müdürlüğü’de (MİGEM) işletilmeyen sahaları hemen 
ihaleye açması gerekir. Bu ihracata da katkı sağlayacak. İhaleler uzun 
zaman yapılmadı. 15 Temmuz gibi bir sıkıntı ortaya çıktı. Güvenlik en-
dişeleri var. Yanlış ellere geçmemesi lazım. Ancak bu sıkıntının gideril-
mesi lazım. Bunlar yüzde 100 yerli kaynak” değerlendirmesini yaptı.
TMD Başkanı Atılgan Sökmen bazı sahaların, istemesi halinde 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye Kö-
mür İşletmeleri Kurumu (TKİ) gibi kurumlara ihalesiz verilebil-

mesini “Buluculuk hakkı alınıyor, özel sektöre ihale ediliyordu. 
Şimdi ihale etmeden kamu şirketlerine verilebiliyor” sözleriyle 
eleştirirken, Mustafa Selçuk Çevik ise uygulamanın doğru ol-
duğu belirterek “Bu kurumlar arama yapıyor, rezerv tespit ediyor. 
Değerini anladıktan sonra ihale oluyor, önemli risk üstleniyor” ifa-
delerini kullandı.
Son Torba Kanun’daki ihaleler konusundaki düzenlemenin 100 
bin kadar sahayı ilgilendirdiği ve sektöre hareket getireceği dü-
şünülmüştü ancak TMD Başkanı Sökmen, “Bu alanlara bir yatı-
rımcı alıp bakmış, bir şey var mıdır diye ve terk etmiş. Bu alanların 
geçmişi var. Bunlar verimli yerler değil. Bazılarına talipli çıkabilir 
ama bu madencilik sektöründe önemli bir hareket getirmez” dedi. 
İMİB Başkanı Aydın Dinçer de iki kez ihaleden alıcı bulamamış 
sahaların tekrar ihaleye çıkarılmasının gereksiz bürokratik işlem-
lerle zaman kaybı olacağını, ihalesiz yöntemle tekrar aramaya 
açılmasının sağlanacağını söyledi. İMİB Başkan Adayı Mustafa 
Selçuk Çevik de “Madenci almış bakmış, ekonomik değeri olan bir 
rezerv tespiti yapılamamış, değeri yok. Bazılarında belki bir değer 
olabilir” dedi. Çanakkale Madenciler Derneği (ÇAMAD) Başkanı 
Mehmet Naci Tülek ise “İhalesiz verilmesinin olumlu olduğunu 
düşünüyorum. İki kez ihaleye çıkmış. Rezervli olması durumunda 
zaten alıcısını bulur, ikinciye gerek kalmaz” dedi.
ÇAMAD Başkanı Mehmet Naci Tülek, Organize Sanayi Bölgesi 
(OSB) avantajlarından yararlanamayan tek sektörün madenci-
lik olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Madencinin yer seçme 
imkânı yok. Maden neredeyse işletme orada. Yollardan ve enerji 
nakil hatlarından uzak yerler. Bu maliyete katlanıyorlar. Diğer sek-
törlerin OSB’si oluyor. Oralara sağlanan imkânlardan madenciler 
faydalanamıyor. İktisadi işletmeler süresiz faaliyet gösterirlerken, 
madencilik işletmelerinin ömrü rezervle sınırlı.”
Maden sektörüne yabancı ilgisinin azaldığına da değinen Tü-
lek, şöyle konuştu: “Madenlere yabancı ilgisini azalttı, alınama-
yan izinler madenciliği zor yapılan bir iş haline getirdi. Orman 
izinlerindeki gecikmeler, Gayri Sıhhi Müessese ruhsatlarındaki 
gecikmeler, bakanlıkların çeşitli kurumlarından alınan izinlerdeki 
gecikmeler yabancı ve yerli firma ya da kişilerin neredeyse maden-
cilik işlerinden vazgeçmesine sebep oluyor.” 
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Avesoro Resources, Liberya ve Burkina Faso’da 
Rekor Üretim Sağladı Nisan 2018

MNG Holding iştiraklerinden Avesoro Resources yılın ilk çeyre-
ğine ait üretim rakamlarını paylaştı. 2018 yılının ilk çeyreğinde 
şirketin Liberya ve Burkina Faso’daki işletmelerinde tüm za-
manların en yüksek üretim rakamlarına ulaşıldığı belirtildi. İlk 
çeyrekteki toplam altın üretiminin 68.088 ons olduğu belirtilir-
ken 2018 yılı öngörülerine uygun bir şekilde çalışmalara devam 
edildiği vurgulandı. New Liberty madeninde ulaşılan 27.870 
onsun yeni bir rekor olduğu belirtilirken bir önceki çeyreğe kı-
yasla %9 artış yaşandığı ifade edildi. Youga ve Balogo maden-
lerinde ise önceki çeyreğe kıyasla %39’luk bir artış yaşanırken 
bu madenlerde de yeni bir rekor kırıldığı ve 40.218 ons üretim 
gerçekleştirildiği belirtildi. 
Şirketin paylaştığı bilgilere göre 2018 yılının ilk 3 aylık süre-
cinde New Liberty madeninde optimizasyon çalışmaları de-
vam ediyor. Bu dönemde tersiyer (üçüncül) bir kırıcı devreye 
alındı ve bu kırıcı ile birlikte tesisin kırıcı kapasitesi %17 ar-
tarak ayda 140.000 tona ulaştı. Aynı zamanda ağırlık ayırıcısı 
(Gravity Concentrator) kurulumu da bu çeyrekte tamamlandı. 
Avesoro Resources CEO’su Serhan Umurhan konuyla ilgi-
li olarak şu sözleri dile getirdi: “2017 yılını başarılı şekilde ta-
mamlamamızın ardından 2018 yılında da devam eden üretim 
performansı sonucu yılın ilk çeyreğinde 68.088 ons altın üretimi 

gerçekleştirmeyi başardık ve 220.000-240.000 ons olan 2018 üre-
tim hedeflerimizi gerçekleştirmek adına planlarımıza uygun bir 
adım atmış olduk. Madenlerimizin her biri beklentilerimize uygun 
performans gösterdi. New Liberty madenindeki optimizasyon ça-
lışmaları tamamlandı ve madendeki filomuza katılan son araçlar-
la beraber rekor üretim seviyelerine ulaşmayı başardık.
2017 yılının Aralık ayında bünyemize katılan Youga ve Balogo 
madenlerinden ilk çeyrekte aldığımız katkı da şirketimiz için fay-
dalı oldu. Burkina Faso’da bulunan bu işletmelerimiz bizim tara-
fımızdan işletildiği günden bu yana ilk tam çeyrekte rekor üretim 
gerçekleştirmesinin yanı sıra işletmede bulunan proses tesisleri 
kurulduğu 2008 yılından bu yana geçen 10 yıllık süreç içerisindeki 
en yüksek üretimi gerçekleştirdi. Youga madenindeki cevher elde 
edilme oranları da 2017 yılının 4. çeyreğine kıyasla artış gösterdi. 
Önümüzdeki haftalarda PSA oksijen tesisinin faaliyete geçmesinin 
de bu performansın devam etmesine katkı sağlamasını bekliyoruz.
Üç madenimizin çevresinde devam etmekte olan arama çalış-
malarının madenlerin faaliyet sürelerinin hatırı sayılır miktarda 
uzayabileceği potansiyelini göstermesi bizi cesaretlendiriyor. His-
sedarlarımızın kazançlarını artırmak için çalışmalarımızı sürdüre-
ceğiz.” 

Koza Altın, Mastra’da Tesis Üretimine Yeniden 
Başladı Mart 2018

Mart 2018

Koza Altın İşletmeleri, 2015 Temmuz ayında üretime ara verdiği 
Mastra Altın Madeni’nde hazırlık faaliyetlerine 2017 yılı mayıs 
ayı sonunda başlanmasının ardından, tesiste gerekli tüm ye-
nileme işlemlerini tamamlayarak, 2018 Mart ayı itibariyle tesis 
üretimine başlandığını duyurdu.
Şirket, Kasım 2016 tarihinde Mastra Altın Madenine ilişkin ola-
rak, alınması beklenen izinler doğrultusunda 2017 yılı içerisin-
de üretim faaliyetlerinin başlayabileceğini ve Mayıs 2017 tari-
hinde de Mastra Altın Madeni’nde maden üretim faaliyetlerine 
başlanacağını kamuoyuna duyurmuştu.
Diğer taraftan şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
yaptığı protokole istinaden iptal edilen ruhsatlar ile ilgili gerekli 

çalışmaların gerçekleştirildiği ve MİGEM’e başvurulduğu bildi-
rildi. Şirket açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 
“Şirketimizce yapılan 26/03/2018 tarihli açıklamada “İptal edilen 
ruhsatlardan 142 tanesi hakkında şirketimizce işletme projeleri 
revize edilerek 5 ay içerisinde bakanlığa sunulacağı ve bakanlık 
tarafından incelemeler devam ettirilerek evvelce iptaline karar 
verilen başvurularımız neticelendirileceği” bildirilmiş idi. Şirke-
timizce bu hususta yapılan çalışmalar tamamlanmış olup Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılan Sulh Anlaşması gereği 
142 adet ruhsata ait raporlar Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler olarak 
revize edilerek şirketimize tanınan 5 aylık süre içerisinde Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuruları yapılmıştır.” 

UMREK’i CRIRSCO’da Temsil Edecek İsimler 
Belirlendi
Geçtiğimiz haftalarda göreve başlayan UMREK komisyonu, 
Uluslararası Maden Rezervleri Raporlama Standartları Komitesi 
CRIRSCO’da kiminle temsil edileceğine karar verdi. Bu kapsam-
da yapılan seçimde komisyon üyeleri Dr. Barış Gazanfer Yıldırım 
ve Dr. Mesut Soylu temsilci olarak seçildiler. 
Dr. Barış Gazanfer Yıldırım halen Queensland Üniversitesi Sür-
dürülebilir Madencilik Enstitüsü Onursal üyesi ve Organik Ma-

dencilik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. 
Dr. Mesut Soylu ise American Institute of Professional Geo-
logists’de (Amerika Profesyonel Jeologları Enstitüsü) CPG ola-
rak, Federation of European Geologists’de (Avrupa Jeologları 
Federasyonunda) QP olarak, Society of Economic Geologists 
kıdemli üyesi, The Society of Geology Applied üyesi ve Maden 
Jeologları Derneği kurucusu ve Yönetim Kurulu üyesi. 
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Sizin için en zor şartları sıradan hale getiriyoruz. Satış 
opsiyonlu dalgıç pompa kiralama hizmetleri ile kazancınızı 
artırın ve paranızı kontrol edin. Vergi avantajı sağlayın. 
Yedek parça ve periyodik bakım masraflarını unutun. 
Bırakın paranız cebinizde kalsın. Kiralık pompa hattımızdaki 
pompaları kiralayabilir ya da 2. el olarak satın alabilirsiniz. 
Hemen bizi arayın.
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MT Bilimsel Dergisi’nin 13. Sayısı Yayında 
Türkiye’nin ilk ve tek madencilik ve yerbilimleri basın yayın şir-
keti olan Mayeb Ltd.’nin yayınlarından olan, Türkçe/İngilizce 
dilde yayın yaparak “Yer Altı Kaynakları” (maden, petrol, doğal 
gaz, jeotermal vs.) ile ilgili her konuda makale kabul edilen MT 
Bilimsel dergisinin 13. sayısı yayınlandı. 13. sayıda yer alan ma-
kaleler ise şu şekilde sıralandı:
1.Akyazı Tüneli Patlatmalı Kazı Çalışmalarında Oluşan Titreşim-
lerin Çevresel Etkilerinin Araştırılması, Hakan Ak, Mehmet Aksoy
2.Negatif Açılı Bir Kama Tipi Keskiden Elde Edilen Deneysel 
Sonuçların Teorik Sonuçlarla Kıyaslanması, Serdar Yaşar, Ali 
Osman Yılmaz
3.Recovery of Chromite from Processing Plant Tailing by Ver-
tical Ring and Pulsating High-Gradient Magnetic Separation, 

Gökhan Altın, Serkan İnal, İbrahim Alp
4.Ünlüpınar (Kelkit-Gümüşhane) Yöresindeki Kireçtaşlarının 
Doğal Yapı Taşı olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Fatma 
Sinem Özkan
Diğer taraftan MT Bilimsel dergisi 2018 yılı itibariyle Eurasian 
Scientific Journal Index ve Scientific Indexing Services tara-
fından taranmaya başladı. Ayrıca bilim camiası için önemli bir 
kaynak olan Google Scholar’da da taranan derginin ULAKBİM 
ve yeni uluslararası indekslere girebilmesi için de çalışmalar 
sürdürülmektedir.
Tübitak’ın DergiPark hizmetinden faydalanan MT Bilimsel’in 
yeni sayısını incelemek için www.mtbilimsel.com adresini ziya-
ret edebilirsiniz. 

Mart 2018

Ariana Resources, Tavşan Projesinde Kaynak 
Arttırdı Nisan 2018

Ariana Resources Tavşan projesindeki kaynak miktarı ile ilgili 
bir güncelleme yayınladı. Projede kaynak sınıflandırmasında 
görülen iyileştirme sonucunda risk miktarının azaldığı ifade 
edilirken kaynağın %71’inin ölçülmüş (measured) ve göste-
rilmiş (indicated) olarak sınıflandırıldığı belirtildi. Önceden 
tasarlanan yöntemlerle üretebilecek 1,32 g/t Au ve 4,46 g/t 
Ag tenörlü 3,98 milyon ton kaynak olduğu belirtilirken tüm 
kategorilerde 168,900 ons Au ve 571,700 ons Ag kaynağa 
denk geldiği ifade edildi. Arama çalışmaları sonucunda JORC 
standartlarına uygun kaynağın artırılarak 1,30 g/t tenörlü 9,70 
milyon tona (yaklaşık 400.000 ons Au) ulaşabileceğine dikkat 
çekildi.
Yeni kaynak sınıflandırmasının daha fazla sondaj çalışmasına 
ihtiyaç duyulmaksızın Çevresel Etki Değerlendirmesi ve fizibili-
te çalışmalarına başlanmasını mümkün hale getirdiği de dikkat 
çeken bilgiler arasında yer aldı.

Son gelişmeler hakkında yorum yapan Ariana Resources 
Genel Müdürü Kerim Şener’in ifadeleri şu şekilde oldu: “Bu 
kaynak güncellemesi Tavşan Projesi için son derece önemli 
ve keyif verici bir gelişme. Yaşanan gelişmeler Tavşan’ın orta 
vadede geliştirilme potansiyeline olan güvenimizi tazeledi 
ve bize 2016 yılında gerçekleştirilen kapsam belirleme çalış-
masında da yer aldığı gibi, planlanan maden ömrünün dört 
yıldan fazla artırılabileceğine dair düşüncemizi perçinledi. 
Proccea Construction ile birlikte projenin gelişimini Kızıltepe 
madeninden yarı bağımsız bir şekilde değerlendiriyoruz. Pro-
jede yapılacak daha çok iş var. Fizibilite çalışmasını ve ÇED 
raporunu kendi bünyemizde yapacağımız çalışmalar ile so-
nuçlandırmak istiyoruz. 2018 yılında Kızıltepe madeninden 
sağlanacak nakit akışı ile bu çalışmaları sürdürmeyi planlı-
yoruz.” 

TTK, Tahlisiye Çalışmalarını Etkin Hale Getirmeyi 
Hedefliyor Mart 2018

Maden kazaları ve deprem gibi afetlerde ihtiyaç duyulan kur-
tarma ekiplerinden birisi olan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 
tahlisiye ekibi, ülke genelinde meslektaşlarına bu alanda verdik-
leri eğitimlerle kurtarma çalışmalarını daha etkin hale getirmeyi 
hedefliyor. TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı’na bağlı 
kurulan ve çeşitli madencilik alanlarından seçilen Merkez Tahlisi-
ye İstasyonu’ndaki ekipler, yer altı işlemelerinde degaj, patlama, 
ocak yangını, yoğun zehirli ve boğucu gazlar ile yüksek sıcaklık 
ve hararetin bulunduğu ortamların yanı sıra enkazda kalan kaza-
zedeleri kurtarmadaki bilgi ve deneyimlerini üç günü teorik, iki 
günü uygulamalı olmak üzere beş gün süren eğitimlerde mes-
lektaşlarıyla paylaşıyor. Eğitimlerde tahlisiye cihazı, iş güvenliği 
ve teknik konularının anlatımının ardından efekt sesleriyle can-
landırılan panik ortamlarında tatbikatlar gerçekleştiriliyor.

Yılda yaklaşık 3 bin kişiye verdiği eğitim ve kurtarma hiz-
metiyle tahlisiyeciliğe önemli katkılar sağlayan TTK İş Sağ-
lığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi’nin Başkanı ve tahlisiye 
ekip başı Faik Ahmet Sarıalioğlu, TTK tahlisiye ekibinin aynı 
zamanda yer altında çalışmasından dolayı büyük bir tecrü-
beye sahip olduğunu söylerken tahliyesiciliğin cesaret işi 
olduğunu belirtiyor. Sarıalioğlu konuyla ilgili olarak yaptığı 
açıklamada “Tahliyesiciliği, ülke genelindeki yer altı maden-
ciliğinde etkin ve aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Bunda da 
epey mesafe kat ettik, başarılar elde ettik. Bunları yaptığımız 
sürece Türkiye’deki tahliyesiciler de kendi çalıştıkları iş yerle-
rinde mutlak aktif bir şekilde kurtarmalara yöneleceklerdir. 
Bunlar için eğitimler veriyoruz, uğraşıyoruz.” ifadesini kullan-
dı. 
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DÜNYADAN HABERLER

BHP Dünya Kömür Birliği’nden Ayrıldı

Gem Diamonds 3 Ayda 6 Devasa Elmas Keşfi Yaptı

Rio Tinto Kömür Varlıklarını Azaltmaya Devam 
Ediyor 

Nisan 2018

Dünyanın bir numaralı madencisi BHP, iklim değişikliği ile 
mücadele yolları konusunda fikir ayrılığına düştüğü Dün-
ya Kömür Birliği’nden (World Coal Association) ayrıldığını 
duyurdu.  Kamuoyuna yaptığı açıklamayla ayrılığı duyuran 
BHP, Londra merkezli oluşum ile birlikte hareket etmenin 
kendilerine fayda sağlamayacağını düşündüklerini ifade 
etti.
BHP’nin ayrılık kararından duyduğu hoşnutsuzluğunu belirten 
Dünya Kömür Birliği (WCA) CEO’su Benjamin Sporton, “WCA’nın 
konumu her zaman bellidir. Gelecekte düşük karbon salınımını 

sağlayabilmek adına iklim ve enerji politikaları arasında dengeli 
bir yaklaşımı destekliyoruz. Bize göre dengeli bir yaklaşım yüksek 
verimliliği, düşük emisyonlarla enerji üretimini ve karbon yaka-
lama ve depolamayı göz ardı edemez.“ cümleleri ile görüşlerini 
belirtirken BHP’nin kararı ile ilgili şu cümleleri kullandı. “BHP’nin 
görüş farklılığı iddialarını değerlendirdik ve iki kurumun görüşleri 
arasında farklılık olduğunu düşünmüyoruz. Düşük karbon salı-
nımlı bir gelecek için bizimle birlikte çalışmak isteyen dünyanın 
en büyük kömür üreticilerini, şirket gruplarını ve örgütlerini temsil 
etmeye devam edeceğiz.” 

Mart 2018

Mart 2018

Çalışmalarını Afrika’ya yoğunlaştıran Gem Diamonds sıra dışı 
bir yıl geçiriyor. Lesotho’da ki Letšeng madeninde bir kez daha 
100 karattan büyük elmas keşfi gerçekleştirdiğini duyurdu. 
İngiltere merkezli firma son olarak 152 karatlık bir elmas keşfi 
yaptığını duyururken bu keşif firmanın yılın ilk 3 ayında gerçek-
leştirdiği 6. keşif oldu. 2017 yılı boyunca 100 karattan büyük 
toplam 7 elmas keşfi yapan firma 2016 yılı tamamında ise 100 
karattan büyük sadece 5 elmas keşfedebilmişti.

Gem Diamonds, madeni devraldığı 2006 yılından bu yana dün-
yada bugüne kadar bulunan beyaz renkli 20 en büyük elmasın 
5 tanesinin keşfini gerçekleştirdi. Bu özelliği Letšeng madenini 
karat başına en yüksek dolar kazancı sağlayan madeni olma 
özelliği kazandırıyor. Maden aynı zamanda deniz seviyesinden 
3,1 kilometre yukarda olması ile dünyanın en yüksek elmas ma-
deni olma özeliğini taşıyor.

Rio Tinto, Avustralya’nın Queensland eyaletinde bulunan Kest-
rel kömür madenindeki yüzde 80 hissesinin satışı için EMR Ca-
pital ve Endonezyalı PT Adaro Energy firmalarının oluşturduğu 
konsorsiyum ile anlaşmaya vardığını açıkladı. 
Rio Tinto CEO’su Jean-Sébastien Jacques kömür varlıklarının 
satışı ile şirketin portfolyosunun daha güçlü hale geldiğini ve 

sermayeyi en büyük getiri sağlayacak kaynaklara yönlendirme 
şansı yaratacağını ifade ederken kömür faaliyetlerindeki çalış-
malarına hitaben şu cümleleri kullandı: “Beraber çalıştığımız Rio 
Tinto çalışanlarına ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum. On-
ların emekleri ve bağlılıkları ile yıllardır kömür alanında faaliyet-
lerimizi başarı ile sürdürdük. Başarılarının devamını diliyorum.”  

Fortescue Demir Arzında Artış Beklemiyor Nisan 2018

Dünyanın en büyük demir cevheri alıcısı olan Çin, her yıl yüklü 
miktarda alım gerçekleştiriyor. Fortescue Metals Group Çin’in 
çelik üretim tesislerini beslemek adına stoklarında yeterli mal-
zeme bulunduğunu ve bu sebeple birçok demir cevheri üretici-
sinin yeni arz yaratma planlarını ertelediğini belirtti.  
Fortescue CEO’su Elizabeth Gaines, Bloomberg’e verdiği röpor-
tajında şu açıklamalarda bulundu: “Gerçek şu ki, biz dahil birçok 
üretici, Çin’e demir cevheri arzını arttırmak istemiyor. Piyasadaki 
arz zinciri çok iyi durumda ve limanlarda ki stok birikimi bunun bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle hiç kimse piyasa-
ya yeni arz eklemek istemiyor.” dedi.
Dünyanın en büyük demir cevheri ihracatçısı olan Avustralya, 
kısa vadede fiyat tahminlerinde yukarı yönlü bir revizyona gi-
derek karışık bir mesaj vermesine rağmen bu revizyonun, Çin’in 
geniş hacimli ithalatının, çelik üretiminin önümüzdeki yıllarda 
durgunlaşması ile dengeleneceğini belirtti.
Talebin hala çok güçlü olduğunu gördüklerini belirten Gaines: 
“Bizim görüşümüze göre çelik üretimi nispeten aynı seviyelerde 

seyredecek.” şeklinde görüş belirtti. 
Çelik üreticilerinin tercihi ile yüksek kaliteli demir cevheri fiyat-
larında artış yaşanırken düşük kaliteli demir cevheri fiyatlarında 
ise düşüş görülmesi bekleniyor. Bu konu ile ilgili de açıklama-
larda bulunan Gaines, küresel demir piyasasının son iki yılda 
kaliteye büyük önem verdiğini belirtirken Çin’deki üreticilerin 
daha verimli ve daha az kirliliğe yol açan daha yüksek demir 
içerikli cevherleri tercih ettiğini vurguladı. Bu durumun fiyat 
aralığını genişlettiğini de belirten Gaines, gidişatın ise bu şekil-
de devam etmesini beklediklerini aktardı.
Çin ve ABD arasında ki ticaret savaşlarına da değinen Gaines, uzun 
süreli ticaret savaşlarının hiçbir dönemde küresel ekonomik geli-
şime olumlu katkıda bulunmadığını vurgularken yakın zamanda 
korumacı önlemler alınmasını beklediğini de sözlerine ekledi.
İki ülke arasında hala devam eden bir diyalog olduğunu da ifade 
eden Gaines, ”Uzun süreli ticaret savaşları görmek istemediğimiz bir 
olay. Genel anlamda dünya ticaretinde sağduyulu bir yaklaşımın ol-
ması gerektiğini düşünüyorum.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
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Güney Afrika’da ki Değişim Rüzgarları Madencilik 
Adına Umut Vaat Ediyor

Avustralya’nın Önde Gelen Altın Madencileri Yeni 
Keşifler İçin Daha Derine İnmeye Başladı

Softbank, Lityum Yarışına Giriyor

Mart 2018

Mart 2018

Emtia fiyatlarındaki artış, Güney Afrika ve Zimbabve’de ki istik-
rarlı siyasi görünüm ve madencilik sektöründeki yatırım iştahı, 
Afrika madenciliği için yeni başlangıçlar ve yeni ortaklıkları be-
raberinde getiriyor. 
Madencilik şirketleri, yatırımcılar ve sanayi kuruluşları; Güney 
Afrika Başkanı Cyril Ramaphosa’nın maden kanunu konusunda 
tüm paydaşların ve sektörün çıkarlarını gözeterek anlaşmazlık-
lara çözüm bulmaya kararlı olduğuna dair yaptığı açıklamayı 
memnuniyetle karşıladılar.  
Küresel denetim ve danışmanlık firması Moore Stephens’ın Ma-
den ve Enerji Müdürü Michael Simms Güney Afrika’da yaşanan 

bu gelişmeler ile ilgili, “Yaşanan siyasi gelişmeler çok cesaret ve-
rici. İşler bir kez yoluna girdiğinde ve yatırımcılar jeopolitik riskler, 
yapılacak düzenlemeler ve yatırımcıların korunması için gösterile-
cek özen konusunda güvence altına alındığı taktirde sektörün po-
tansiyeli çok fazla.” şeklinde açıklamalarda bulunurken Güney 
Afrika Madencilik Departmanı Müdürü Olivier Barbeau ise ko-
nuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “ Yaşanan belirsizlik her 
açıdan Güney Afrika’ya sermaye girişini önemli ölçüde kısıtladı ve 
kıtada diğer ülkelerin gerisinde kaldık. Cumhurbaşkanı Ramap-
hosa’nın bu konuya büyük önem vereceğine dair verdiği sözden 
oldukça memnunuz.” 

Büyük çaplı altın keşifleri yapmak isteyen Avustralyalı maden-
ciler teknoloji ve sondaj ekipmanlarının limitlerini zorlayarak 
daha önce denenmemiş derin sondajlar yapıyorlar. Mevzu-
bahis çalışmalar özellikle ülkenin batısında er alan “Northern 
Goldfield” bölgesinde yoğunlaşıyor. Yakın tarihte ülkenin en 
derin altın madeni olan tarihi Gwalia madeninde yapılacak 
genişleme projesi hakkında planlar açıklanmıştı. Açıklanan 
projede yüzeyin 2 kilometre altında madencilik faaliyetlerinin 
sürdürülmesi planlandığı ve arama çalışmalarının buna göre 
planlandığı belirtilmişti. Yapılacak derin sondajlardan bir di-
ğerinin sahibi olan altın üreticisi Northern Star Resources da 
Avustralya madencilik tarihindeki en derin karotlu sondajı 
gerçekleştirmek üzere olduklarına dair açıklamalarda bulun-
muştu. 
Gwalia madeninde gerçekleştirilecek sondaj çalışmalarını da 
yürütecek DDH1 Drilling firması ise Pert’in 950 kuzey doğusun-
da bulunan Jundee işletmelerinde benzer faaliyetlere devam 
ediyor. 22 yıllık geçmişi bulunan ve 7 milyon onsdan fazla al-

tın üretimi gerçekleştirilen işletmede yeni keşif çalışmaları için 
3.100 metrelik bir karotlu sondaj çalışması yürütülüyor. Yaklaşık 
2 ay sürmesi planlanan sondaj tamamlandığı zaman Avustral-
ya’nın en derin sondajı ünvanını kazanacak. 
DDH1 Genel Müdürü Murray Pollock yapılan derin sondajlarla 
ilgili: “Bu sondajlarda hassasiyet çok önemli sondörler nerdeyse 
bir cerrah gibi hassas çalışmak zorunda. Bu derinliklerde aynı za-
manda ekipmanlarında limitlerini zorluyorsunuz ve işler beklen-
medik bir anda çok kötü bir hale gelebiliyor. Bu nedenle çok dik-
katli olmak ve olan biteni yakından takip etmek iyi sonuç almak 
için çok önemli.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Derin sondajların Avustralya için yeni ve çok ender olduğu be-
lirtilirken Afrika için ise 5000 metrelik sondajların sıradan oldu-
ğuna dikkat çekildi.  İki bölge arasındaki jeoloji farkı nedeni ile 
Afrika için olağan olan derinliklerin Avustralya altın sektörü için 
ise zorlayıcı bir uygulama olduğu belirtildi. Yeni kesifler yapma-
nın gittikçe güçleştiğini vurgulayan Pollock, derin sondajların 
zaman içerisinde artış göstereceğine inancını dile getirdi. 

Nisan 2018

Dünyanın en büyük teknoloji yatırım fonunun sahibi Softbank,  
maden sektörüne yatırım yapmaya hazırlanıyor. Japonyalı fir-
ma yapılacak 78 milyon dolarlık anlaşma ile Kanada’da bulunan 
Nemaska   Lithium’un %9.9’luk hissesini elde edecek.
Anlaşma kapsamında Softbank, Nemaska’nın yönetim kurulun-
da bir kişi ile temsil hakkı kazanacak ve üretimi gerçekleştrilien 
lityumun %20’sini alma hakkı kazanacak.
Softbank CEO’su Masayıshi Son gerçekleştirilen anlaşma ile il-
gili: “ Teknoloji ve enerji depolamanın birbirleriyle kaynaşmaları 
ile nesnelerin interneti ve elektrikli araçlar gibi yeni oluşumların 
ortaya çıktığı bu yeni çağdaki gelişimi daha da hızlandırmaktan 
son derece memnunuz. “ şeklinde açıklamalarda bulundu.
Nemaska sahip olduğu Spodumene Madeninden yılda 23.000 
ton lityum hidroksit ve 11.000 ton lityum karbonat üretimi ger-

çekleştirmeyi planlıyor. Şirket Softbank’ın anlaşma sonucunda 
elde ettiği %20 satın alma opsiyonu haricinde ileriye dönük  
üretiminin %40’ının satışını gerçekleştirmiş durumda bulunu-
yor.
Softbank’ın bu yatırımıyla özellikle lityum ile ilgilenen küçük 
çaplı maden firmaları için yeni yatırım fırsatları açığa çıkabile-
ceği belirtiliyor. Ticareti şeffaf bir şekilde gerçekleştirilemeyen 
lityum için bankaların kredi verme fikrine sıcak bakmadıkları 
biliniyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eight Capital analisti Davit 
Talbot: “ Softbank devasa bir şirket. Kendi sektörlerinde en tepeye 
oynayan şirketleri alıp satacak güçleri var. Böyle bir şirketin lityu-
ma yatırım yapması lityumun piyasalarda kabul gördüğünün bir 
işareti ve bize lityumun doğru yolda ilerlediğini gösteriyor.”
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ETKINLIK DEĞERLENDIRME

PDAC 2018 Kanada’da Gerçekleştirildi
Dünya madenciliğinin en önem-
li organizasyonlarından biri olan 
PDAC 2018, 4-7 Mart tarihleri ara-
sında Kanada’nın Toronto kentinde 
gerçekleştirildi. PDAC kapsamında 
Altın Madencileri Derneği tara-
fından organize edilen etkinlikte 
Türkiye’den Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı Müstesar Yardımcısı 
Mithat Cansız’ın da aralarında bu-
lunduğu, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakan-
lığı bürokratları ile Altın Madenci-
leri Derneği üyeleri ağırlıklı olmak 
üzere madencilik sektörümüzden 
70’ e yakın ziyaretçi katıldı. 
Organizasyon kapsamında, 4 Mart 
tarihinde, ağırlıklı olarak yabancı ve 
yerli firma temsilcilerine Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müstesar Yardımcısı Cansız tarafın-
dan “Türkiye’deki Madencilik ve Geleceği” konulu bir sunum 
yapılarak sektöre getirilen ve getirilecek yenilikler anlatıldı. 
Gene 5 Mart günü Cansız başkanlığındaki heyetin Türkiye’de 
yatırımı olan ve yatırım yapma niyetinde olan yabancı serma-
yeli madencilik firmaları ile birebir görüşmeleri olurken, bu 
toplantılarda firmalar Türkiye’ye olan güven, inanç ve beklen-
tilerini dile getirdi. 
Gerçekleştirdiği sunumun ardından AA muhabirine değerlen-
dirmede bulunan Cansız, ‘’Burası dünya madenciliğinin kalbinin 
attığı bir organizasyon. Bu ortama bizim bigane kalmamız müm-
kün değildi. Burada ülkemizde yatırım yapan firmaları ziyaret 
ettik. Açıkçası Kanadalı madenciler, bizim yerel madencilerden 
daha ziyade ülkemizin değerine ve büyüklüğüne müdrik firmalar 
olduğunu düşünüyorum. Özellikle altın ve bakır gibi metalik ma-
denlerde ciddi keşif ve yatırım yapan firmalar, Kanadalı firmalar 

olmuştur. Kanadalı firmalar, ülkemizin potansiyeline çok uzun 
yıllar güvenen ve inanan firmalar. Son düzenlemelerle bu firma-
ların alakalarının daha da artacağını görüyorum.’’ dedi.
Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel ise AA muhabi-
rine yaptığı değerlendirmede, Kanadalı firmaların üretim tek-
niği ve yöntemlerinin, Türk madenciliğinin gelişimine önemli 
katkıları olduğunu dile getirdi. Yücel, ‘’Kanadalı firmalar, Türki-
ye’de hem arama, hem üretim faaliyetinde bulunmakta. Onların 
ülkemizde uyguladığı standartları, iş güvenliği, çevre uygula-
maları çok üst düzeyde. Ülkemizin madencilik sektörünün stan-
dartlarının yükselmesi için sundukları bu katkı çok önemli. Bizim 
firmalarımızın da bu seviyeye gelmesi için, bu organizasyonun el 
ele, iç içe yürütülmesi ve yönetilmesi gerekiyor.’’ diye konuştu.
Ayrıca Orman Genel Müdür Yardımcısı ve Kadastro Mülkiyet 
Dairesi uzmanı Kanada’da 1 hektar orman alanı için 4 Kanada 
doları izin bedeli alındığını bizzat yerinde yetkililerle görüşüp 
tetkik etme imkanını buldu.  
135 ülkeden toplamda 25 bin 600 kişinin katılımıyla gerçekle-
şen bu yıl ki etkinliğe; önümüzdeki yıl 3-6 Mart 2019 tarihleri 
arasında Türkiye’nin gerek ülke standı ve gerekse organize 
edilecek oturum ve panellerle daha yüksek bir profilde temsili 
hedeflenmektedir. 
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Böhler Sert Maden Yeni Yatırımlarıyla Hedeflerine 
Adım Adım İlerliyor

Çayeli Bakır’dan ‘Temel Madencilik Eğitimi’

Kurulduğu 1967 yılından gü-
nümüze sert metal üretimine 
ara vermeden devam eden, 
gerek yurt içi gerekse yirmiyi 
aşkın ülke ihracatı ile sanayi 

üretimine katkı sağlayan Böhler Sert Maden, almış olduğu yeni 
yatırım kararıyla üretim kabiliyetini daha üst seviyelere taşıma-
yı hedefliyor.

Konuyla ilgili görüş-
lerini aldığımız Genel 
Müdür Cüneyt Dik 
“Avusturya merke-
zimizle birlikte ortak 
büyüme kararı aldık-
larını, amaçlarının 
büyüyen Türkiye’nin 
önemli ara mamul 
üreticilerinden birisi 
olarak sanayiye hiz-
met etmek olduğu-
nu” ifade etti.

Bu yeni yatırım ile Böhler 
Sert Maden üretim alanında 
önemli bir yere sahip özel 
aşınma parçalarını daha hız-
lı ve kaliteli olarak üretme 
imkanına kavuşacaktır. 

Sert metal şekillendirme 
bölümüne yapılan yüksek 
termodinamik denge ve 
hassasiyete sahip yeni CNC 
Torna ve CNC Freze tez-
gâhları ile kompleks parça-
ların daha rahat işlenmesi 
ve   üstün üretim performansı hedeflenmektedir. 

Yatırımlarına taşlama tezgâhı ile devam edeceklerini belirten 
Cüneyt Dik, müşterilerin koşulsuz memnuniyeti için atılması 
gereken tüm adımları teker teker atarak önümüzdeki yıllarda 
Böhler Sert Maden’in üstün rekabet gücüne sahip, çağdaş ve 
modern bir tesise kavuşacağını da sözlerine ekledi. 

bohler.com

Çayeli Bakır’ın sosyal sorumluluk 
bilinciyle yürüttüğü ve bu yıl 8’inci-
si düzenlenen, “Temel Madencilik 
Eğitimi” programı başarıyla tamam-

landı. Eğitim kapsamında, Madencilikte İlk Yardım, Kaldırma-Yük-
leme, İş Kamyonu, Mekanize Metal Madenciliği ve Bakımı konula-
rındaki eğitim programına katılanlar, sertifika almaya hak kazandı.

Sertifika töreninde konuşan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
öğretim üyesi ve Çayeli Bakır Toplum Danışma Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Osman Karamustafa, Toplum Danışma Kurulu’nun tav-
siyelerinden birinin bu tür eğitimlerin verilmesi olduğunu belir-
terek, Çayeli Bakır’ın madencilikte eğitim misyonu üstlendiğini 
gördüklerini ve bunun devam etmesini arzu ettiklerini ifade etti. 

Madenli Belediye Başkanı Necip Yazıcı ise Çayeli Bakır’ın yöreye sağ-
ladığı katkılardan en önemlisinin mesleki yeterlilik olduğunu, sertifi-
ka alan kişilerin burada ve diğer bölgelerde işe girmelerinin çok daha 
kolay ve hızlı olduğunu ve bundan çok memnun olduklarını belirtti. 

Kurulduğu günden bu yana faaliyetlerini sosyal sorumluluk 
bilinciyle sürdürdüklerini belirten Çayeli Bakır Genel Müdür 
Vekili Murat Güreşçi, “Meslek edindirme amacıyla bu yıl 8’inci-
sini gerçekleştirdiğimiz ‘Temel Madencilik Eğitimi’ni başarıyla ta-
mamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu eğitimle komşu-
larımızın özellikle de gençlerimizin yeteneklerini geliştirmelerinin 
ve iş hayatına atılmalarının bölgemize büyük değer katacağına 
inanıyoruz.” dedi. 

Bugüne kadar düzenlenen eğitimlerle 86 kişi ‘Temel Madencilik’te 
mesleki lisans sahibi olurken; eğitime katılanların yüzde 79’u başta 
Çayeli Bakır’da olmak üzere madencilik sektöründe istihdam edildi.

cayelibakır.com
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WEIR MINERALS ve ANDRITZ Atıkları Değerli 
Ürünler Haline Getiriyor

WEIR MINERALS, uluslararası 
teknoloji grubu ANDRITZ ile 
madencilik sektöründe atıkla-
rın işlenmesi için ekipman te-

dariki konusunda gerçekleştirdiği uzun süreli stratejik ortaklık 
anlaşmasını duyurdu.  

Anlaşma gereği ANDRITZ, sektörde kendini kanıtlamış ayırma 
ve drenaj teknolojilerinin tedarikini sağlayacak ve böylece 
WEIR MINERALS’nin müşterilerine tam bir atık çözümü sunma-
sına imkân sağlayacak.

WEIR MINERALS Bölüm Başkanı Ricardo Garib, konu hakkın-
da “Atık yönetimi piyasası çevresel ve idari baskıların sebep 
olduğu bir büyüme yaşıyor. Müşterilerimizin maden atıkları 
yönetimini iyileştirmeleri konusunda artan bir baskı altında 
olduğunu biliyoruz, bu nedenle ANDRITZ ile ortaklık kurmuş 
durumdayız. Bizler, küresel hizmet kapsama alanına sahip olan 
Warman®, GEHO® ve Cavex® gibi ünlü markalarımızla mineral 
işleme ekipmanı piyasasında endüstri liderleriyiz. Atık susuz-
landırma konusunda geniş bir bilgiye sahip olan ANDRITZ ile 
kurduğumuz ortaklık sonucunda imkanlarımız, müşterilerimi-
zin tam bir atık çözümüne kavuşmalarını sağlayacak.” yoru-
munda bulundu.

ANDRITZ Ayrıştırma Ürünleri Bölge Yöneticisi Olaf Müller’in 
görüşleri ise şu şekilde: “Ayırma teknolojilerimiz yiyecek içecek 
üretimi, kimya, biyokütle, organik atık ve madencilik gibi birçok 
sektörde kendini kanıtlamış durumda. Dünyanın en uzak nokta-
larında 70 ülkede faaliyet gösteren WEIR MINERALS ile çalışıyor 
olmaktan, deneyimimiz ve teknik bilgimiz ile sürdürülebilir ve 
katma değerli atık çözümlerine katkı sağlamaktan gurur duyu-
yoruz.” 

Onlarca yıldır WEIR MINERALS tüm dünyadaki madenlere, 
maden atıklarının yönetimi, imhası ve geri dönüştürülme-
si konusunda sürdürülebilir ve uygun maliyetli çözüm-
ler sunuyor. Sektörce bilinen GEHO® pozitif deplasmanlı 
pompaları zorlu koşullarda maden, mineral ve atıkları ta-
şırken hem su hem de enerji tüketimini en düşük seviyeye 
indiriyor.

2016 yılında WEIR MINERALS boru hattı ve atık çözümleri ge-
liştirme ve test etmenin yanı sıra özel atık temelli ürünler üre-
terek firmanın küresel atık çözümlerini bir üst seviyeye taşıyan 
Weir Teknik Merkezi’ni açtı.

WEIR MINERALS faaliyet gösterdiği tesislerde, tesis ve bölge-
deki herkesin sağlık ve güvenliğini güvence altına alan, bu faa-
liyetin çevreye etkisini en aza indirgeyen güvenilir atık çözüm-
leri sağlama konusunda lider konumdadır. 

Ricardo Garib sözlerine şöyle devam etti, “Yapılan bu son an-
laşma genel atık çözümlerimizi tamamlıyor ve müşterilerimize 
tam bir atık çözümü sunmamıza imkân tanıyor. IsoDry markası 
altında artık müşterilerimize tikiner, pres filtre, santrifüj, vakumlu 
bant filtreler gibi geniş bir mekanik ayırma teknolojisi ürün yelpa-
zesi sunacağız.”

Neden Kuru Atıklar? 
Kuru atık depolama, zararlı yan ürünleri ortadan kaldırarak gü-
venli bir şekilde imha edilebilen sıkıştırılmış kuru bir topraktan 
oluşmaktadır. Bu süreç alternatif çözümlerden daha güvenli ve 
çevre için daha iyi olmasının yanı sıra, proses kimyasallarının 
daha iyi bir şekilde geri dönüştürülmesine ve temiz su elde 
edilmesine imkân tanımaktadır.

WEIR MINERALS, atıkların işe yarar ürünlere dönüştürülme-
si, maliyet ve risklerin azaltılmasıyla sürdürülebilir bir atık 
yönetimi sağlayarak çözümlerini bir adım öteye taşımak-
tadır.

Ricardo Garib sözlerini şu şekilde noktaladı: “Atıkların kuru 
olarak istiflenmesi bant, tambur, yığılı baskı plakaları ve va-
kumlu filtreleme sistemleri kullanılarak gerçekleştirilir. Artık 
müşterilerimize bu seçeneği sunabildiğimiz, atık işleme perfor-
mansları ve verimliliklerini artırabildiğimiz için büyük mutluluk 
duyuyoruz. 

Dolgu malzemelerinin transferi ve atık çamurlarından su geri ka-
zanımı konusunda eşsiz özellikteki ürünlerimiz, müşterilerimizin 
maliyeti ve riskleri azaltmasına önemli ölçüde yardım sağlayabi-
lir. Dünyaca ünlü performansa sahip atık çözümlerimiz ve küresel 
hizmet kapsama alanımızı bir araya getirerek müşterilerimize 
yüksek kaliteli bir atık çözümünü garanti ediyoruz.” 

global.weir

Tüm sorularınız için WEIR MINERALS Pazarlama 
Müdürü Marielle Kossen ile iletişime geçebilirsiniz: 
marielle.kossen@mail.weir
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Ardef Elbistan Kömür Havzasında
Türkiye Cumhuriyeti 
Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı Elektrik 
Üretim AŞ, Milli Enerji 
ve Maden politikaları 

çerçevesinde, enerjide yerlileştirmeyi arttırmak üzere Elbistan 
kömür havzasında yeni bir projeye start verdi. Bu kapsamda, 
“Afşin-Elbistan Kömür Havzası Afşin-HB Sektörü Ön Fizibilite 
Raporu Hazırlanması ve Afşin-G Sektörü Kaynak Raporu İşi-
ne Ait Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” için çıkılan danışmanlık 
ihalesine en iyi teklifi RPM Global – ARDEF İş Ortaklığı sundu 
ve taraflar 16 Mart 2018 tarihinde sözleşmeyi imzalayarak işi 
başlattı.

İşin kapsamında HB sektöründe (Hurman Batısı) uluslararası 
standartlarda ön fizibilite raporu ve G sektöründe ise kaynak 
raporu hazırlanması bulunuyor. Raporların hazırlanması için 
verilen süre 120 takvim günü ile sınırlandırıldı. 

Bilindiği üzere Elbistan kömür havzası ülkemizin en büyük 
linyit kaynaklarına ev sahipliği yapmaktadır. Havzada mev-
cut halde toplam kurulu güçleri 2.795 MW olan iki adet ter-
mik santral bulunuyor. Her iki santralın tam yük ile çalışması 
durumunda ihtiyaç duyacakları kömür miktarı yıllık olarak 35 
milyon ton üzerindedir. Öte yandan, bu iki santral için rezer-
ve edilen kömür alanları dışında kalan sektörlerdeki toplam 
kaynakların 3.000 – 3.500 MW ek santral kapasitesine fazlasıyla 
yetecek miktarda olduğu bilinmektedir.

ARDEF, kurulduğu 2013 yılından bu yana yerli kömür kaynak-
larında kamu ve özel sektör için yaptığı çalışmalar ile ön plana 
çıkıyor. Bugüne değin ARDEF ve iş ortaklarının yapmış oldukla-
rı öne çıkan çalışmalar şöyle:

• Anadolu Birlik Holding Kangal Kömür Havzası – Kaynak Ge-
liştirme ve Uluslararası Akredite Fizibilite Çalışması

• IC Enerji – Limak Enerji Yeniköy Kemerköy Havzası – Ulus-
lararası Akredite Kaynak Raporu Hazırlanması ve Kısa Dönem 
Maden Planlaması
• EÜAŞ Çayırhan 2 Sahası – Uluslararası Akredite Kaynak Rapo-
ru ve Ön Fizibilite Raporu Hazırlanması
• EÜAŞ Çayırhan 1 Sahası – Durum Tespit Çalışması ve 2020 yılı 
Sonrası Maden Planlaması
• EÜAŞ Elbistan Havzası E Sektörü – Teknik Eğitim ile birlikte 
sektörün Kaynak Raporunun Hazırlanması
• Özel Bir Enerji Firması için Soma Kömür Havzası Değerleme 
Raporu Hazırlanması

EÜAŞ’ın en önemli kömür sahalarından olan Elbistan kömür-
leri, içinde bulunduğu havzanın jeolojik, jeoteknik ve hidrolo-
jik koşulları ile de ön plana çıkıyor. Özellikle jeoteknik şartlara 
karşın gerek maden tasarımının gerekse de ekipman planla-
masının titizlikle yapılması yerli kaynaklarımızı en verimli şe-
kilde kullanılması adına büyük önem arz ediyor. ARDEF ve iş 
ortakları bu projeyi de başarı ile sonlandırmayı hedefliyor.

ARDEF’in kurucu ortağı Aykan Daşkın, yapılan anlaşmayla ilgi-
li olarak görüşlerini belirtirken şu ifadeleri kullandı: “EÜAŞ’tan 
yeni bir görev daha aldık. Çok memnunuz. Elbistan havzası, açık 
ocak kömür madeni işletmeciliğinde görülebilecek her türlü şartı 
içinde barındırıyor. Susuzlaştırma, delme patlatma, kamyon-eks-
kavatör, döner kepçeli ekskavatör, bantlar, spreaderlar. Her tür-
lü açık ocak maden makinesini görebileceğiniz bir ortam. EÜAŞ 
projeye çok büyük önem veriyor ve çalışma sonrasında hızlı bir 
şekilde aynı Çayırhan 2 projemizde olduğu gibi ihale etmek isti-
yorlar. Planlanan termik santral büyüklüğünü gizlilik nedeniyle 
söyleyemem ancak hayata geçtiğinde ülkemizin en büyük termik 
santralı olacağının bilgisini verebilirim. Bu yüzden böyle bir proje-
nin içinde olmaktan da gurur duyuyoruz.”

ardef.com
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Epiroc Yerüstü Deliciler ve Sondaj Makinaları 
Bölümüne Yeni Atama
Atlas Copco’nun Maden Tekniği 
Bölümü yakın zamanda Epiroc 
ismini alarak önemli bir değişik-
liğe gitmişti. Şirkette, bu değişim 
kapsamında yapılan yeni atama-
lara bir yenisi daha eklendi. 2010 
yılından beri eski adıyla Atlas 
Copco yeni adıyla Epiroc’a hiz-
met eden Akay Hökelek, Türkiye 
ve MENA Bölgesi Yerüstü Delici-
ler ve Sondaj Makinaları Bölüm 
Müdürü oldu. 

Yaşanan değişim ile ilgili gö-
rüşlerini aldığımız Hökelek, 
Atlas Copco’ya 2010 yılında, o 
zamanki ismiyle Yerüstü Deli-
ci Makineler Bölümü’ne satış 
mühendisi olarak katıldığını 
belirtirken “O tarihten itibaren 
bölümümüzdeki diğer arkadaş-
larımla birlikte müşteri taleple-
riyle şirket hedeflerini ortak noktalarda buluşturabilmek için 
çaba gösterdik. Müşterilerimiz için öncelikle bir satıcı olmayı 
değil, onların sahadaki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan 
bir “çözüm ortağı” olmayı hedefledik. Müşterilerimizin ihtiyaç 
duyacakları doğru teknik ve teknolojik bilgileri tam ve eksik-
siz bir şekilde aktarmayı, daima satış hedeflerimizin önünde 
tuttuk. Bu felsefemizin bir sonucu olarak da, Türkiye’de yapı-
lan önemli tüm madencilik ve inşaat projelerinde Atlas Copco 
yada Epiroc olarak mutlaka var olduk. Bu dönemde gerçekle-
şen gerek paket gerekse tekil satışların da, Epiroc Türkiye ola-
rak bizim doğru yolda ilerlemekte olduğumuzu gösterdiğini 
düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. 

Görev değişikliğinin gerçekleştiği tarihle Atlas Copco-Epiroc 
geçişi ve buna bağlı bölge yönetiminde önemli değişiklik 
kararlarının alınmasının eş zamanlı olduğunu da aktaran Hö-
kelek, “Bu kapsamda, zaten Türkiye’ye bağlı olan Azerbaycan, 
Gürcistan ve İran’a; Ortadoğu, Afrika ve körfez bölgesinden Afga-
nistan, Pakistan, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Katar, Kuveyt, Umman, Behreyn, Lübnan, Ürdün, Yemen, Suriye, 
Irak da katıldı. Bugün itibariyle Türkiye ile birlikte toplam 18 ülke 
Türkiye’den yönetilecek.” dedi.

Bu değişikliğin aynı zamanda global ölçekte Epiroc yöneti-
min Türkiye’ye duyduğu güvenin de bir göstergesi olduğunu 
ifade eden Hökelek, “Bu bakımdan hem kişisel olarak benim 
hem de Epiroc Türkiye olarak tüm diğer arkadaşlarım sorumlu-
lukları önemli ölçüde arttı. Amacımız hiç şüphesiz, bir yandan 
Türkiye’de bugüne kadar yakaladığımız başarıları daha da 

geliştirmek; diğer yandan, belirttiğim ülkelerdeki pazar pay-
larımızı artırmak, pazarda bilinirliğimizi ve varlığımız güçlen-
dirmek olacaktır. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, bizim 
yaptığımız iş bir ekip çalışmasıdır. Ekip çalışmalarında eğer ekip 
olarak güçlü değilseniz, kişisel başarılar büyük anlamlar ifade 
etmeyebilir. Epiroc Türkiye olarak elde ettiğimiz başarılarda her 
arkadaşımın emeği vardır. Bu çerçevede, birlikte çalıştığım tüm 
arkadaşlarıma ve beni bu pozisyona uygun gören hem Epiroc 
Türkiye’deki hem de yurtdışındaki yöneticilerimize teşekkür edi-
yorum.” ifadelerini kullandı.

Bugün dünyada her alanda hızlı bir değişim ve dönüşümün 
olduğunu sözlerine ekleyen Hökelek, sözlerini şöyle tamam-
ladı: “Bizim hizmet verdiğimiz müşteri kitlemiz de, hem maliyet 
hem de üretim baskısını önemli şekilde üzerinde hisseden ve 
bundan etkilenen bir kitle. Epiroc olarak, müşterilerimizin ger-
çekleştirmek istediği istisnasız her tür projeyi, optimum maliyet-
lerle tamamlayabilecekleri makinelerin olduğu son derece geniş 
ve güçlü bir ürün gamına sahibiz. Bu ürün gamı içinde tamamen 
dijitalize olmuş makinelerden operatörsüz makinelere ya da 
daha az komplike makinelere kadar onlarca özel ürün ve çözüm 
var. Kendi konusunda dünyanın lider makine üreticisi olarak, sa-
tış öncesi ve sonrası hizmetler bakımından biz de bu değişimin 
bir parçasıyız. Günden güne farklılaşan ve gelişen müşteri talep-
lerine en uygun ürünleri sunmak ve makinelerimizin sahada yük-
sek verimlilikle çalışmalarını sağlamaya devam etmek en önemli 
hedeflerimiz arasındadır. Oluşturacağımız sinerji ile, sorumlu-
luğu bize ait olan az önce saydığım ülkelerde de Epiroc olarak 
önemli başarılar yakalayacağımıza inanıyorum.“ 
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Demir Export Geleceğe Çalışanlarıyla Birlikte 
Yürüyor
Sektöründe 60 yılı geride bırakan Demir Export, Manisa bölge-
sindeki çalışanları ve aileleri için yepyeni bir sosyal sorumluluk 
projesini hayata geçiriyor. Etkili aile iletişiminden, İş Sağlığı ve 
Güvenliği’ne, kız çocukların kodlama eğitimi almasına kadar 
pek çok başlığı kapsayan çok yönlü Hayallerimizi Kodluyoruz 
projesinin başlangıç toplantısı 22 Mart 2018 Perşembe günü 
gerçekleştirildi. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği faaliyetleri kapsamında Birleşmiş 
Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayan Koç 
Grubu şirketlerinden Demir Export, Hayallerimizi Kodluyoruz 
projesi ile bu doğrultudaki çalışmalarını bir adım ileriye taşıyor. 

Kadınlara ve öncelikle kız çocuklarına yönelik olarak tasarla-
nan Projenin ilk aşamasında, Manisa Eynez bölgesindeki De-
mir Export çalışanlarının eşlerine İş Sağlığı ve Güvenliği, Etkili 
Aile İletişimi, Etkili Ergen İletişimi ve Kadın Sağlığı konularında 
eğitimler verilecek.

Hayallerimizi Kodluyoruz projesinin bir diğer bileşeni ise ça-
lışanların kız çocuklarına kodlama eğitimi verilmesi. Proje ile 
her geçen gün gelişen teknoloji ile iç içe yaşayan çocukların 
bu teknolojileri daha iyi anlayabilmeleri, bilgisayar kullanma 
becerilerini geliştirmeleri ve bilişim uygulamalarını yalnızca 
kullanan değil, yeni uygulamalar üreten bireyler olmaları he-
defleniyor. Proje kapsamında hayata geçirilecek teknoloji ve 
kodlama eğitimleri ile hem eğlenceli hem de öğretici yöntem-
lerle hayallerini ve böylelikle geleceği tasarlayabilecek bir ufka 
sahip, dijital yetkinlik sahibi bireyler yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Hayallerimizi Kodluyoruz projesi sonunda eğitim alan kız ço-
cukları, uluslararası bir kodlama sertifikası sahibi olacaklar. Bu 
süreçte başarılı olan ve eğitimine başarıyla devam eden ço-
cukları Demir Export tarafından verilecek burs, ileride gerçek-
leştirecekleri projelere mentorluk ve kariyer danışmanlığı gibi 
destekler de bekliyor.

Demir Export’un Hayallerimizi Kodluyoruz projesi Türkiye Aile 
Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), KızCode Platformu ve Ma-
nisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu’nun 
katkılarıyla hayata geçiriliyor.

Hayallerimizi Kodluyoruz Projesi Başladı 
Hayallerimizi Kodluyoruz projesinin 22 Mart 2018’de gerçekleş-
tirilen açılış toplantısı, Demir Export üst yönetimi, proje ortak-
larının yetkilileri ve eğitmenleri çalışanların aileleri ile bir araya 
getirdi. Toplantıda konuşan Demir Export Genel Müdürü Rama-
zan Yön, 60. yılını tamamlamış ve sektöre katkılarıyla bilinen bir 
şirket olarak büyümeye devam ederken, topluma olan sorumlu-
luklarını da daima göz önünde tutmaya gayret ettiklerini vurgu-
ladı. Bugün Türkiye kömür üretiminin yüzde 15’i Demir Export 
tarafından yapıldığını ve Eynez yer altı işletmesinin çalışan kişi 
başına düşen üretim anlamında Türkiye’nin en verimli maden 
işletmesi olduğunu söyleyen Yön, geleceğe yatırım ve gelişime 
desteğin en önemli prensipleri olduğunun altını çizdi.  

Demir Export Genel Müdürü Ramazan Yön
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Ramazan Yön, proje sürecini ve hedeflerini “İnsana ve toplu-
ma karşı sorumluluğumuzun bilinci, vizyonumuzun ve ha-
yallerimizin bizi geleceğe taşıyacağı inancından yola çıkarak 
Hayallerimizi Kodluyoruz projesini başlattık. Sürdürülebilir bir 
geleceğin temel yapı taşlarından biri nitelikli eğitim imkanı... 
Projemiz ile gelecek nesillerde toplumsal cinsiyet eşitliğine 
yönelik farkındalığı artırmak, davranış değişikliği yaratmak ve 
toplumun bütününe umut vermek öncelikli hedeflerimiz. Aile-
lerin özellikle de annelerin eğitimi de projenin bir diğer önemli 
bileşeni. Ailelerimizi iş güvenliği, ergen iletişimi, kadın sağlığı, 
aile içi iletişim eğitimleri ile desteklemeyi, kadınlarımızı bu 
eğitimler ile daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bizler daha 
mutlu, daha sağlıklı ve daha bilinçli bir geleceğe güvenle gi-
den adımların önce aileden başladığını biliyoruz. Önce hayal 
edip, sonrasında bu hayallere giden yolda birlikte yürümek is-
tiyoruz.” sözleriyle anlattı. 

Eynez İşletmesi Direktörü Selim Saral’ın açılış konuşmasıyla 
başlayan toplantı, Demir Export İnsan Kaynakları ve Kurumsal 
İletişim Müdürü ve Hayallerimizi Kodluyoruz Proje Yürütücüsü 
Ceren Ertem Çimen’in sunumuyla devam etti. Proje detayları 
hakkında katılımcıları bilgilendiren Çimen, Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği, STEM Uygulamalarının önemi ve hayal kurmanın hede-
fe ulaşmadaki önemi konularında veriler paylaştı. 

Proje kapsamında kodlama eğitimlerini verecek KızCode plat-
formunun kurucusu Müjde Esin ise kodlama eğitiminin tanımı 
ve içeriği ile bugüne kadar KızCode kodlama eğitimi alan kız 
çocuklarının hikayelerini paylaştı. Esin’in ardından ise, KızCode 
Mentoru ve Hayallerimizi Kodluyoruz projesi eğitmenlerinden 
Deniz Gülbaharlı Hayallerimizi Kodluyoruz projesi eğitim de-
taylarını aktardı. 

Toplantının bir sonraki sunumu ise Türkiye Aile Sağlığı ve 
Planlaması Vakfı Koordinatörü Nurcan Müftüoğlu tarafından 
gerçekleştirildi. Müftüoğlu, proje kapsamında Demir Export 
çalışanlarının aileleriyle gerçekleştirilecek atölye çalışmalarının 

başlıca hedeflerinin aile içinde iletişimi desteklemek ve baba-
ların rolünü güçlendirmek, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet 
eşitliği temelinde aileyi güçlendirmek ve kadınların günlük ya-
şamlarını koruyucu sağlık davranışları konusunda desteklemek 
olduğunu kaydetti. Nurcan Müftüoğlu ebeveyn seminerlerin-
de ise toplumsal cinsiyet ile çocukluktan ergenliğe bedensel 
- düşünsel - psikolojik - cinsel gelişim konularına değinileceği 
bilgisini verdi. 

Eynez İşletmesi Direktörü Selim Saral

Demir Export İnsan Kaynakları ve 
Kurumsal İletişim Müdürü Ceren Ertem Çimen

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Dr. Ayla Tekin ise, proje kapsamında Demir Export ça-
lışanlarının ailelerinin, babalarının iş ortamları hakkında daha 
detaylı bilgi sahibi olabilmeleri için Demir Export tarafından 
hayata geçirilen Soma MYO Yer Altı Eğitim Ocağı’nda İSG eği-
timi alacaklarına değindi. 

Son olarak söz alan Demir Exportİş Sağlığı Güvenliği ve Çevre 
Müdürü Ozan Uyanık, iş güvenliğinin tanımı ve önemi, ülke-
mizden İş Sağlığı ve Güvenliği verileri, ev yaşamında bilinmesi 
gereken riskler ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün artırılması 
için yapılabilecekler konusunda katılımcılara bilgi verdi. 

Proje bilgilendirme sunumlarının ardından toplantı Eğitim Bi-
limci Dr. Özgür Bolat’ın Demir Export çalışanlarına ve ailelerine 
yönelik “Ebeveynliğin Psikolojisi: Mutlu ve başarılı çocuk nasıl 
yetiştirilir?” konulu semineri ile devam etti. Bolat, seminerinde 
Demir Export çalışanlarının ailelerine Başarı, mutluluk getirir 
mi?, Hangi aileler mutludur?, Övgü çocuklara nasıl zarar verir?, 
Aileler nasıl çocuklarını başarısızlığa iter? Çocuklarda sorumlu-
luk duygusu nasıl geliştirilir? Yetenek gerçekte nasıl gelişir ve 
neden genlere bağlı değildir? başlıklarında bilgi verdi.  
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 Amacımız doğru yedek ve aşınma parçalarıyla 
tesisinizin verimliliğini arttırmak.
Biz, tesisinizin  tüm kullanım süresi boyunca, doğru zamanda ve doğru kalitede  
yedek ve aşınma parçalarının tedariğini sağlama konusunda uzmanız. Servis  
yetkililerimiz, tesislerinizin ve bileşkenlerinin bireysel gereksinimlerine göre  
aşınma parçaları için çözümler geliştirir. Özellikle arıza sürelerini azaltmaya ve  
tesis performansını iyileştirmeye yönelik yenilikçi çözümlere odaklanırlar.  
www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com
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MBEF Makine 2018 Yılında Rekora 
Koşuyor!

MBEF Makine 2018 yılı içerisinde 
teslim edeceği yurt dışı ve yurt 
içi toplam 68 adet kesin makine 
siparişinin üretimine ve teslima-
tına hız kesmeden devam ediyor. 

2011 yılında karotlu sondaj makinesi ve ekipmanları üretimine 
yönelik kurulmuş olan MBEF Makine, 2017 yılının sonundan 
itibaren başlayan madencilik sektöründeki canlanmaya en ve-
rimli biçimde karşılık verebilmek için yaptığı yeni yatırımlarla 
üretim kapasitesini ikiye katladı. 

MBEF Makine Satış Müdürü Okan Ormancı’dan edindiğimiz bil-
gilere göre; başta ana firması olan Pozitif Sondaj’ın aralıksız ça-
lışan ve tamamı kendi üretimi olan 27 adet sondaj makinesine 
kesintisiz servis, yedek parça ve ekipman desteği sağlayan MBEF 
Makine, 2017 ve 2018 yılları içerisinde yaptığı yeni yatırımlarla 
üretim ve servis gücünü arttırarak madencilik sektörünün sondaj 
makinesi ve ekipman ihtiyaçlarına kesintisiz olarak cevap veriyor. 

MBEF Makine’nin amiral gemisi olan PD-500 karotlu sondaj 
makinesinden, bu sene yapılan teslimatlarla birlikte, hali ha-
zırda 60‘tan fazlası yurt içi ve yurt dışında çalışıyor. Ormancı, 
çalışan PD-500 sayısının 2018 Haziran ayı sonunda 100 adedin 
üzerine çıkacağını açıkladı.

MBEF diğer taraftan sondaj makinesi üretim, servis ve yedek 
parça hizmetlerine ek olarak yeni talaşlı imalat tesisindeki 6 
CNC makinesiyle karotlu sondaj ekipmanları ürün grubunu, 
tüm delgi çapları için üreterek makine müşterilerine aynı za-
manda ekipman desteği de sunuyor.

PD-500 Karotlu Sondaj Makinesi
PD-500, NWL çapta 1.550 metrelik derinlik kapasitesiyle kom-
pakt, verimli ve güçlü bir karotlu sondaj makinesidir. PD-500’ü 
böylesine başarılı yapan temel etken ise uzun yıllardır Pozitif 
Sondaj tarafından gerek yurt içi gerekse yurt dışında çalışı-
lan sondaj projelerinde kullanılıyor olmasıdır. Birbirinden çok 
farklı sondaj sahalarından, formasyon şartlarından ve operatör 
deneyimlerinden alınan geri bildirimler ile bugünkü haline 
ulaşarak amaca uygun makine üretiminin sondaj sektöründeki 
karşılığı olmuştur.

PD-500 sondaj makinesinin operatörler tarafından tercih edi-
len bir sondaj makinesi olmasının nedenleri; 

• 1.000 metreden daha derin kuyularda ve en zorlu formas-
yonlarda bile sorunsuz delgi sağlayan askı-baskı ve tork gücü. 
• Uluslararası üreticilerden tedarik edilen yüksek kalite hidro-
lik ekipmanları.
• Ergonomik ve kullanışlı yapısıyla her türlü saha koşuluna 
uyum sağlaması.
• 7/24 sunulan ve tamamı deneyimli uzmanlardan oluşan tek-
nik servis hizmeti olarak sıralanabilir.

PD-500 Karotlu Sondaj Makinesi Teknik 
Özellikleri

Çap Delgi Kapasitesi

PWL (Dış Çap: 114,00 mm) 650 mt

HWL (Dış Çap: 88,90 mm) 1.000 mt

NWL (Dış Çap: 69,90 mm) 1.550 mt

BWL (Dış Çap: 55,60 mm) 2.050 mt

KAPAK KONUSU
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Kule ve Vinç Sistemi

Kule Tipi Teleskopik Açılan

Asgari Yükseklik 6.270 mm

Azami Yükseklik 9.630 mm

Tij Çekme Kapasitesi 6 mt

Delme Açısı Aralığı 45° - 90°

Morset Besleme Aralığı 3.400 mm

Askı Kapasitesi 22.500 Kg

Baskı Kapasitesi 12.500 Kg

Güç Ünitesi

Marka/Model VOLVO PENTA TAD853VE

Motor Tipi Turbo dizel, su soğutmalı

Motor Hacmi 7.7 L 

Silindir Sayısı 6 Silindir

Azami Güç/Tork 320 HP (235 kW) / 1.310 Nm @ 2.200 rpm

Emisyon Sınıfı Euro 3

Rotasyon Ünitesi

Rotasyon Motoru Rexroth Çift Yönlü Hidrolik Motor

Şanzıman Manuel, 4 Vitesli

Çene Sistemi Nitrojen Gazlı Pistonla Kapanan Hidrolik Açılan 7’li Çene

Tutma Kapasitesi 20.000 kg

Azami Devir 1.200 rpm

Yana Kayma Hidrolik, 30 cm Yana Kaydırma

Azami Kavrama Çapı 117 mm

MBEF Sondaj Ekipmanları
MBEF Makine, 2018 yılı yeni yatırım planları çerçevesinde talaş-
lı imalat ve makine imalatını ayırarak talaşlı imalat ve stoklama 
için ayrı bir tesis kurdu. İçerisinde 2 adedi dik işleme merke-
zi, 4 adedi torna olmak üzere toplam 6 adet CNC makinesinin 
faaliyet gösterdiği üretim tesisinde aynı zamanda imal edilen 
ürünlerin depolaması da yapılıyor.

Karotlu maden sondajında kullanılan tüm çapların (P, H, N ve 
B) komple karotiyer ve yedekleri, yardımcı ekipmanları ve ak-
sesuarlarının üretimini kendi tesislerinde gerçekleştiren MBEF 
Makine, üstün üretim ve kalite kontrol anlayışı ile hem kendi 
müteahhitlik kanadına hem de sektör içerisindeki müşterileri-
ne hizmet sunuyor. Özellikle sarf malzemelerinde yüksek stok 
miktarlarını hazırda tutan ve talep edildiği anda sahaya sevkini 
sağlayan lojistik organizasyonu sayesinde şirket müşterilerine 
asla sahada ekipman bekleme sıkıntısı yaşatmıyor.

MBEF Makine, dünyanın önde gelen elmas ürünler üreticisi Ka-
nadalı HAYDEN firmasının Türkiye’deki tek yetkili distribütör-
lüğünü de devam ettirmekte olup özellikle zorlu Türkiye for-
masyonları için özel ürettirdiği emprenye elmas matkapların 
da satışını yapıyor. 

MBEF Sondaj Ekipmanları Ürün Gamı
• Tüm çaplarda komple karotiyer ürün grupları
• Emprenye elmas matkaplar, portkronlar ve çarıklar
• Muhafaza boruları
• Yardımcı sondaj ekipmanları (su/manevra başlıkları ve adap-
törler)
• Kurtarıcı tahlisiye ve kesiciler
• Saha yardımcı ürünleri (hidrolik mikserler ve dizel santrifüj 
pompalar)

Sondaj sektörüne yönelik makine ve ekipman üretimini artır-
mak üzere yeni yatırımlarına devam eden MBEF Makine, önü-
müzdeki yıllarda da yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 
müşterilerine koşulsuz memnuniyet garantisi ile hizmet ver-
meye devam edeceğini taahhüt ediyor. 

mbef.com.tr
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SİNTEK, Maden ve Enerji 
Tesislerinde de İz Bırakacak….

SİNTEK, 2005 yılında Ankara’da 
kurulmuş, sahip olduğu bilgi biri-
kimi, deneyimi ve nitelikli kadrosu 
ile kısa süre içerisinde yurtiçinde 
ve yurtdışında pek çok endüstriyel 
tesisin anahtar teslim kurulumu-
na imza atmıştır. Şirket, sektörde 
lider önemli firmaların referans-
larını kazanarak örnek tesisler ile 
çalışmalarına devam etmektedir.

SİNTEK, müşterilerine; 

• Temel ve Detay Mühendislik, Tasarım ve Danışmanlık
• EP/EPC/EPC + F Projeler
• Projelerin Devreye Alınması
• Tesis İşletmeciliği
• İnşaat İşleri
• Mekanik Ekipman İmalat ve Montajı
• Elektrik Otomasyon
konularında uluslararası standartlarda hizmet vermektedir. 
Tüm proje çalışmaları, SİNTEK çatısı altında “Proje İzleme ve 
Kontrol Sistemi” ile izlenmekte, projelerin bütçe, termin ve iş 
planı açısından reel gerçekleşmeleri takip edilerek, planlanan 
ve gerçekleşen arasında varsa sapmalar tespit edilip, düzenle-
yici ve önleyici adımlar atılabilmektedir. 

SİNTEK, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası ve OHSAS 
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyonla-
rına sahiptir. İş Sağlığı ve Güvenliği öncelikli ve çevreye duyarlı 
çalışmalar yürütmek şirket politikamızdır. 

AR-GE faaliyetleri, firmamız açısından önem taşımakta ve buna 
yönelik ciddi yatırım planlamalarımız bulunmaktadır. Uluslara-
rası firmalara, teknolojik imalatlarında fabrikamız bünyesinde 
destek verilmesi konusunda da çalışma ve görüşmelerimiz de-
vam etmektedir.

SİNTEK, ülkemizin kalkınmasında önemli yeri olan çimento 
endüstrisindeki engin tecrübesini, gün geçtikçe ivmelenen ve 
daha da önem kazanan maden ve enerji sektörlerine de ak-
tarmayı ve bu alanlarda da öncü varlığını sürdürmeyi hedef-
lemektedir. 

Enerji verimliliği ve çevresel etkiler konularındaki duyarlılıkla-
rın giderek önem kazandığı günümüzde SİNTEK, termik sant-
raller ve diğer endüstriyel tesisler için desülfürizasyon üniteleri 
ve tozsuzlaştırma sistemleri, katı atık yakma, atık ısı dönüşüm 
tesisleri, arıtma tesisleri gibi özel konularda, mühendislik ve ta-
sarım aşamasından yapım ve devreye alma aşamalarına kadar 
olan tüm süreci kapsayacak şekilde ve yerli girdisi yüksek çö-
zümler sunmaktadır. Benzer olarak mevcut termik santrallerin 
iyileştirilerek verimliliklerinin artırılması ve yeni enerji santral-
lerine ilişkin gelişmeleri de yakından takip etmekte, aynı kap-
sam çerçevesinde ve üretim yeteneklerini de kullanarak ilgili 
projelere destek vermeyi amaçlamaktadır. 

Son yıllarda kömür ve metal madenciliğinde ülke düzeyinde 
ve global ölçekte yaşanan gelişmelere paralel olarak, yeni nesil 
teknolojiler ve tesisler ile “yerli” vurgusunu pekiştirerek, geç-
miş çalışmalarımızda olduğu gibi, sektöre ve ülkemize katma 
değer yaratma hedefi ile yolumuza devam etmekteyiz. En son 
teknolojik gelişmeler ışığında, kömür hazırlama tesisleri, meta-
lik cevher proseslerine yönelik tesisler, endüstriyel hammadde 
işleme tesisleri, asit üretim tesisleri, kalsinasyon tesisleri gibi 
endüstriyel tesisler ve yanı sıra yer altı ve yer üstü madencilik 
faaliyetlerine yönelik, malzeme transfer teknolojileri, üretim 
teknolojileri konularında da anahtar teslim proje çalışmaları-
mız ve faaliyetlerimiz sürmektedir. 

Zekiye Gamze ALIŞ 
Proje Müdürü – Maden & Enerji

g.alis@sintek.com.tr

sintek.com.tr

TANITIM
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Danfoss Yeni VLT Otomasyon 
Sürücüsünü Piyasaya Sürdü

Danfoss Sürücüleri, zorlu ortamlar ve prosesler için 
VLT Otomasyon Sürücüsünün yeni modelini piyasaya sürdü. 

Danfoss’a göre, “bu model daha önce hiç olmadığı kadar özel”.

VLT Otomasyon Sürücüsü, yeni 
nesil D ve E sınıfı kompakt ka-
binlerde ve -25°C ila 50°C arasın-
da kayıpsız, daha geniş çalışma 
sıcaklığı aralığına sahiptir. Dan-

foss, ayrıca bu modelin “performansı en üst düzeye çıkaran ve 
uygulama esnekliği sağlayan donanım ve yazılım iyileştirmele-
ri” içerdiğini belirtti.

Örneğin Entegre Hareket Kontrolü (IMC), VLT Otomasyon Sü-
rücüsünün bir enkoder ile veya bağlantısı olmadan asenkron 
ya da PM motorları konumlandırmasını, onlarla senkronize 
olmasını sağlıyor. Böylece devreye alma sürecinde zamandan, 
dinamik servo sürücü performansı gerektirmediğinde ise mali-
yetten tasarruf edilebilmektedir.

Danfoss, VLT Otomasyon Sürücüsünün Hareket Kontrol Seçe-
nekleri ile mekanik kontrollerin yerini alacağını belirterek bu 
modelin; “üretkenliği ve performansı arttıran, güvenilir ve yük-
sek kaliteli süreçler yaratan, akıllı ve enerji tasarruflu elektronik 
çözümler” sunacağını açıkladı.

Bu bilgisayar kontrollü üretimin, MCO 305 VLT Hareket Kontrol 
Seçeneğine eklenerek sistem ve bakım maliyetlerinin düşme-

sini veya MCO 350 VLT Senkronizasyon Kontrolü eklentisinin, 
paletleme gibi uygulamalarda kapasiteyi arttırmasını sağlıyor. 
“İhtiyacınız ne olursa olsun, bu seçeneklerin kullanılması, kont-
rol ve işletme verimliliğini arttırarak yatırımınızın daha karlı ol-
masında yardımcı olur.”

Farklı güvenlik hızları yerine standart Güvenlik Torkunu Ka-
patma seçeneği bulunan VLT Otomasyon Kontrolü, güvenlik 
endişelerini ortadan kaldırır. MCT 10 VLT Hareket Kontrol Ara-
cındaki görsel talimatlarla devreye alma, daha kolay ve güvenli 
hale getirilmiştir. Bu talimatlar ile de, kablo bağlantısının hata-
sız olması ve güvenlik parametrelerinin bilgisayardan sürücü-
ye doğru şekilde aktarılması temin edilmektedir.

Danfoss, yeni VLT Otomasyon Sürücüsünün, Endüstri 4.0 dik-
kate alınarak tasarlandığını ve böylece bulut tabanlı verilerin 
ara yüzü dahil, “yeni dijital çağın getirdiği tüm avantajları” kul-
landığını ifade etti.

Danfoss Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Danfoss Sürücü-
leri, değişken, hızlı ve elektrikli motor kontrolleri üreticisidir. 
AC sürücüleri, her türlü motor teknolojisine uyum sağlamakta 
ve 0,18 kW ila 5,3 MW güç aralığında çalışmaktadır. 

danfoss.com.tr
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Çok yönlü, güvenilir ve daima mükemmel

VLT® AutomationDrive FC 302

Her uygulama çözüm sağlayan ve güvenilirliği ile hayranlık bırakan VLT® AutomationDrive, artık hiç 
olmadığı kadar sağlam ve akıllı. Yarım yüzyıllık sürücü deneyimine sahip ve dayanıklılık için tasarlanan bu 
sağlam sürücü, en özel uygulamalar ve en zor ortamlarda dahi kusursuzca ve verimli bir şekilde çalışır.

Zekası 
ile endüstriyel 
çözümlerinizi 
güçlendirir

drives.danfoss.com.tr
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Tesisinizde gaz uyarı sistemi tetiklenirse, yangın dedektörü bir alarm verirse, 
çanlar veya sirenler çalmaya başlarsa sizce ne olur? Çalışanlarınız nasıl tepki verir? 

Gerçek bir olayın telaşı içinde kuralları, kaçış rotalarını, 
tatbikat yapılan hareketleri hatırlarlar mı? Ya da kaos mu yaşanır?

Acil Durumlar Sırasında İnsan 
Davranışları Hakkında Üç Mit

Her ne kadar günümüzde ope-
rasyonel güvenlik her zaman-
kinden daha iyi olsa da alarm 
durumlarında insan faktörünü 

hesaplamak hala zordur. Bununla birlikte operasyonel acil du-
rum planı, tehdit edici durumlara nasıl tepki vereceğimize dair 
bazı temel varsayımlara dayanır. Bu varsayımların büyük bir 
kısmı eğitim sırasında edinilir, aktarılır ve nadiren sorgulanır. 
Bu yüzden de davranışsal psikoloji bunların yanlış olduğunu 
kanıtlamış olsa da acil durumlarda insanların davranışları hak-
kındaki bazı mitler varlığını sürdürmektedir:

Yanılgı 1: Çalışanlar Bir Alarma Anında 
Tepki Verir
Çalışanlar açık bir şekilde yaşam ve uzuvları açısından bir tehli-
ke olduğunu kavradığı sürece bu ifade doğrudur. Ancak alarm 
durumları nadiren bu kadar açık ve nettir ve çoğunlukla etkile-
nen sahadaki personel durumu doğru değerlendirip harekete 
geçinceye kadar çok değerli zaman kaybedilir. İnsanlar müm-
kün olduğunca hızlı bir şekilde güvenli alana ulaşmak yerine 
ilave belirtileri beklerler, meslektaşlarıyla bunun yanlış alarm 
veya test alarmı olup olmadığını tartışırlar, duman ya da alev 
belirtilerini ararlar ve bu yüzden en kötü senaryoda yaşamla 
ölüm arasındaki farkı yaratacak olan saniyeleri boşa harcarlar.

Anında ve hızlı bir tahliye için bir alarm halinde durumun ve 
alınacak önlemlerin en kısa sürede netleşmesi şarttır. Bu da ön-
ceden çeşitli unsurlarla desteklenebilir, örneğin:

“Bir plan tasarlayıp insanların buna 
uymasını beklemek yerine insanların 

normalde bir alarma nasıl tepki verdiğini 
belirlemek ve acil durum planını buna 

dayandırmak daha etkilidir.”
 Erik auf der Heide

• Çalışanların çeşitli alarm senaryolarını ve gereken kurtarma 
adımlarını simüle ettiği daha pratik eğitim
• Kişinin kendi alarm sistemini ayrıntılı şekilde incelemesi: 
Çeşitli sinyaller net bir şekilde tahsis edilebiliyor mu ve bütün 
tehlikeli durumlar için net talimatlar var mı? Çok sayıda farklı 
sinyal kafa karıştırıcıdır ve insanların fazla yüklenmesine neden 
olabilir. Çok az sinyal ise, tehlikenin sebebi hakkında geniş bir 
yorum alanı bırakır.
• Mümkün olan en düşük yanlış alarm oranına sahip uyarı ci-
hazlarının (örn. gaz dedektörleri) takılması.

Yanılgı 2: İnsanlar Bir Alarmın Gerçek Olduğunu 
Fark Ettikleri Anda Panik Olurlar
Mantıksız davranan kontrolden çıkmış insanların (hatta: bir grup 
insanın) görünümü, görevi güvenlik olan herkesin kabusudur. 
Dahası, haberlerden, filmlerden ve televizyondan acil durumlar-
da paniğin “normal” davranış olduğu görülür. Ancak gerçekte 
panik ne otomatik ne de özellikle tipik bir davranıştır. Özellikle 
endüstriyel çalışma ortamlarında, ilgili eğitim olayları sırasında 
potansiyel olarak programlanmamış olaylar riski düzenli olarak 
bütün çalışanlara anlatıldığında dramatik senaryolar imkânsız  
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olmasa da nadirdir. Uzmanlara göre panik sadece üç faktörün 
birleşimi ile ortaya çıkar:

1.Kişinin kendisi veya yakınındaki diğer kişiler için büyük bir 
tehlike olduğunu algılaması,
2.Kurtarmanın mümkün olduğu inancı, ancak kaçış rotalarının 
ve opsiyonlarının sınırlı olması ve kısıtlama olmaksızın takip 
edilememesi ve
3.Çaresizlik hissi ve başka yöntemlerle tehlikeden kaçamama. 

“Güçlü bir güdü olmasına 
rağmen korku aslında felaketlerde 

ve acil durumlarda panik 
davranışına neden olmaz.” 

Paul und Ron Gantt

Bu unsurlardan en az ikisini önleyici tedbirlerle etkin bir şekilde 
etkilemek mümkündür. Burada amaç, tehlikeli durumlarda bile 
çalışanlara bir güvenlik hissi vermektir, örneğin:

• İlave alternatif kaçış rotaları kurmak gibi bol miktarda güven-
lik önlemi tahsis ederek.
• Yeterli sayıda ve güvenilir kişisel koruyucu ekipman ve alıştır-
malı olarak bunların takılması konusunda eğitim malzemeleri 
tahsis ederek.
• Mümkün olduğunca gerçekçi simülasyonlarla düzenli eğitim 
vererek.
Yanılgı 3: Gerçek Bir Olayda Herkes Sadece Ken-
dini Kurtarmayı Düşünür
Tam aksine: Özellikle aşırı durumlarda insanlar kendilerinin 
esasen sosyal varlıklar olduğunu ortaya koyar. Acil durum veya 

felaket yaşayan insanların hepsi, etkilenen kişiler arasında yo-
ğun bir dayanışma, yardıma hazır olma ve fedakarlık gördükle-
rini söylemektedir.

Pratik gözlemler ve bilimsel araştırmalar da toplu olarak ya-
şanan tehlike durumlarında pozitif sosyal davranışın baskın 
olduğunu teyit eder. Bu durum, etkilenen kişilerin yabancı ol-
mayıp meslektaşları gibi tanıdıkları insanlar olması durumun-
da daha da geçerlidir. Bu bağlamda “sosyal faktör” gerçekte 
operasyonel güvenlik kültürünün destekleyici bir temel direği 
haline gelir ve bunu pozitif yönde geliştirmek için çeşitli yakla-
şımlar bulunur:

• Etkileşimli unsurlar ve takım görevleriyle güvenlik eğitimini 
desteklemek
• Eğitim oturumlarına rol değişimini entegre etmek: bu husus 
çalışanların farklı bakış açıları kazanmasını sağlar - örneğin tesi-
sin güvenlik cihazlarını bilmeyen bir taşeron durumunda.
• Örneğin kişisel koruyucu ekipmanı takarken güvenlik pro-
sesleri dahilinde eşli çalışma sistemleri uygulama. Simüle edi-
len tehlike durumlarında da birlikte eylem eğitimi vermek.
• Acil durumlardaki görevleri ve sorumlulukları tanımlamak ve 
net bir şekilde aktarmak.
• Hatalar ve eksik yapılan işlemler konusunda açık iletişimi teş-
vik etmek, “Bununla nasıl başa çıkardım” alıştırmalarıyla kaza-
ların nedenleri hakkında ortak analiz yapmak. 

draeger.com
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thyssenkrupp’la Dört Soru 
Dört Cevap...

thyssenkrupp Industrial So-
lutions, Business Unit Service 
CEO’su Dr. Donald Weir, servis 
portföyünün ayırt edici özel-
liklerini ve müşterilerimize 
sağladığı yararları özetliyor.

thyssenkrupp Industrial Solutions nasıl bir ser-
vis yelpazesi sunuyor?
Müşterilerimizin ve kendi pazarlarının ihtiyaçlarını dinledikten 
sonra, bireysel ihtiyaçlarını karşılayabilecek, küresel operas-
yonlarımızdan temin edebileceğimiz ölçek ekonomileri ile sek-
tör bilgisinden faydalanan bir servis portföyü geliştirdik. Çok 
amaçlı genel çözümler değil, her bir müşterimizin özel ihtiyaç-
larını karşılayan çözümler sunuyoruz. Bu da, bir müşteri kritik 
bir makine arızasını gidermek üzere olabildiğince hızlı şekilde 
tek bir yedek parçaya ihtiyaç duyduğunda ya da ardından ser-
vise dönüş programına göre tasarlanmış bir projenin gerçek-
leştirileceği bir çalışmayla tesisini modernize etmek veya ge-
nel bakım fonksiyonlarını incelemek istediğinde, sektörünün 
spesifik sorunlarını anlayabilen teknik uzmanlarla ihtiyaçlarını 
karşılayabileceğimiz anlamına geliyor. 

Portföyümüz, kritik makine ve süreçler üzerine teknik uzman-
lıktan, yıllardır dünya çapında sağladığımız servislerden edin-
diğimiz deneyimden ve kesintisiz inovasyon programımızdan 
yararlanarak müşterilerimizin kârını optimize ediyor ve riskle-
rini en aza indiriyor.

thyssenkrupp Indust-
rial Solutions ve ra-
kipleri arasındaki fark 
nedir?
thyssenkrupp Industrial So-
lutions servis verdiği sek-
törlerde öncü bir çözüm 
sağlayıcısıdır. Bunun sağla-
dığı ölçek ekonomilerine ve 
süreç uzmanlığına ek olarak, 
uzman personelimiz dünya 
çapında, tesis yaşam süresi 
boyunca yılların birikimini 
edinmiştir.

thyssenkrupp Industrial Solutions öncü konumunu güveni-
lirlik, performans ve inovasyon temelinde geliştirmiştir ve bu 
değerler yaklaşımımıza bugün de rehberlik etmeye devam et-
mektedir.

Türkiye bölge stratejinizde ne rol oynuyor?
Türkiye, ekonomik gücü, teknik yetkinlikleri ve devam eden 
endüstriyel gelişimiyle thyssenkrupp operasyonlarının önemli 
bir odağıdır. Türkiye’de 1914’ten beri aktif olarak bulunuyor, bu 
ülke ve insanlarıyla kurmuş olduğumuz köklü ve güçlü bağlarla 
gurur duyuyoruz. İlk günümüzden itibaren madencilik, petro-
kimyasallar, çimento ve inşaat gibi farklı sektördeki müşterile-
rimizle yakın bir iş ilişkisi kurduk. Türkiye, vizyonu ve kararlılığı 
olan, sağlıklı bir girişimci topluluğuna ev sahipliği yapmakta ve 
bu dinamik bizim, Türkiye’nin gelecekte Industrial Solutions 
için en çok potansiyel vaat eden pazarlardan biri olacağına de-
rinden inanmamızı sağlıyor. Amacımız Türkiye’de büyümemizi 
sürdürmek ve değer yaratan, rekabetçi, özelleşmiş, teknolojik 
çözümler sunarak, müşterilerimizi ileriye taşımaktır. Bunu ger-
çekleştirebilmek için thyssenkrupp Grubu’nun bütünleşmiş gü-
cünden, bilinçli ve sistematik olarak faydalanıyoruz.

Müşteriler thyssenkrupp Industrial Solutions’a 
neden güveniyor?
Odak noktamız her iki tarafın karşılıklı yarar sağladığı bir çözüm ge-
liştirerek müşterilerimizin kârlarını ve risklerini optimize etmektir.

thyssenkrupp Industrial Solutions kesintisiz destek sunuyor ve 
sürdürülebilir bir ilişki hedefliyor. Müşterilerimiz için sağlam 
bir dayanak ve güvenilir bir ortak olarak, müşterilerimizin gele-
ceğini zenginleştirmek üzere altyapıya, uzmanlığa ve servisle-
re yatırım yapmaya devam ediyoruz. 

thyssenkrupp.com
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Dri-Prime® Pompaların Özellikleri ve Avantajları
• Açık Fan Dizaynı
125 mm çapa kadar katı madde içeren sıvıları, kanalizasyonu, 
çamuru rahatlıkla basabilirken aşınmaya karşı uzun süre daya-
nım sağlar.

• Yağ Haznesinde Mekanik Keçe
Kuru çalışmada ısınmadan ve arıza vermeden güvenilir per-
formans sağlarken pompayı gözlemleme zahmeti ve tamir 
maliyetini ortadan kaldırır. Silikon karbür yüzeyleri sayesinde 
aşındırıcı ortamlarda uzun ömürlüdür.

• Her Şarta Uygun Malzeme Opsiyonları
Standart olarak döküm olan gövde aşınma parçaları ve per-
vane operasyona ve ortama bağlı olarak paslanmaz çelik, 

döküm çelik, sertleştirilmiş 
döküm veya kromlu döküm 
olabilir. 2-12 pH aralığında 
ya da silis ve demir cüru-
fu gibi aşındırıcı şartlarda 
uzun süreli dayanım sunar.

• Treylerli – Ses İzolasyon 
Kabini – Şase Üzerinde
Bu pompalar seyyar uy-
gulamalarda kullanılmak 
üzere saha tipi treyler veya 
otoyol römorkuna mon-
te edilebilir ve bu sayede 
pompa çalışma alanında 
bir noktadan başka bir 
noktaya kolaylıkla taşına-
bilir. Ayrıca dizel pompalar 
elektriğin olmadığı yerler-
de kullanılabilir. Tüm mo-
dellerinde kullanılabilen 
gürültüyü azaltan kabinler 
dizel motorlu pompaların 
sesini azaltmak için mü-
kemmeldir.

• Dizel veya Elektrik Motoru Seçenekleri
Elektrik olmayan ya da enerji beslemesi güç olacak böl-
gelerde dizel motor seçeneğini kullanabilirken elektrik 
motoru ile daha düşük bakım maliyetleri, sessiz operas-
yon, otomasyon ve azaltılmış karbon emisyonu avantaj-
larını elde edebilirsiniz. Benzinli motor ile akuple de daha 
düşük kapasiteler için uygun maliyetle çözüm getirebi-
lirsiniz. 

GODWIN Kendinden Emişli 
Elektrikli ve Dizel Pompalar

Godwin markası 100 yılı aşkın 
tecrübesi ile drenaj pompası sa-

tış, servis ve kiralama hizmetlerinin verildiği pazarda otomatik 
kendinden emişli dizel ve elektrikli pompaların lider tedarik-
çisidir. Bir Xylem markası olan Godwin; madencilik, tünel, in-
şaat, belediye ve endüstride çeşitli uygulamalarda kullanılır. 
Godwin pompalar en zorlu drenaj işlerinin üstesinden kolay-
lıkla gelebilen tasarımları ile işinizde tüm koşullarda tam bir 
güvenilirlik sunar.

Dünya üzerinde 20.000’i aşkın kiralık seyyar drenaj pompaları 
ve 3.200 uygulama aparatı ile kiralama çözümünde sektörde 
öncüdür. Godwin Dri-Prime® pompalar, orta basma yüksekli-
ğine sahip CD serisi, yüksek basma yüksekliğine sahip HL serisi 
ve NC serisi ile geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

Godwin CD 150M

Dri-Prime® Pompalar
Dri-Prime otomatik kendinden emişli pompalar, dizel veya 
elektrikli motoru ile donatılmış olup kuru halden 8,5 metre 
emme yüksekliğine emiş yapabilir ve herhangi bir hasar görme-
den tekrar ve tekrar otomatik olarak kuru durumdan emiş yapa-
bilir. Godwin Dri-Prime pompaları sadece bir kez çalıştırdıktan 
sonra unutabilirsiniz. Manuel çalıştırma, su doldurma, dip kla-
pesi kullanma gibi zaman alan işlemlerin hiçbirine gerek yoktur. 
Dri-Prime düşük işçilik maliyeti ve güvenilir çalışma sağlar.
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YPT 
FABCELL® 
Flotasyon 

Tesisi 
Ekipmanları

YPT, flotasyon ekipman 
tasarımının yanı sıra; uluslararası 
standardlarda mühendislik, üst düzey 
teknolojik kontrol sistemleri, devreye alma, 
problem giderme tecrübelerini de sunuyor.
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Dri-Prime® Nasıl Çalışır?
Dahili Kompresörden gelen Basınçlı hava,

1.Godwin venturi içinden geçerek
2.Pompa gövdesi ve emiş hortumundaki havayı dışarı atarak 
vakum oluştururken
3.Tek yönlü valf bilyesi
4.Boşaltılan havayı dışarıda tutarak pompa gövdesine
5.Sıvı girişine imkân tanır ve otomatik olarak pompalamaya 
başlar.

Godwin Dri-Prime® serisi orta basma 
yüksekliğine sahip CD serisi, 

yüksek basma yüksekliğine sahip HL 
serisi ve NC serisi ile geniş bir ürün 

yelpazesine sahiptir.

Godwin Dri-Prime HL Serisi
Yüksek Basma Yüksekliği / Orta Ölçekli Debi / Orta 
Katı Partikül Boyutu 
Yaygın olarak madenlerde, açık ocaklarda yüksek irtifa için 
kullanılmakla birlikte daha birçok uygulamada yüksek basınç 
çalışması için tercih edilir. Katı madde taşıma yetenekleri ile 
“yüksek basma yüksekliğine” sahip Godwin HL serisi Dri-Prime 
pompalar, tek kademeli pervane tasarımıyla 193 MSS basma 
yüksekliğine kadar sıvı pompalayabilir. Pompalar, atık su, ça-
mur ve 65 mm çapa kadar katı madde içeren sıvıları rahatlıkla 
taşıyabilir ve 8,5 metre emiş yüksekliğine kadar otomatik ola-
rak emiş sunar.

Godwin Dri-Prime CD Serisi
Orta Basma Yüksekliği / Büyük Ölçekte Debi / Büyük 
Katı Partikül Boyutu
Godwin CD serisi Dri-Prime pompalar atık su, çamur ve 125 
mm çapa kadar katı madde içeren sıvıları rahatlıkla taşıyabi-
lir ve 8,5 metre emiş yüksekliğine kadar otomatik olarak emiş 
sunar. Bu pompalar, tek kademeli pervane tasarımıyla 85 MSS 
basma yüksekliğine ulaşırken maksimum 3500m3/h’e kadar 
sıvı pompalayabilir.

Uygulamalar
Çok yüksek basma yüksekliği, rahat 
taşınabilirlik, kuru çalışma gibi özellik-
leri sayesinde Godwin HL Seri pompa-
lar özellikle madenlerde, tünellerde, 
inşaat kazı alanlarında ki susuzlaştır-
ma uygulamalarında, offshore çalış-
malarda, yakıt ve gaz endüstrisinde, 
belediyelerdeki kanalizasyon bypass 
işlemleri, endüstriyel ve acil durum 
yangın destek uygulamalarında kulla-
nılmaktadır. 

anadoluflygt.com
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Potansiyeli

135 yılı aşkın süredir, FLSmidth süregelene meydan okuyarak, fırsatları 

ortaya çıkarmaktadır. Bizler, müşterilerimizle ortak olarak potansiye-

li keşfeder, proses bilgimizi ve uzmanlığımızı karşılaşılan güçlükleri 

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

sürdürülebilirliğin ve toplam sahip olma maliyetlerinin anahtar faktör 

olduğu bir üst seviyeye taşımalarına yardımcı oluruz.

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

aşkın organizasyonumuz ile market lideri olarak proses endüstrisindeki 

müsterilerimize, mühendislik, ekipman, servis ve sürdürülebilirlik çözüm-

leri sağlayıcısı olarak hizmet vermeye devam ediyoruz.

Daha fazlası için, fl smidthminerals.com’ u ziyaret edin

Keşfederiz
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Havalı Bir Madeniniz Olsun...
Dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de madencilik faaliyetlerinin büyük 
çoğunluğu açık ocak madenciliği 
ile yapılmaktadır. Ancak yüzeye 
yakın tükenen rezervler sebebiyle 

her geçen gün üretim çalışmaları, işletmelerin derinleşmesine 
dolayısıyla yer altı madenciliğinin artmasına neden olmakta-
dır. Yer altı madencilik çalışmalarının ilk adımı da doğal olarak 
havalandırma işlemidir. 

Maden işletmelerinde ve diğer yer altı yapılarında (Tünel ve 
Metrolar) solunabilir hava temini, toz konsantrasyonunun 
düşürülmesi, ortamdaki patlama riskinin kontrol altında tutul-
ması, ekipman ve makinaların güvenli şartlarda çalışabilmele-
rinin sağlanması için uygun hava özelliklerinin sağlanması ve 
bunun sürekli olarak yapılması kaçınılmazdır. Yönetmelikler 
ile CO2, CO, H2, H2S, SO2, NxOy, CH4 gibi zararlı gazların hangi 
konsantrasyon değerlerinde olması gerekliliği belirlenmiştir. 
Madencilik operasyonlarının her anında uygun koşulları sağ-
lamak verimli ve güvenli madencilik yapmanın başlangıcıdır.

Yer altı kömür işletmelerindeki grizu patlaması riski, metal ma-
denlerinde artan mekanizasyon sonucu önemli seviyede havayı 
kirleten dizel ekipmanlar, yükleme boşaltma, patlatma, delme, 
püskürtme beton uygulamaları gibi tüm çalışmalar maden-tü-
nel havalandırmaların yüksek hassasiyetle yapılmasının önce-
liğini ortaya koymaktadır. Elbette yeteri kadar temiz havanın 
temini, patlayıcı gaz oranlarının kabul edilebilir değerlerde tu-
tulması, ocak yangınlarının önlenmesi, ocak içerisindeki tozun 
değerler altında kalmasının sağlanması gibi tüm çalışmalar bir 
maliyet doğurmaktadır. Bu noktada en doğru fanın seçilmesi 
çok önemlidir. Hem ihtiyaç duyulan havanın temini hem de en 
düşük enerji sarfını dikkate alan çözüm aranan temel noktadır.

Temiz havanın, madenin her çalışma noktasına ulaştırılmasın-
dan sonra kirlenen havanın çalışma alanlarına uğramadan ocak 
dışına çıkarılması gerekir. Küçük bir yer altı işletmesinde göre-
ce kolay çözülen bu durum, orta veya büyük bir işletme de çok 
daha karmaşık bir hâl alır. Bu kapsam da uygun havalandırmayı 
sağlamak için ocak içi vantilatörler, yönlendirici ve ayarlanabilir 
kapılar önemli bir rol oynarlar. Bazen açılacak fere, bağlantı gale-
rileri, belki dahili bir desandre veya kuyu ile de en etkin havalan-
dırmanın oluşturulması sağlanabilir. Tüm bunlar doğal olarak iş-
letmeye yatırım veya ilave işletme giderleri olarak yansıyacaktır. 
Bu nedenle yer altı işletmesinin planlama aşamasında en önemli 
başlıklardan biri havalandırmadır. Üretim faaliyetlerinin miktarı-
na, zamana bağlı konumlarına, üretim yöntemine, personel ve 
iş ekipmanlarına, kullanılacak patlayıcı madde miktarı-tipine ve 
yapının jeolojik durumu ile doğrudan ilişkilidir. 

Unutmamak gerekir ki, havalandırma maden içerisindeki tüm 
iş döngüsü içinde yapılacak her iş ile çakışan ve dolayısıyla yer 

altı işletmesinde 24 saat kesintisiz olarak devam eden bir fa-
aliyettir. Havalandırmanın önemini daha da arttıran diğer bir 
önemli konu da madencinin kendi imkanları ile fiziksel olarak 
mücadele edebileceği bir konu olmamasıdır. Havanın yeterli 
vasıflar da olmadığı durumda buna maruz kalan bir madenci-
nin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Bu nedenle yer altında olan-
lara istisnasız 24 saat boyunca temiz solunabilir hava gönderil-
mesi hayati derece de önem arz etmektedir. Havalandırmaya 
yeterli önemi vermediği, gerekli bağlantı galerilerini açmadığı, 
uygun fanları kullanmadığı için üretim faaliyetlerinin sekteye 
uğradığı, hatta belirli dönemlerde faaliyetlerini durduran ma-
denler Türkiye’nin birçok yerinde olmuştur.

İyi bir tasarımı-planı yönetebilmek için temel şart, hava miktarı 
ve kalitesini sürekli olarak ölçmektir. Tüm mühendislik proje-
lerinde olduğu gibi iyi yapılmış bir plan, bu plana uygun bir 
uygulama, bu uygulamanın kontrollü olarak gerçekleştirilme-
si ve nihayetinde ölçüm yapılarak gerçekten planlandığı gibi 
gerçekleştiğini ya da gerçekleşmediğini görmek gerekir. Ölçül-
meyen bir prosesin yönetilmesi mümkün değildir. 

Gelişen teknoloji ile birlikte izleme ve erken uyarı sistemleri yer 
altı maden koşullarında ekonomik olarak da kullanılabilir duru-
ma gelmiştir. Merkezi bir kumanda sisteminin kurulması ile her 
an yönetilebilen ayarlanabilir hava kapıları ve çalışma hızı-de-
bisi ayarlanabilen fanlar ile yer altı maden işletmesinin en ideal 
havalandırması yapılabilir. Bu sayede özellikle elektrik tüketim-
lerinde ciddi bir düşüş yaşandığı gibi çeşitli nedenler ile kirle-
nen hava en süratli şekilde temizlenerek uygun çalışma şartları 
sağlanır. Bunun en önemli yansıması emniyetli ve ekonomik 
alanda kalmak ile birlikte ekipman ve çalışanların verimlerinin 
en üst seviyelere çıkarılmasıdır. 

İşletmede yer altı hava ihtiyacının belirlenmesi, en uygun ke-
sitlerin ve bağlantı yollarının planlanması ve gerçekleştirilme-
si, temiz havaya duyulan ihtiyaç ve havayı kirleten kaynakların 
doğru belirlenmesi ister ocak içinde lokal olarak ister madenin 
genel havalandırması için kurulacak ana havalandırma sistem-
lerinin hangi basınç ve debi değerlerinde olması gerekliliği, 
kapsamlı bir mühendislik çalışması gerektirir. Günümüzde bu 
işlemleri hızlıca yapan yazılım ve programlar olduğu gibi bu 
konuda uzmanlaşmış kişi ve firmalardan destek alınması da 
doğru bir yaklaşımdır. Bu programlar yardımıyla hem olası 
senaryolar test edilerek alternatif çözümler üretilebildiği gibi 
belki açılacak olan yeni bir bağlantı ile havalandırmanın ne ka-
dar iyileşebileceğini sanal olarak görmek mümkündür.

Temiz hava kalitesi (toza neden olmayan, uygun sıcaklıkta vb.) 
ve sürekliliği iyi madencilik yapabilmenin şartıdır. Unutmamak 
gerekir ki, ne kadar iyi havalandırırsan o kadar iyi madencilik 
yaparsın. 

zitron.com

TANITIM

Umut Yaşa  
Maden Mühendisi

56





www.madencilik-turk iye.com
15 Nisan 2018

Derrick Stacksizer Teknolojisi ile 
Tesislerin Sürdürülebilirliğinin 
Artırılması

Cevher hazırlama tesislerinde genel 
olarak tesisin tamamının kullandı-
ğı enerjinin hemen hemen yüzde 
50’si öğütme devresi tarafından tü-
ketilmektedir. İşletme maliyeti açı-

sından düşünüldüğünde bu oran tesis verimi dışında oldukça 
önemlidir. Öğütme devrelerinde de cevherin serbestleşme bo-
yutlarına kadar öğütülmesi gerekmekte ve serbestleşen tane-
lerin sınıflandırma devresinde verimli bir şekilde sınıflandırılıp 
zenginleştirme devresine aktarılması istenilir. Gerek tesise bes-
lenen cevherin karakteristiğine bağlı olarak gerekse sınıflandır-
ma devresinde kullanılan ekipmanların boyut ayırımı dışında, 
operasyonel parametreleri ve minerallerin özgül ağırlıkları 
arasındaki farklılıktan kaynaklı olarak yüksek verimlilikle sınıf-
landırma yapılamamaktadır. Bu verim hidrolik sınıflandırıcıların 
işletme zorlukları ve değişen tüvenan karakteristiği ile daha da 
çok etkilenmektedir. Böylece tesisin zenginleştirme devresinde 
verim ve tenör sorunları yaşanmakta ve akabinde hedeflenen 
verim tenör değerlerinin elde edilmesi zorlaşmaktadır. 

Bu durumda müşterilerimiz öğütme devrelerinde yüksek ve-
rimle çalışamayan hidrolik sınıflandırıcıları çok daha etkin bir 
sınıflandırma yapan Derrick Stacksizer Elek Makinaları ile de-
ğiştirmektedirler. 

ABD’da yer alan bir bakır-demir (Manyetit) tesisinde mevcut 
öğütme devresine ilave olarak bir adet daha değirmen eklen-

mesine rağmen manyetik seperasyon ve bakır flotasyonundan 
elde edilen konsantre miktarları tesisin kazançlı olarak çalışa-
bilmesi için üretilmesi gereken konsantre miktarlarından çok 
daha az ve tenörleri daha da düşük idi. İlave edilen bu değir-
menin günlük kapasitesi 2400 t/g olması gerekirken etkili sı-
nıflandırma yapılamamasından kaynaklı olarak bu rakam ilk 
devreye girdiğinde 1680 t/g olarak belirtildi. 

Tesise beslenen mevcut tüvenan cevher koşullarında hedefle-
nen verim değerlerini yakalayabilmek için cevher P80 = 70 µm 
olacak şekilde öğütülmesi gerekliydi. Tesisi eklenen ikinci de-
ğirmen ile her bir değirmen siklonlarla çalışarak P80=120 µm 
özelliklerinde 35 t/s kapasitede ürün üretmekteydi. 

Çözüm olarak müşteri; değirmenlerle kapalı devre çalışan hid-
rosiklonları her bir değirmen 2 adet Derrick Stacksizer ile kapalı 
devre çalışacak şekilde revize etti. 100 µm poliürethan paneller 
ile donatılan 4 adet Stacksizer elek makinası her bir değirme-
nin kapasitesini 50 t/s taze besleme değerine çıkarırken değir-
menler ile kapalı devre çalışan Stacksizer’ların üretmiş olduğu 
ürün özellikleri de P80= 75 µm’ dur. Bu özelliklerle zenginleştir-
me devresinden elde edilen konsantre miktarı ve tenörleri de 
hedeflenen değerlere ulaşıldı.   

Kurşun-çinko-bakır minerali işleyen tesislerde Kurşun ve çinko-
nun arasında bulunan özgül ağırlık farkı sebebi ile bu iki mi-

TANITIM

58



 Öğütme Kapasitesinde ve 
Verimlilikte Artış

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

 YETKİLİ
DİSTRİBÜTÖR

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

Stack Sizer® – Sulu Eleme Makinası

David Perkins
Türkiyeden sorumlu

Genel Müdür
26 yıllık tecrübe

12 adet Derrick Stack Sizer® ekipmanının Cerro Lindo, Peru
Kurşun-Çinko-Bakır İşletmesindeki Metal Verimini ve Kapasiteyi Artırması
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neral hidrolik sınıflandırıcılarda 
tane boyutuna göre ayrılmakta 
ve verimsizlikler yaşanmaktadır. 
Zira ince bir galen tanesi ile iri 
bir sfalerit tanesi hidrosiklonda 
alt akıma ya da üst akıma gitme 
gibi bir davranış sergileyebilir. 
Böylece serbest halde bulunan 
galen taneleri hidrosiklonun 
alt akımında yer almasından 
kaynaklı değirmen devresine 
geri dönecek ve serbest halde 
bulunmasına rağmen bir kez 
daha öğütülecektir. Aşırı öğü-
tülen taneler zenginleştirme 
devresinde verim kayıplarına 
neden olmasının yanı sıra ince 
tane miktarının artmasından 
ve buna bağlı olarak yüzey ala-
nının çoğalmasından kaynaklı 
flotasyon devresinde kullanılan 
kimyasal miktarları da artış gös-
termektedir. Bunun gibi sorun-
ların önüne geçebilmek adına 
hidrosiklonları Stacksizer’lar 
ile değiştiren bir tesiste hidro-
siklonların alt akımındaki ince 
miktarı ile Stacksizer’ın üst akımındaki ince miktarları karşılaş-
tırılması yapılmıştır. İlgili tablo aşağıda verilmiştir. 

Hidrosiklon Alt 
Akımı

Stacksizer Üst 
Akımı

Boyut ( µm ) Cum.Elek Üstü Cum.Elek Üstü

+210 100,00

-210+150 100,00 3,88

-150+106 22,68 2,36

-106+75 16,4 2,00

-75+63 11,1 0,54

-63+45 8,78 0,04

-45+38 5,81 0,02

-38 5,29 0,00

Tesisin öğütme devresi hidrosiklonlar ile kapalı devre çalıştı-
ğında atığın Pb+Zn içeriği yüzde 0,8 Stacksizer‘lar ile çalıştığın-
da  bu oran yüzde 0,4’e kadar düşmektedir. Bunun en önemli 
sebepleri arasında aşırı öğütülen ince malzeme miktarındaki 
azalmadan kaynaklanmaktadır ki bu da değirmende esas öğü-
tülmesi gereken bağlı tanelerin verimli sınıflandırma sonucu 
değirmene geri gönderilmesi ile mümkündür. Sonuç olarak 
atıktaki kaçak metalin konsantreye dahil edilerek verimin art-
masında önemli rol oynamıştır. 

Böylece yıllık ortalama toplam 4500 ton (Pb+Zn) daha fazla 
konsantre elde edilmesine olanak sağlamıştır. 

Stacksizer elek makinası hidrosiklona göre daha fazla ilk yatı-
rım maliyeti ve kullanma alanı gerektirse de yapılan yatırımın 
amortisman süresi 6 aydan çok daha kısa sürede gerçekleşmiş-
tir. Bu süre Derrick Stacksizer ekipmanlarının zenginleştirme 
devrelerinde kullanılması sonucunda ortalama 4-12 ay arasın-
da değişmektedir. Ancak istinai durumlarda da 1,5 ay gibi çok 
kısa sürede amorti eden yatırımlar da mevcuttur. 

Zenginleştirme tesislerinin karlılığının devam ettirilebilmesi 
için üretmesi gereken belirli tenör değerlerindeki minimum 
konsantre miktarları, tesisin öğütme devresi hidrolik sınıflan-
dırıcılar yerine Derrick Stacksizer ekipmanları ile çalıştığında 
daha fazladır. Bu fazlalık öğütme devresindeki serbest halde 
bulunan değerli ince tanelerin aşırı öğünmesini engelleye-
rek zenginleştirme devresinde şlam olarak atılmasının önüne 
geçilerek sağlanmaktadır. Bu karşılaştırmayı bir başka deyişle 
söyleyecek olursak aynı miktarda konsantre üretebilmek için 
hidrolik sınıflandırıcılar ile çalışan tesis Derrick Stacksizer ile ça-
lışan tesise göre aynı özelliklerde yüzde 4 oranında daha fazla 
tüvenan cevher tüketmektedir. Bu bağlamda yer altı kaynak-
larımızı etkili ve verimli kullanabilmek için Derrick Stacksizer 
teknolojisi öğütme devrelerinde önemli rol oynamaktadır. 

mtmmakina.com.tr
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Barkom ve Atex- Exproof 
Sondaj Makineleri

Madencilik ve inşaat sektörüne sondaj 
makine ve ekipmanları imalatı ve teda-
riğinde 30 yıla varan tecrübeye sahip 
olan Barkom Grup, piyasada mevcut 
en son teknolojiyi ve en yüksek kalite-

de malzemeyi kullanmayı kendine her zaman misyon edinmiştir. Barkom Grup, 
müşterilerinden aldığı geri bildirimlerle piyasanın ihtiyaçlarını takip ederek, satış 
öncesi ve sonrası teknik destek hizmeti sunarak ekipman tedariğinde üst kalite 
hizmet sağlamayı amaçlamıştır. Barkom Grup Türkiye’nin Elmaslı Sondaj Ekipman-
ları (Karotiyerler, Wireline ve Düz Takım Tijler, Muhafaza Boruları, Vidye ve Diğer 
Aksesuarlar) konusunda en geniş ürün yelpazesine sahip olan firmasıdır. Barkom 
Grup kendi ürünlerinin yanı sıra, dünyaca bilinen, önemli bir çok firmanın da Türki-
ye temsilciliğini yapmaktadır.

Barkom Grup Türkiye’de bir ilki başararak Atex sertifikalı yer altı sondaj makinesi 
üretmiş ve madencilik sektörüne güvenli madencilik yapılması konusunda öncü ol-
muştur. Atex –Exproof (Patlatmazlık) kelimesi, yer altı madenleri, rafineriler ve yakıt 
istasyonları gibi patlayıcı ortamların bulunduğu alanlarda güvenli bir şekilde çalı-
şabilmek adına bu ortamlarda kullanılan ekipmanların sahip olması gereken en 
önemli özellik olarak tanımlanabilir. Bu özellik sayesinde olası bir patlayıcı 
ortamda ark veya alev üretmesi muhtemel ekipmanlar farklı koruma tip-
leri kullanılarak ortamdan yalıtılmaktadır.   

Barkom Grup uzun Ar-ge çalışmalarından sonra gerçek Atex serti-
fikalı prototip üretimini 2017 yılında gerçekleştirerek bir maki-
nenin yalnızca elektrik motorunun Atex sertifikalı olması ile 
muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılamayacağını kanıt-
lamıştır. Bu kapsamda Türk standartları enstitüsü dene-
timinde bdu400ex yer altı sondaj makinesinin bel-
gelendirilmesi tamamlanmıştır.  Bir makinenin Atex 
sertifikalı olması tüm bileşen ve donanımlarının Atex 
standartlarına uygun olarak üretilmesi ve atex yönergeleri 
kapsamında test edilerek belgelendirilmesi ile mümkündür. 
Fakat ne yazık ki ülkemizde atex sertifikasının içerik ve 
gereklilikleri eksik tanımlanmakta ve denetimler ma-
kine bütününü ele alacak şekilde yapılmamaktadır. 
Bu eksikliğin giderilmesi adına özellikle patlayıcı 
ortam ihtiva eden galerilerde çalışan işletmeler çok 
iyi bilgilendirilerek Atex belgeli makina alımlarında 
doğru tercihi yapmaları sağlanmalıdır.

Dünya genelinde farklı ülkeler tarafından yayınlanan ve 
kullanılmakta olan farklı isimli ve kod numaralı patlatmazlık 
standartları ve yönergeleri, uzun bir süredir birbirleriyle uyum-
lu haldedirler. Uluslararası olarak kullanılan IEC 60079, Avrupa’da 
kullanılan EN 60079, Rusya’da kullanılan GOST-R 51330,ABD ‘DE kul-
lanılan ANSI/UL 60079 ve FM 3600 ve Çin’de kullanılan GB3836 pat-
latmazlık standartları küçük farklılıklar dışında özdeş standartlardır. Yani 
bu patlatmazlık standartlarına uygun olarak üretilmiş ve sertifikalandırılmış 
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olan ekipmanlar, teknik olarak diğer ülkelerdeki patlatmazlık gereksi-
nimlerini karşılayacak durumdadır. Diğer bir ifadeyle, bu standartlar te-
mel alınarak oluşturulan IECEx, ATEX, GOST, CNEx/MA, CSA, FM/ANSI/UL 
ve ANZEx gibi sertifika sistemleri farklı ülkelerde kullanılmalarına rağmen 
aslında aynı özellikleri taşımaktadır. Dünya çapında patlatmazlık sertifi-
kalandırması yapabilen akredite laboratuvarlar da, bu sebepten dolayı, 
birbirlerinin özdeşi olan birçok patlatmazlık sertifikasını verme yetkisi-
ne sahiptir. Ülkemizde bu konuda yasal altyapı ve yönergeler açısından 
herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır. Bu kapsamda Barkom Grup ATEX 
sertifikasını Avrupa Atex belgesi verme iznine sahip onaylanmış kuruluş 
olan TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNDEN alarak büyük bir atılım ger-
çekleştirmiştir.

Ülkemizde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan sonra 30 Nisan 
2013 tarihinden yayınlanan ‘’Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerin-
den Korunması Hakkında Yönetmelik’’ Avrupa’da kullanılan 99/92/EC esas 
alınarak düzenlenmiştir. Yine 30 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan ‘’Muh-
temel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili 
Yönetmelik (2014/34/AB)’’ ile kullanılacak teçhizatların taşıyacağı özellikler 
belirlenmiştir.

Yönergelerin taviz verilmeden uygulanması ve teftişlerin eksiksiz şekilde yeri-
ne getirilmesi özellikle yer altı madenlerinde yaşanması muhtemel ölümlü ve 

hatta felaket seviyesindeki kazaların önüne geçilmesi açısından elzemdir. 
Bu konuda işverenlerin, iş müfettişlerinin ve maden persone-
linin ortaklaşa çalışması en önemli kontrol mekanizmaların-
dan birisi olacaktır. Ülkemizde madenlerde kullanılmasına 
izin verilen ekipmanların mutlaka Avrupa Birliği’nde geçerli 
olan ATEX sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Bu du-
rum yerli üretim olan ATEX sertifikalı sondaj makinemizin 

kullanımın önemi açıkça ortaya koymaktadır.

Yer altı sondaj makinesi BULLDRILL BDU400EX maden ocak-
larında, özellikle kömür madenlerinde (grizu patlaması riski 

olan sahalarda), yer altında gerek görülen her yerde, dar ve 
küçük galerilerde ve kolay adapte edilebilirliği ile 360° sondaj 

yapabilecek şekilde imal edilmiş bir kızaklı ve paletli opsiyonu 
sunan sondaj makinesidir.

BDU 400EX kompakt tasarımı sayesinde dar tüneller veya dar 
galerilerde delik delmede ideal bir kullanım sunmaktadır. 

BULLDRILL BDU400EX Atex Ex-Proof sertifikalı olması sayesinde 
patlama riski taşıyan tüm kömür madenlerinde en güvenilir son-

daj makinesidir. Barkom üretici firma olması ve sertifikalı bir ürün 
imal edip pazarlaması ile ürününe ATEX-CE sertifika alanında garan-

ti vermiş olmaktadır. 

barkomas.com
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DAMA Mühendislik 13. Yılını 
Başarılarla Tamamladı…

DAMA Mühendislik AŞ, maden arama, 
işletme ve cevher hazırlama alanlarında 
yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı 
müşterilerine 13 yıldır hizmet veren bir 
şirket. 2005 yılında uluslararası stan-
dartlarda ve tarafsız mühendislik ve 
danışmanlık hizmetleri vermek üzere 
kurulan DAMA Mühendislik’in kurucusu 

olan ve bu yıl meslekte 50. yılını tamamlayan Maden Yüksek 
Mühendisi Sabri Karahan arama aşamasından işletmeye alın-
masına kadar bütün süreçlerine tanık olduğu, emek verdiği 
Bergama Ovacık Altın Madeni’nin işletmeye alınmasındaki 
başarılı yönetimiyle tanınıyor. Bergama Ovacık Altın Made-
ni hikâyesi ise bir maden yatağının işletmeye alınmasının 
ötesinde, Türkiye’de altın madenciliğini başlatan bir başarı 
hikâyesi olarak öne çıkıyor. Çünkü bu başarı, ülkemizde altın 
madenciliğine karşı önyargıların kırılmasını sağlayarak başka 
altın madenlerinin de bulunmasını ve işletmeye alınmasını 
mümkün kıldı.

DAMA; 13 yılda 350’nin üzerinde yerli ve yabancı müşterisine 
maden aramadan kaynak/rezerv tahminine, maden planla-
madan tesis tasarımı ve maden kapatma planlamasına kadar 
geniş bir yelpazede hizmet verdi. DAMA’nın müşterileri ara-
sında yerli ve yabancı büyük madencilik şirketleri, yatırımcı-
lar, orta ve küçük ölçekli maden şirketleri, finans kuruluşları 
ve bankalar bulunurken, şirketin bulunmasına ve/veya işlet-
meye alınmasına katkı yaptığı birçok maden başarıyla faali-
yetlerini sürdürüyor.

Maden Arama, Geliştirme ve 
Cevher Hazırlamada Uluslararası 

Düzeyde Yerel Tecrübe

DAMA, hizmet vermiş olduğu alanlarda, bilgili ve tecrübeli 
uzmanları çatısı altında bulunduruyor. Bu kapsamda şirket 
bünyesinde yerel ve uluslararası projelerde 40 yılı aşkın bilgi 
ve tecrübe sahibi maden ve jeoloji mühendislerinin yanı sıra 
firma içi tecrübelerle yetişmiş +10 yıl ve +5 yıl mesleki tecrü-
belere sahip mühendisler ve bir finans uzmanı yer almakta-
dır. Yürütülen her projenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
değişik alanlarda uzmanlardan oluşan ekipler görevlendiren 
şirketin gerektiğinde projelerinde destek alabildiği yerli ve 
yabancı uzmanlar ve mühendislik firmalarıyla yakın bağlan-
tıları var. Öte yandan DAMA, veri tabanı yönetiminden, üç 
boyutlu jeolojik modelleme, istatistik ve jeoistatistik analiz, 
blok modelleme, maden kaynak tahmini, yer altı ve yer üstü 
ocak planlamasına kadar bütün madencilik süreçlerinin mo-
dellenip tasarlandığı bütünleşik bilgisayar programlarına da 
sahip.

DAMA’nın bünyesinde uluslararası genel kabul gören JORC 
veya NI43-101 standartlarına göre Yetkin Kişi (Competent Per-
son/Qualified Person) niteliklerine sahip iki jeoloji mühendisi 
ile bir profesyonel maden 
mühendisi bulunuyor. Bu 
bağlamda DAMA’nın hazır-
ladığı raporlar uluslararası 
borsa ve bankalar tarafından 
kabul ediliyor. DAMA bugü-
ne kadar yurt içi ve dışında 
birçok projede JORC veya 
NI43-101 uyumlu kaynak 
tahmini, kapsam çalışması 
(scoping study) ve ön-fizi-
bilite/fizibilite çalışmalarını 
başarıyla tamamladı.

Sabri Karahan

64



15 Nisan 2018
www.madencilik-turk iye.com

Bilindiği üzere kaynak ve rezerv tahmini, maden ocak tasarı-
mı ve üretim planlaması gibi tüm madencilik işlerinin hızlı ve 
etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmesi ancak iyi örgütlenmiş, 
proje ihtiyaçlarına uygun farklı konularda geniş bilgi, yetenek 
ve deneyime sahip birbirlerini tamamlayan uzmanlardan olu-
şan ekiplerle mümkündür. DAMA, üstlendiği işleri, birbirleriyle 
uyumlu ve iş birliği içinde çalışan, değişik konulardaki bece-
rilerini birleştiren farklı alanlarda uzmanlardan oluşan ekipler 
ile yerine getiriyor. DAMA, bünyesinde barındırdığı bu çok iyi 
bütünleşmiş ekip ile yıllardır başarılı ve uygulanabilir projeler 
gerçekleştiriyor. DAMA’nın sadece 2017 ve 2018 yıllarında ger-
çekleştirdiği önemli bazı projeler ise şu şekilde;

• Konya İnlice Altın Projesi’nde yer alan ADR tesisinin tasarı-
mını ve kurulumunu DAMA-KCA ortaklığı yapmış olup, tesis 
devreye alınarak Proje Sahibi’ne devredildi. Tesis tam kapasite 
çalışıyor.
• Çanakkale ili Lapseki ilçesinde yer alan bir başka altın pro-
jesinde arama aşamasından itibaren danışmanlık hizmeti 
verilmiş olup; JORC uyumlu kaynak tahmini yapıldı. Projenin 
kaynak tahmini çalışması Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın 
(EBRD) denetiminden başarılı bir şekilde geçti. Projenin deva-
mı olarak DAMA-KCA iş ortaklığı olarak ADR tesisinin tasarımı 
ve yapımı çalışmaları da başarı ile gerçekleştirildi. Tesis tam 
kapasite çalışıyor.
• Balıkesir ili İvrindi ilçe sınırları içinde yer alan altın projesi kap-
samında jeolojik arama aşamalarından itibaren danışmanlık 
hizmeti verildi ve NI-43.101 uyumlu kaynak tahmini ve ardından 
fizibilite çalışması başarı ile bitirildi. Projenin kaynak tahmini 

çalışması ile fizibilite çalışması Avrupa İmar ve Kalkınma Ban-
kası’nın (EBRD) denetiminden başarılı bir şekilde geçti. DAMA 
2018 yılında aynı projenin devamı olarak ADR altın tesisi tasa-
rımı ve kurulumu işini de üstlenmiş olup çalışmalarına başladı.
• İran Kamar Mehdi Florit Madeni için yer altı maden işletme 
ağır mal seperasyonu ve flotasyonu konusunda test çalışmaları 
ve ön-fizibilite çalışması gerçekleştirildi.

DAMA’nın Sektöre Verdiği Ana Hizmetler
Jeoloji ve Arama Hizmetleri
1. Arama Projeleri Tasarımı
DAMA, özellikle metalik madenler ve kömür için arama proje-
lerinin tasarlanması ve yönetilmesinde uzmanlaşmıştır. Birçok 
maden ve maden yatağı tipi ile ilgili arama projesi tasarlama 
konusunda hizmet vermektedir. Proje tasarımı, veri derleme 
ve gözden geçirilmesi, birleştirilmiş veri yorumlama ve hedef 
tanımlama, program tasarımı ve planlaması ile bütçelemeyi 
kapsamaktadır.

2. Arama Proje Yönetimi
DAMA, arama projelerinde tecrübeli profesyonellere sahiptir ve 
arama projelerinde teknik danışman veya anahtar teslimi ola-
rak hizmet sunmaktadır. DAMA’nın proje yönetimi konusunda-
ki hizmetleri, topografik haritalama, jeolojik haritalama, yüzey 
ve yer altı örnekleme programları, sondaj program tasarımı, ye-
rinde denetim, loglama ve örnekleme, QA/QC protokolleri tasa-
rımı, denetimi (audit) ve gözden geçirilmesi (review), metalürjik 
testler için yığın örnekleme gibi işleri kapsamaktadır.

DAMA; Türkiye, Avrupa ve Asya’da altın ve baz metaller başta 
olmak üzere 300’den fazla arama projesini planlamış, yürütmüş 
ve rapor etmiştir. Bulunmasına ve/veya işletmeye alınmasına  
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katkıda bulunduğu birçok maden yatağı işletilmektedir veya iş-
letmeye alınma aşamasındadır. Örnek olarak Gümüşhane-Hazi-
nemağara, Bolkardağ, Konya-İnlice, Çanakkale-Lapseki, Aladağ 
krom, Orhaneli-Fuğla tepe krom yatakları verilebilir. 

3. Kaynak Modelleme ve Raporlama
DAMA, tüm maden ve yatak türleri için veri tabanı yönetimi, 
2B ve / veya 3D jeolojik modelleme, verilerin istatistiksel ve 
jeoistatistiksel analizleri, kaynak tahmini, uluslararası kabul 
görmüş raporlama standartlarına göre sınıflandırma ve rapor-
lama konusunda kapsamlı deneyime sahiptir. JORC, NI43-101 
gibi raporlama yönetmeliklerine göre yetkin / yetkili kişi olarak 
tanımlanan uzmanlar tarafından imzalanan raporları dünyanın 
her yerinde borsalar ve finans kuruluşları tarafından muteber-
dir. DAMA’nın 2017 yılında 2 ayrı projede yaptığı kaynak tah-
mini projesi EBRD tarafından kredilendirilmiştir.

4. Teknik İnceleme ve Durum Tespiti (Due Diligence)
DAMA, çeşitli aşamalardaki arama projeleriyle ilgili önemli 
kusurları veya teknik sorunları tanımlamak için teknik durum 
tespiti incelemeleri konusunda geniş deneyime sahiptir. Jeo-
lojik, kaynak tahminleri, çevresel, madencilik ve sosyo-politik 
gibi risk faktörlerine odaklanarak projenin tüm önemli teknik 
yönlerini gözden geçirmekte ve projenin fırsat ve riskleri ko-

nusunda müşterilerini bilgilendirmektedir. Son yıllarda ger-
çekleştirdiği bu tür projelere örnek olarak Portekiz Alvalade 
baz metal projesi, Montemor ve Barba baz ve değerli metaller 
projesi, İran Kamar Mehdi fluorit madeni, Nasim bakır madeni, 
İsveç Gumsberg VMS Projesi gösterilebilir.

5. Maden Sahaları Değer Takdiri
DAMA, bir maden kaynağı içeren veya henüz içermeyen ma-
den sahalarına değer takdir etme konusunda da müşterilerine 
hizmet vermektedir.

Madencilik ve Cevher Hazırlama
DAMA, kaynak bloklarını rezerve dönüştürmede en iyi op-
timizasyon programlarını kullanmaktadır. DAMA, maden 
rezerv çalışmasında dönüştürücü faktörleri (modifying fac-
tors: Madencilik/İşletme, metalürjik, ekonomik, pazarlama, 
yasal, çevresel, sosyal ve idari/yönetsel) göz önüne alarak, 
modellenen kaynaklarının emniyetli ve ekonomik çıkarılma-
sına ilişkin tüm seçenekleri değerlendirerek rezerve dönüş-
türmektedir. 

Uygun ölçekte maden yerleşim planlarının hazırlanması, maki-
ne ekipman seçiminin yapılması ve yatırım ve işletme maliyet-
lerinin belirlenmesi konusunda uzman personeli bünyesinde 
bulundurmaktadır.

DAMA yapılan sondaj çalışmaları sonunda elde edilen ana-
liz ve litolojik verileri dikkate alarak yatırıma yönelik tekno-
lojik testlerde numune alımlarının planlanması, tasarımı, 
saha personeli ile birlikte numunelerin alınması, paketlenip 
laboratuvara gönderilmesi ve sonuçların yorumlanarak uy-
gun teknolojinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yap-
maktadır. 

DAMA, cevhere uygun, cevher zenginleştirme yönteminin be-
lirlenmesi, yöntem dahilinde geliştirilen akım şemasına bağlı 
olarak ekipmanlar seçerek proses yatırım ve işletme maliyetle-
rinin belirlemektedir. 

DAMA, kapsam çalışması (scooping study), ön-fizibilite, fizibili-
te raporlarının yazımında konusunda uzmanlaşmış kadrosu ile 
hizmet vermektedir. 

dama-engineering.com
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DOSYA KONUSU: BAKIR, KURŞUN, ÇINKO

Bir Çağa Adını 
Veren Metal: 
Bakır

Bakır, tarih boyunca insanoğlunun hayatını kolaylaştıran ma-
denlerin başında yer aldığı gibi “Bakır Çağı” denilerek insan-
lığın en önemli dönüşümlerinden birisinin yaşandığı bir çağa 
da adını vermiştir. İnsanların önce bakırı, ardından kalayla bir-
leşiminden oluşan tuncu keşfetmeleri medeniyet seviyesinde 
büyük ilerleme sağlamıştır. Bu devirde insanlar bakırın çok ko-
lay şekillendirilebilen bir metal olduğunu keşfetmişler ve savaş 
aletlerini de tunçla imal etmişlerdir.

Bilinen en eski bakır yatakları Kıbrıs adasında yer almaktadır. 
Bakır, “AesCyprium” ismini ve Cu simgesini bu adanın adından 
almıştır. Anadolu’da bakır madenciliğinin tarihi günümüzden 
yaklaşık 10.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. İğne, biz, 
kanca gibi küçük aletlerin yanı sıra süs eşyası yapımında da 
kullanılmıştır. Mısır ve İran gibi çok eski yerleşim bölgelerinde 
ise 4.500’lü yıllara uzanan bir kullanım tespit edilmiştir. Bakır 
boru, eski Mısırlılar tarafından M.Ö. 2750 yıllarında su taşımak 
için kullanılmıştır. Bu örnekler daha sonraları Romalılar tarafın-
dan benimsenmiş ve özellikle bakır su deposu uygulamalarına 
rastlanmıştır. En eski bakır tesisat örnekleri ise M.S. 79 yılında 
Vezüv Yanardağının yerle bir ettiği Herculaneum arkeolojik 
şehrindedir.

Doğada Bulunuşu ve Mineralleri
Tabiatta 100’den fazla bakır minerali bilinmesine rağmen eko-
nomik değeri olan cevher mineralleri daha azdır. Bunların baş-
lıcaları kalkopirit, kalkosin, enarjit, bornit ve eksojen ortamda 
ise malahit ve azurittir. Bakır cevherinin kullanım alanlarına 
göre işletilebilirlik sınırı çok çeşitlidir. Ayrıca yatağın büyüklü-
ğü de bu sınırı belirleyici bir faktördür. Avrupa’da en alt işletme 
sınırı yüzde 1,5 olup çok büyük yataklar için bu sınır yüzde 0,5 
olabilmektedir. Yüzde 0,3 bakır içeren yataklar ise potansiyel 
yataklar olarak düşünülmektedir. Günümüzde dünya bakır 
üretiminin 4’te 3’ü yerüstü işletmelerinden gerçekleştirilmek-
tedir. Bunlarda işletme tenörü yüzde 0,3-1’dir. Oksitli cevher-
lerde ise yüzde 2-3 bakır tenörlü olup asitlerde çözünen bu 
tip cevherler işletilmeye elverişli silikatik-bakır cevherleri ise 
elverişsizdir. Bakır cevheri yataklarında Pb, Zn, Au, Ag, Cd, Ge, 

Se, In, Pt, Co, Ni, Bi, As, Sb gibi elementler yer alabilir. Bunlar-
dan As, Sb, Zn, Bi zararlı bileşendir. Çinko (Zn) yan ürün olarak 
işletilmiyorsa yüzde 10’nun altında olmalıdır. Bizmut yüzde 
0,5, arsenik yüzde 2,78, antimuan yüzde 1’in altında olmalıdır. 
Pirit ve bakırın bir arada bulunduğu piritli bakır cevherlerinde 
cevherden bakır eldesi karışık cevherlerden daha kolaydır. Pi-
ritli bakır cevherlerinde ayrıca çinko, oksidasyon zonunda al-
tın, kadmiyum ve selenyum hatta az miktarda germanyum ve 
indiyum faydalı bileşen olarak bulunabilir. Bu yüzden mineral 
parajenezi, cevher zenginleştirmeyi etkilediğinden önemlidir. 
Minerallerin sülfürlü ya da oksitli oluşu, işletilebilme tenörünü 
değiştirmektedir. Sülfürlü cevherlerde işletme tenörü düşük 
fakat silikatik cevherlerde yüksektir.

Kullanım Alanları
Günümüzde demir ve alüminyumun ardından en fazla tüketi-
len üçüncü metal bakır olup elektrik ve ısı iletkenliği son dere-
ce yüksek olduğu için endüstride pek çok uygulama alanı bul-
maktadır. Bakır; elektrik ve dağıtım, tesisat, haberleşme, inşaat, 
elektronik, motor, savunma, otomotiv, havacılık ve uzay, sağlık 
alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bakır, endüstriyel 
metaller arasında en iyi iletkenliğe sahip olanıdır. Yüksek, orta 
ve düşük voltaj güç kablolarında, enerji tasarruflu jeneratör, 
motorlar, transformatörler ve yenilebilir enerji üretim sistem-
lerinde etkin olarak kullanılmaktadır. Bakırın diğer etkin ilet-
ken metallere göre daha güçlü, korozyona ve sünmeye daha 
dirençli olması, elektrik ve enerji sektöründe vazgeçilmez bir 
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yerde olmasını sağlamaktadır. İletişim sektöründe de bakırın 
önemi büyüktür. Ayrıca bakır mikroişlemcilerin daha az enerji 
ile çok daha yüksek hızlarda işlem yapabilmesini sağlamakta-
dır.

Gelecek yıllarda insan hayatına daha çok girmesi beklenen 
elektrik motorlarının kullanımının artmasıyla, gelecek dönem-
de bakırın kullanımında da artışlar olması kaçınılmaz olacaktır.

Üretim Yöntemi
Jeologların arazide mineral yatağının yerini gösteren işaret 
ve anomalileri tespit etmesinin ardından yapılan detaylı ça-
lışmalarla uygun jeolojik, ekonomik, çevresel ve yasal şartlar 
sağlanabilirse madencilik faaliyetleri başlar. Bakır üretiminin 
birincil aşaması, bakır içeren cevherin bulunduğu yerden çı-
kartılmasıdır. Bakır üretiminin üç temel yöntemi vardır: Açık 
ocak madenciliği, yer altı madenciliği ve liç işlemi. Bunların 
içinde açık ocak madenciliği dünyada kullanılan en yaygın 
yöntemdir.

Genel olarak yüzde 0,4-10 Cu içeren sülfürlü bakır cevherleri 
flotasyon yöntemi ile zenginleştirilmektedir. Cevher çıkartıl-
dıktan sonra kırma ve eleme işlemlerini takiben flotasyon ile 
zenginleştirme işlemine geçilir. Elde edilen bakır konsantreleri 
yüzde 13 ile yüzde 44 arasında bir aralığa sahiptir. Bazı durum-
larda işleme, kavurma işleminin ardından ergitme işlemiyle 
devam edilerek bakır yüzde 50-70 tenörlü “mat” bakıra dö-

nüştürülür. Ergimiş mat bakır, konverter fırınlarında işlenerek 
yüzde 98,5-99,5 tenörlü blister (ham bakır) elde edilir. Sonra-
ki adımda, blister bakır geleneksel alevle rafinasyon işlemine 
veya uygulamaları her geçen gün gittikçe artan, tekrar ergitme 
ve elektrorafinasyon için anotları besleme işlemlerine tabi tu-
tulur. Elektrorafinasyon yönteminden yüzde 99,99 saflıkta rafi-
ne bakır katotlar elde edilmektedir. 

Dünya genelinde bakır üretiminin yaklaşık yüzde 15’i hidro-
metalurjik yöntemle gerçekleştirilir. Bu yöntemde bakır genel 
olarak düşük tenörlü, oksitli ve hatta bazı sülfürlü cevherler-
den liç işlemi (uçucu ekstraksiyon) ve elektrokazanma (SX-EW 
yöntemi) işlemleri uygulanarak elde edilmektedir. Elde edilen 
ürün, elektrorafinasyon yönteminde de olduğu gibi yine rafine 
bakır katotlarıdır. 

Maden üretiminden elde edilen rafine bakırın üretimi (meta-
lurjik zenginleştirme veya SX-EW yöntemi ile), birincil ham mal-
zeme 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 kul-
lanılarak yapılan rafine bakır üretimi “ikincil bakır üretimi“ ola-
rak adlandırılır. İkincil üretim sayesinde enerji tasarrufu ve ge-
lecek nesiller için de kullanılmak üzere hammadde tasarru- 
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fu sağlanmaktadır. İkincil bakır üretiminde, birincil üretimlerde 
uygulanana benzer yöntemler tatbik edilmektedir. 

Bakır, fabrikalara genel olarak katot, filmaşin, takoz, levha 
veya külçe halinde nakledilmektedir.Fabrikalarda da eks-
trüzyon, çekme, sarma, dövme, ergitme, elektroliz veya ato-
mizasyon gibi yöntemler aracılığıyla tel, çubuk, sac, levha, 
şerit, dökümler, toz ve diğer formlarda ürünler elde edil-
mektedir. Daha sonra bu bakır ve bakır alaşımları toplumun 
ihtiyaçlarını giderebilmek için son imalat veya dağıtım için 
nakledilirler.

Dünyada Bakır Rezervi ve Üretimi
Dünyada bilinen bakır rezervleri, talebi uzun yıllar karşılayacak 
durumda olmasına rağmen, dünyada en çok arama yapılan 
madenlerin başında yine bakır gelmektedir. Bugüne kadar 
yapılan araştırmalara göre dünyada tespit edilen bakır rezervi 
yaklaşık 790 milyon ton civarındadır. Bakırın kullanım alanla-
rının çok olması ve tüketiminin her geçen gün artması, bakır 
üreticilerini yeni yataklar aramaya itmektedir. 

Dünyanın en önemli bakır yatakları bir Güney Amerika ülkesi 
olan Şili’de bulunmaktadır. Şili, 170 milyon ton bakır rezervi ile 
dünya bakır rezervlerinin yüzde 21,4’ine sahiptir. Şili’yi 88 mil-
yon ton rezerv ile Avustralya, 81 milyon ton rezerv miktarı ile 
de Peru takip etmektedir. 

Şili, cevherden bakır metali üretiminde de dünyada birinci 
sıradadır. Şili, 2017 yılında 5 milyon 330 bin ton ile dünya 
bakır üretiminin yüzde 27’sini gerçekleştirmiştir. Şili’nin ar-
dından 2017 yılında dünyanın en çok bakır üretimini sağla-
yan ikinci ülkesi 2 milyon 390 bin ton ile Peru olurken 1 mil-
yon 860 bin ton ile Çin üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye 
ise yıllık 70 bin ton izabe ve yaklaşık 200 bin ton konsantre 
bakırın tekabül ettiği 40 bin ton metal toplamında 110 bin 
ton metal bakır üretimi ile ilk 20 ülke arasında kendine yer 
bulmaktadır.

Ülke
Üretim (Bin Ton) Rezerv(Bin Ton)

2016 2017* 2017

Şili 5.500 5.330 170.000

Peru 2.350 2.390 81.000

Çin 1.900 1.860 27.000

ABD 1.430 1.270 45.000

Avustralya 948 920 88.000

Kongo 846 850 20.000

Meksika 752 755 46.000

Zambiya 763 755 20.000

Endonezya 727 650 26.000

Kanada 708 620 11.000

Diğer Ülkeler 4.160 4.300 260.000

Dünya Toplamı 20.100 19.700 794.000

Ülkelere Göre Bakır Üretimleri (Mineral Commodity Summaries, Ocak 2018)
* Kesinleşmemiş, yaklaşık rakamlardır.

(Mineral Commodity Summaries, Ocak 2018)

2016 Yılı Bakır İhracatı – İlk 10 Ülke (Kaynak: Trademap)

Escondida Madeni günümüzde Şili’deki bakır üretiminin loko-
motifi olarak değerlendirilebilir. Önümüzdeki yıllarda adından 
en çok söz ettirecek madenlerden birisi Filipinler’deki Tampa-
kan bakır ve altın madeni olacaktır. 2,4 milyar rezerve sahip bu 
madenin bakır metal içeriği yüzde 0,6’dır. Halihazırda üretim 
öncesi çalışmaların yapıldığı ve yakın zamanda üretime geç-
mesi beklenen Tampakan madeninden sonra en çok dikkat 
çekecek diğer bakır projeleri ise Afganistan’da Ainak (bakır) ve 
Rusya’nın doğu Sibirya bölgesinde yer alan Udokan (bakır-gü-
müş) projeleri olacaktır.

2017 yılında dünya bakır cevheri (sülfürlü) üretimi yıllık yak-
laşık 1 milyar (yüzde 0,4-10 bakır) tondur. Bu 1 milyar tonluk 
cevherden yaklaşık 77 milyon ton bakır konsantresi (yüzde 
13-44 bakır) üretimi gerçekleşmektedir. Dünyada bakır metal 
üretimi ise 2017 yılında (henüz kesinleşmemiş rakamlardır) 19 
milyon 700 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Hurdadan ve oksit-
li cevherden üretimlerle birlikte yıllık bakır üretimi 29 milyon 
tona ulaşmaktadır.

Dünya bakır ihracat ve ithalatında eksiksiz en güncel fiyatlar 
2016 yılına aittir. İhracatta ekonomik değer bazında ilk sırada 
12 milyar 822 milyon dolar ile Şili yer alırken ikinci sırada 8 mil-
yar 727 milyon dolar ile Peru, üçüncü sırada ise 3 milyar 488 
milyon dolar ile Avustralya yer almaktadır.

2016 yılında Şili’nin toplam ihracattaki payı yüzde 27,1 olurken 
ikinci sıradaki Peru’nun toplam ihracattaki payı yüzde 18,4’tür. 

İhracat - 
2016

Ekonomik 
Değer (Bin 

USD)
İhraç Edilen 
Miktar (Ton)

Birim 
Değer 

(USD/Ton)

Toplam 
İhracattaki 

Pay (%)

Dünya 47.358.673 26.302.314 1.801 100

Şili 12.822.792 2.620.800 4.893 27,1

Peru 8.727.461 7.616.468 1.146 18,4

Avustralya 3.488.981 1.862.026 1.874 7,4

Endonezya 3.481.557 1.912.882 1.820 7,4

Kanada 2.705.330 481.712 5.616 5,7

ABD 2.412.940 335.070 7.201 5,1

Brezilya 1.928.278 1.155.476 1.669 4,1

Moğolistan 1.607.754 1.561.989 1.029 3,4

Meksika 1.418.293 1.331.676 1.065 3,0

İspanya 1.182.206 1.104.833 1.070 2,5
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Dünya bakır ithalatında ise ekonomik değer bazında ilk sıra-
da 20 milyar 888 milyon dolar ile Çin yer alırken ikinci sırada 7 
milyar 430 milyon dolar ile Japonya, üçüncü sırada ise 2 milyar 
831 milyon dolar ile Güney Kore yer almaktadır. İthalatta ilk 
üç sırada yer alan ülkelerin aynı zamanda dünyada elektronik 
ürünlerin üretimi konusunda başı çeken Uzak Doğu ülkeleri ol-
ması dikkat çekmektedir.

2016 yılı verilerine göre dünya bakır ithalatında birinci sırada 
yer alan Çin’in toplam ithalattaki payı da yüzde 47,8’dir. Bu da 
Çin’in bakır fiyatlarının belirlenmesindeki gücünü gözler önü-
ne sermektedir.

2016 Yılı Bakır İthalatı – İlk 10 Ülke (Kaynak: Trademap)

Dünya Kişi Başı Ortalama Bakır Tüketimi (2010 – 2016 Yılları Arası)

İthalat - 
2016

Ekonomik 
Değer (Bin 

USD)
İthal Edilen 
Miktar (Ton)

Birim 
Değer 

(USD/Ton)

Toplam 
İthalattaki 

Pay (%)

Dünya 43.740.148 32.790.931 1.334 100,0

Çin 20.888.054 16.958.996 1.232 47,8

Japonya 7.430.926 5.131.083 1.448 17,0

Güney 
Kore

2.831.623 1.558.598 1.817 6,5

Hindistan 2.458.412 1.014.235 2.424 5,6

İspanya 2.285.885 1.880.762 1.215 5,2

Almanya 1.634.236 1.058.199 1.544 3,7

Bulgaristan 909.374 756.069 1.203 2,1

Taipei, Çin 762.100 590.394 1.291 1,7

Brezilya 688.745 555.056 1.241 1,6

Zambiya 590.972 521.849 1.132 1,4

Bakır Tüketimi
Dünyada yıllık bakır tüketimi 27 milyon ton olarak hesaplanmak-
tadır. Kişi başına düşen ortalama bakır metali tüketimi ise 3,7 kg/
kişidir. Gelişmiş ülkelerde bu oran 13,5 kg/kişi seviyelerine ka-
dar çıkarken ülkemizde ise kişi başı bakır metali tüketimi 5,5 kg/
kişidir. Ülkemizde bakır metalinin tüketimi dünya ortalamasının 
üzerinde olsa da gelişmiş ülkelerin tüketiminin çok altındadır. 
Kişi başı metal bakır kullanım miktarının ülkelerin gelişmişlik se-
viyesini belirlemesi gibi kriterler göz önüne alındığında ülkemiz-
de yeni bakır madenlerinin keşfedilmesi ve bu madenlerin bir an 
önce ülke ekonomisine kazandırılması gerekmektedir. 

Türkiye Bakır Yatakları
Doğada bakırın yataklanma şekilleri, porfiri, ağsalsaçınımlı, da-
mar ve masif olmak üzere dört ana tiptir. Literatürde bilinen 

bakır yataklarının en önemlilerini ağsal saçınımlı ve masif tip 
yataklar oluşturmaktadır. Ağsal saçınımlı tip yataklardaki esas 
bakır minerali kalkopirittir ve genellikle piritle beraber kuvars 
gang içinde izlenir (Çakmakkaya). Bazen bu yataklarda önemli 
miktarda olmamakla birlikte sfalerit de izlenir (Murgul ve Es-
piye-Kızılkayalar). Bu yataklarda cevher mineralleri daha iri ta-
nelidir.

Türkiye’de başta MTA olmak üzere yerli ve yabancı sermaye-
li şirketler tarafından etüt edilen 650 civarında bakır mostrası 
bulunduğu bilinmektedir. Genellikle magmatik kökenli olan 
cevherleşmeler, jeolojik özelliklerle kayaç türlerine göre köken 
ve parajenez yönünden farklılıklar gösterirler. Bakır ve pirit 
cevherleri genellikle ya bakır-pirit ya da Cu-Pb-Zn-Pirit zuhur-
larıyla birlikte bulunmaktadır. 

Ülkemizdeki bakır yatakları jenetik olarak porfiri yataklar, ma-
sif sülfit yatakları, hidrotermal damarlar ve kontak metasoma-
tik yataklar şeklinde sınıflandırılabilir. Hidrotermal ve kontak 
metasomatik yataklar sayıca fazla olmasına rağmen rezerv 
bakımından büyük değillerdir. Porfiri tip yatakların ekonomik-
liğinde yüzde 0,8 bakır tenörlü ve ortalama rezervi 500 milyon 
ton olması beklendiğinden ülkemizde şu ana kadar tespit edi-
lebilen porfiri yataklar ekonomik düzeyde değillerdir. Alp oro-
jenik kuşağında yer alan Doğu Toroslar, Çanakkale-Balıkesir ve 
Kütahya bölgesi, porfiri bakır yataklanması için jeolojik açıdan 
uygun ortamlar oluştururlar. Bunlardan Keban porfiri yatağı bu 
kuşak içerisinde bulunmuş bir yataktır. Orta Anadolu Bölgesin-
de, Kazakistan ve Özbekistan’da olduğu gibi kıta içi porfiri ya-
taklarının varlığı muhtemel görülmektedir.

Buna karşılık masif sülfit yatakları ülkemizin bakır madenciliği 
açısından önemlidir. Murgul, Çayeli-Madenköy, Lahanos, Er-
gani, Siirt-Madenköy, Cerattepe ve Küre ülkemizde bilinen en 
önemli masif sülfit bakır yataklarıdır ve üretimimizin önemli 
bölümü bu yataklardan gerçekleştirilmektedir. Bir volkanik 
kökenli masif sülfit yatağı, üstte çoğunlukla merceğimsi bir 
masif cevher kütlesi ile altta volkanik ve volkano-tortul çö-
keller içindeki ağsal (stockwork) ve saçılmış zonlardan oluşur. 
Bu volkanik yan kayaçlar Kıbrıs, Ergani ve Küre yataklarında 
olduğu gibi bazik (Kıbrıs tipi yataklar) ya da Doğu Karade-
niz’deki gibi riyolit-dasit bileşimli asidik kayaçlar (Kuroko tipi 
yataklar) olabilir.

Kıbrıs Tipi Masif Sülfit Yatakları: Bugün ekonomik olarak işle-
tilebilen sülfürlü bakır yataklarının büyük kısmının bakır içeriği 
yüzde 1’in üzerindedir. Oksitli cevherlerde ise bakır içeriği yüz-
de 0,3’ün üzerindeki yataklar liç yöntemiyle ekonomik olarak 
işletilebilmektedir. Bakır yönünden önemli olan bu kuşak Hak-
kâri’den İskenderun’a kadar uzanmaktadır. Ergani ve Siirt-Ma-
denköy bu kuşağın en önemli yataklarıdır. Türkiye’nin büyük 
bölümünde yüzeyleyen ofiyolitik alanlar da Kıbrıs tipi masif 
sülfit yatakları için hedef alan oluşturmaktadırlar. Küre’deki 
Kıbrıs tipi bakır yatağı bir kuşak oluşturmayıp, ofiyolitler içinde 
bulunan masif bir bakır yatağıdır. 
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Kuroko Tipi Bakır Yatakları: Doğu Karadeniz bölgesinde bu-
lunan masif sülfit yatakları (Lahanos-Espiye, Çayeli, Kutlular, 
Murgul, Cerattepe, vb.) kuroko tipi veya pontid tipi olarak ad-
landırılırlar. Yataklarda pirit, bakır, zaman zaman çinko, kurşun, 
altın, gümüş ve barit bulunur. 

Türkiye’de işletilen ve ekonomik olduğu belirlenen yatakların 
tümü dört ana metalojenik provens içerisinde görülür. Bunlar-
dan birincisi ve en önemlisi Makedonya-Balkanlar’dan gelerek 
Istranca’dan sonra Karadeniz’den geçerek Sinop yakınlarından 
itibaren Doğu Karadeniz boyunca devam eden, Kafkaslar ve 
İran üzerinden Himalayalara doğru uzanan kuşaktır. Bu ku-
şakta porfiri bakır yatakları ve kuroko tipi masif sülfit yatak-
ları yaygındır. İkinci sırada, Kıbrıs üzerinden gelerek İskende-
run-Hakkâri arasında devam eden ve daha sonra İran’a geçen 
Güneydoğu Anadolu ofiyolit kuşağı yer alır. Bu metalojenik 
provenste Kıbrıs tipi masif sülfit yatakları bulunur. Üçüncü me-
talojenik provens, Kıbrıs tipi masif sülfit yataklarının yer aldığı 
Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki Küre yöresidir. Asidik plütonizma-
ya bağlı hidrotermal damar ve kontak metasomatik Cu-Pb-Zn 
yataklarının bulunduğu Kuzeybatı Anadolu Bölgesi dördüncü 
metalojenik provensi oluşturur.

Diğer bölgelerimizdeki değişik tipteki cevherleşmeler düşük 
tenörlü ve küçük rezervlidir. Pb-Zn yataklarında bulunan bakır 
cevherleşmeleri ikinci derece olup, bunlar Balya, Sisorta, Şav-
şat, Asarcık, Bulancak, Gölköy’de olduğu gibi, genellikle asidik 
plütonizmaya bağlı damar ve saçınımlar şeklindedir. Üst kreta-
se ile eosen-oligosen yaşlı dasitik, andezitik volkanizmayla ilgi-
li lav ve tüflerde oluşan bazı yataklar özellikle Kuzey Anadolu 
fayına paralel doğu batı doğrultusu boyunca görülmektedir. 

Ülkemizde günümüze değin tespit edilmiş bakır metal içeriği-
nin yaklaşık 3,9 milyon ton olduğu hesaplanmaktadır. Bugün-
kü bilgilere göre dünya bakır cevheri metal içeriği 790 milyon 
ton civarında olup dünya bakır rezervinin yaklaşık yüzde 0,5’i 
ülkemizde bulunmaktadır.

Türkiye’de Bakır Üretimi
Ülkemizde ilk bakır üretimi, 1905 senesinde Alman B. Siemens 
tarafından Artvin ili sınırları içerisinde yer alan Kuvarshan Bakır 
İşletmesi’nde başlarken bu işletmenin araştırma ve işletme ça-
lışmaları 1917 yılında 1. Dünya Savaşı sebebiyle durdurulmuş-
tur. 1937 yılında Kuvarshan Bakır İşletmesi dönemin hükümeti 
tarafından tekrardan faaliyete geçirilirken ve 1939 yılında ise 
Etibank tarafından Ergani Bakır İşletmesi devreye alınmıştır. Ar-
dından günümüze değin özel sektör ağırlıklı üretim faaliyetleri 
devam etmiştir. 

Ülkemizde yıllara göre bakır cevheri üretimini incelediğimizde 
dalgalanmalar göze çarpmakta-dır. 2009 yılında 5,47 milyon 
ton olan bakır üretimi, 2013 yılında 7,98 milyon tona çıkarken 
he-men bir yıl sonrasında (2014 yılında) 6,42 milyon tona düş-
müştür. 2015 yılında tekrar 7,11 milyon tona çıkan bakır üre-
timimiz, 2016 yılında 7 milyon ton ve 2017 yılında 6,7 milyon 
ton olmuştur.

Tablodan da görüleceği üzere 2017 yılında konsantre üretimin-
de ciddi bir azalma meydana gelmiştir. Bu düşüşte Çayeli Bakır 
Madeni’nde artık rezervinin sonuna gelmesi ve üretimin kade-
meli olarak azalması ve Siirt Şirvan Bakır Madeni’nde 2016 yılın-
da yaşanan kazanın ardından üretimin durması etkili olmuştur. 

Yakın gelecekte faaliyete geçecek yeni bakır madenleri (Kas-
tamonu Hanönü, Artvin Yusufeli, Adıyaman) ve Siirt Şirvan’da 
ve Artvin Cerattepe’de devam eden hazırlıkların tamamlan-
masının ardından yeniden üretimin başlatılmasıyla bakır üre-
tim rakamlarında da artış yaşanacaktır. Sektör uzmanlarından 
edinilen bilgilere göre yukarıda anılan gelişmelerin ışığında 
2018’de 8,6 milyon ton tüvenan ve 585 bin ton konsantre ba-
kır üretileceği tahmin edilmektedir. Orta vadede ise Balıkesir 
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Gediktepe, Erzurum İspir, Yozgat Yenipazar’daki projelerin de 
hayata geçmesi ve belki yeni projelerle de bakır üretimimiz en 
azından şimdiki ortalama değerlerini koruyacaktır. 

Bugün yıllık konsantre bakır üretimimiz ortalama 550 bin ton 
olarak alındığında bu konsantrenin 350 bin tonu Samsun bakır 
izabe tesislerinde işlenerek 70 bin ton metal bakır elde edil-
mekte, geri kalan 200 bin ton konsantre ise yurt dışına ihraç 
edilmektedir. Metal bakır üretimimiz ise yıllık ortalama 110 bin 
ton (70 bin ton izabe ve yaklaşık 200 bin ton konsantre bakırın 
tekabül ettiği 40 bin ton metal toplamı) şeklinde hesaplan-
maktadır. Ülkemizin yıllık metal bakır tüketiminin 420 bin ton 
civarında olmasından dolayı her yıl 350 bin ton bakır ithal edil-
mektedir. Bu ithalat oranın ise ekonomik karşılığı yıllık yaklaşık 
2,5 milyar dolara tekabül etmektedir. 

Samsun Bakır İzabe Tesisi
Ülkemizde tek bakır metal izabe tesisi Samsun ili sınırları içerisin-
de bulunmakta ve özel sektör tarafından işletilmektedir. Elekt-
roliz yöntemiyle bakır metali üretilen tesiste yüzde 99-99,5 ba-
kır içeren anotların elektroliz rafinasyonu sonucu yüzde 99,99 
saflıkta elektrolitik katot bakır üretimi gerçekleştirilmektedir. 
40 adet üretim havuzu barındıran elektroliz tesisi 75 bin ton/yıl 
katot bakır üretim kapasitesine sahiptir. Yıllara göre metal bakır 
üretimini incelediğimizde de tesisin yıllık kapasitesine en yakın 
üretimin, 70 bin ton ile 2017 yılında gerçekleştiğini görebiliriz. 

Türkiye’nin bakır ihracatı da yıllar içerisinde istikrarlı bir artış 
gerçekleştirmiştir. 2010 yılında 140 bin ton olan bakır ihracatı-
mız 2017 yılında 220 bin 584 ton olarak gerçekleşmiştir. 

Bakır ihracatının büyük kısmı konsantre bakır olarak yapılmak-
tadır. İhracat artışının önümüzdeki yıllarda da benzer oranlar-
da artması beklenmektedir.

Son yıllarda ülkemizde inşaat sektörünün gelişmesiyle de ar-
tan bakır talebi, bakır tüketim ve ithalat rakamlarına da yan-
sımış görünmektedir. 2017 yılında ülkemizde tüketilen bakır 
miktarı bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artışla 411 bin 848 ton 
olurken bakır ithalatımız 542 bin 432 ton olmuştur. Yıllara göre 
bakır tüketimini incelediğimizde zaman zaman dalgalanmalar 
olsa da artış eğilimi net olarak gözükürken, bakır ithalatımız 
her yıl istikrarlı bir şekilde artış göstermiştir.

Bakır ihracatı ile ithalatımızın karşılaştırılması noktasında ise 
ihracatımızın ithalatı karşılamaktan uzak olduğu görülmekte-
dir. Dolar bazındaki karşılaştırmayı aşağıdaki tabloda inceleye-
bilirsiniz.
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Önümüzdeki yıllarda elektrik motorlu araçların kullanımının 
tüm dünyada artması, gelişen teknoloji, insan nüfusunun ar-
tışına paralel olarak artan konut ihtiyaçlarına çözüm bulmak 
adına yeni projelerin hayata geçirilmesi sonucunda bakıra olan 
talep de artmaya devam edecektir. Bu talebe karşılık üretimin-
de aynı oranda artması gerekmektedir. Talebin üretime karşı-
lık gelememesi durumunda ise bakır fiyatlarında yukarı yönlü 
hareketler kaçınılmaz olacaktır. Global ölçekte yapılan projeler 
göz önüne alındığında ise uzun vadede talebin, üretimin bir 
miktar üzerinde kalacağı uzmanlar tarafından kamuoyuyla 
paylaşılmaktadır. 

Sonuç
Türkiye’nin güncel metal bakır üretimi, bakır talebinin yakla-
şık yüzde 23’ünü karşılamaktadır. Önümüzdeki yıllarda bakır 
ihtiyacının daha da artacağı dikkate alınırsa, bakır arama, ge-
liştirme ve üretim projelerine önem verilmesi gerektiği apaçık 
ortadadır.

Türkiye bakır yataklarına sahip bir ülkedir. Bakır ithalatı ve ih-
racatı incelendiğinde, Türkiye’nin blister ve özellikle katot şek-
linde yarı mamul bakır ithal ettiği; bunun yanında ihracatının 
ise genellikle bakır konsantresi üzerinden yapıldığı görülmek-
tedir.

(Londra Metal Exchange - LME)

Bakır pazarında faaliyet gösteren işletmelerin düşük maliyetli 
nihai ürün elde etmeleri, bakır pazarında rekabet avantajı sağ-
layabilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda 
bakır endüstrisine gereken önem verilmeli, AR-GE çalışmaları 
daha da kuvvetlendirilmelidir.

Yeni devreye girecek konsantre tesislerince beslenebilecek 
yeni izabe tesisi/tesisleri kurulmalı ya da kurulu kapasite art-
tırılmalıdır.

Bakır madenciliği sektöründe yaklaşık 15 bin kişinin istihdam 
edildiği tahmin edilmektedir. Toplam maliyet içerisindeki 
oransal dağılıma bakıldığında, madencilik sektöründe özellikle 
ithal edilen hammadde maliyetlerinin toplam maliyet içerisin-
de en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. 

Bakır sektöründe, maliyetleri düşürmek ve daha ekonomik 
bakır üretmek için önlemler alınmalıdır. Zenginleştirme ve 
izabe tesislerinin en büyük girdisi elektrik enerjisi olup, ülke-
mizde bu enerjinin yüksek olması üretim maliyetlerini arttıran 
en önemli husustur. Türkiye’de bakır sektöründe yüksek olan 
üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve uluslararası piyasalarda 
rekabet edebi-lecek önlemlerin alınması birinci öncelik olmak 
zorundadır. 

Kaynakçalar

1. On Birinci Kalkınma Planı Hazırlık Dosyaları, 2018.

2. http://www.ipekyolununustalari.org.tr/index.php?option=com_con-

tent&view=article&id=79&Itemid=164&lang=tr

3. http://www.madencilik-turkiye.com/pdfler/mak-1379164684.pdf

4. https://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/maden-serisi/Bakir.

pdf

5. https://www.trademap.org/Index.aspx?AspxAutoDetectCookieSup-

port=1

6. http://80.251.40.59/eng.ankara.edu.tr/demirela/mad_yat_III.pdf

7. Mineral Commodity Summaries, USGS.

Bakır Fiyatları 
2016 yılında son yılların en düşük rakamını gören bakır fiyat-
ları, 2017 yılında yüzde 17’lik bir artışla ortalama 6900 dolar/
ton seviyelerine çıktı. 2018 yılının Mart ayındaki fiyatları ince-
lediğimizde ise 2017 yılına göre bir miktar düşüş olduğu dik-
kat çekmektedir. 27 Mart 2018 itibariyle fiyat 6.500 dolar/ton 
seviyesindedir.
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Bakır Piyasalarının 2017/2018 
Görünümü

2017 yılına bakır piyasalarında yaşanan grevler ve grevlere bağlı 
arz kesintileri damga vurdu. 2017 yılında küresel bakır piyasala-
rında yaşanan yüzde 2,7’lik arz kaybı sektörde yeterli arz-talep 
dengesinin sağlanamaması ihtimaline daha ciddi bakılmasına 
neden oldu. Yaşanan kaybın başlıca nedeninin küresel bakır ar-
zına önemli katkı sağlayan Escondida ve Grasberg gibi maden-
lerde yaşanan grevler olduğu düşünülüyor. 2018 yılında ortaya 
çıkan bu arz açığının kapanacağı ve bu madenlerde düzenli 
üretime geri dönülerek sektörde yaşanacak büyümenin dörtte 
birinden fazlasını karşılayacakları tahmin ediliyor. Üretim mik-
tarlarında 2017 yılına göre artış görülmesi beklenirken bu artış 
ile ancak 2016 yılındaki seviyelere ulaşılabileceği düşünülüyor.

2017’nin ilk yarısında bakır üretimi önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 4 düşüş gösterirken ikinci yarısında ise önceki se-
nenin aynı dönemine yakın üretim rakamları yakalandı. 2017 
yılının birinci ve ikinci çeyreği arasındaki üretim farkına bakıl-
dığı taktirde ise ikinci çeyrekte yüzde 10’luk bir artış yaşandığı 
görülüyor. Yaşanan grevler ile aksayan üretimin bakır arzını 
daha fazla düşürmemesinin nedeni ise yeni faaliyete başlayan 
madenler, genişleme projeleri ve kapasite artışı sağlayan ma-
denler olarak görülebilir. Yeni projeler ile Kazakistan’ın üretim 
kapasitesinde yüzde 30 Peru’nun ise yüzde 4 artış yaşaması 
dikkat çekerken Brezilya, Meksika, Myanmar, İspanya ve İs-
veç’in arz zincirine katkı sağlaması, arz talep dengesinin bozul-
masının önüne geçti. Bölgesel olarak bakıldığı taktirde ise arz-
da, Amerika’da yüzde 2 Asya’da yüzde 4 Okyanusya’da yüzde 
5 düşüş görülürken, Afrika’da yüzde 2,5, Rusya’yı da kapsayan 
Avrupa’da ise yüzde 2 artış görüldü.

Arz Talep Dengesi
Yaşanan grevler açısından sıra dışı bir yıl olan 2017’de bakır 
arzında beklenmedik kesintiler görüldü. Uluslararası Bakır Ça-
lışma Grubu (ICSG) verilerine göre son 5 yılda yüzde 85 seviye-
lerinde seyreden bakır arz verimliliğinin 2017 yılında ortalama 
yüzde 81 oranında olduğu görülürken bu değerin son 20 yılda 

ilk defa düşüş göstermesi ise ayrıca dikkat çekici bir nokta ola-
rak karşımıza çıkıyor. Escondida madeninde görülen grev aynı 
zamanda Şili’de son 10 yılda görülen en uzun süreli grev olma 
özelliğini taşıyor. 2018 yılı için asıl dikkat edilmesi gereken hu-
sus yaşananların tekrarlanma olasılığı olarak öne çıkıyor. Metal 
Bulletin’in haberine sektörde hala çözülememiş sözleşmeler 
olduğu ve olumsuz bir senaryoda bakır arzının yüzde 40 ora-
nında etkilenebileceğine dikkat çekiliyor.

Emtia fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi de yaşanan bu 
grevlere etkisi olan bir diğer unsur olarak değerlendirilebilir. 
Yüksek emtia fiyatları nedeniyle beklentilerini yüksek tutan 
maden çalışanları yeni sözleşmelerinin de bu rakamlara uygun 
olması yönündeki taleplerini dile getirmekten kaçınmıyorlar. 
Burada sektörü en çok etkileyecek olan ise iki tarafın da üretimi 
durdurmak pahasına taleplerinde ısrarcı olmaları.  2017 yılında 
yaşanan grevlerin 33 tanesinden sadece 10 tanesi büyümeden 
çözülebilmişti. Escondida madeninde gerçekleşen grev yüzün-
den yılın ilk çeyreğinde 184 milyon dolar kayıp duyuran BHP 
örneğinde olduğu gibi sütten ağzı yanan üreticiler oluşabile-
cek anlaşmazlıkları daha erken çözmek için çaba sarf edecek-
ler. Buna rağmen üretimi etkileyecek yeni bir grev gerçekleş-
meyeceğine kimsenin kesin bir gözle bakmamasına rağmen 
yıllar önce gerçekleşen ve grev senaryolarında da kullanılan, 
bakır arzında yüzde 5 kesintiye yol açan grevlerden daha uzun 
süren bir grev yaşanmasına ihtimal verilmiyor. 

Dünyadaki Bakır Madenlerinin Kapasiteleri

Faaliyet 
halindeki 
madenler

Geliştirme 
sürecindeki 
madenler

Fizibilite 
sürecindeki 
madenler
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Genel olarak küresel madencilik faaliyetlerinin duraklama dö-
nemine girdiği 2012 ve 2016 yılları arasında bakır fiyatlarında 
da düşüş yaşanmıştı. 2016 yılı sonundan itibaren toparlan-
maya başlayan fiyatlar 2017 yılının sonlarına doğru arz dalga-
lanmalarından da faydalanarak zirveye ulaşmıştı. 2018 yılının 
Şubat ayı itibari ile 7.000 dolar bandına ulaşan fiyatlar bu se-
viyelerde dalgalanmaya devam ediyor. Bu büyük değişimde 
birçok etken olmasına rağmen artan talep her şeyden daha 
fazla dikkat çekiyor. Artan talepte ise birçok emtiada olduğu 
gibi Çin başrolü oynuyor. Dünyanın en büyük ikinci bakır üre-
ticisi olmasına rağmen hala gelişmekte olan altyapısı nedeni 
ile bakır ihtiyacının yüzde 40’ını ithalat ile karşılayan Çin, bakır 
piyasalarında önemli bir rol oynuyor.

Artan talebin bir diğer nedeni ise ABD Başkanlık seçimlerini 
Donald Trump’un kazanması gösterilebilir. Büyük çaplı proje-
leri gerçekleştirmek için ABD’nin daha fazla bakıra ihtiyaç du-
yacak olması nedeni ile kısa ve uzun vadede yaşanacak talep 
artışına kesin gözüyle bakılıyor. 4 yıllık durgunluğundan kurtu-
lan bakır fiyatlarının artışa başladığı tarihin Trump’ın seçimleri 
kazandığı 2016 yılının Kasım ayına denk gelmesi ise piyasaların 
bu gelişmeye verdiği tepkiyi daha net ortaya koyuyor.

Önümüzdeki dönemde bakıra olan talebi etkileyecek belki de 
en önemli etken ise yakın dönemde sıklıkla duymaya başladı-
ğımız elektrikli araçların üretiminin hız kazanması olacak. Kar-
bon emisyon değerlerinin iklim değişikliklerine olan etkisin-
den duyulan endişe nedeni ile küresel stratejilerde kendisine 
önemli bir yer bulan elektrikli araçlar lityum ve kobalt gibi bir-
çok emtiada olduğu gibi bakırın da geleceği konusunda kritik 
bir öneme sahip. Bazı ülkelerin yakın gelecekte fosil yakıt kul-
lanan araçların kullanımını tamamen durdurmayı planlaması 
birçok konuda büyük bir değişimi beraberinde getirecek. Bu 
durum kişisel kullanım amaçlı araçların yanında, toplu taşıma, 
ulaşım ve yük taşımacılığı anlayışlarında radikal değişimler gö-
rüleceğinin bir işareti olarak yorumlanırken tüm uzun vadeli 
planlar bu gelişmeler ışığında şekilleniyor. 

Dünyada yaklaşık 1 milyar aracın bulunduğu tahmin ediliyor. 
Yapılan araştırmalara göre an itibari ile 3 milyon civarı olan 
elektrikli araç sayısının 2035 yılına kadar 140 milyona ulaşaca-
ğı belirtiliyor. Bu haliyle bile hızlı olarak değerlendirilebilecek 
artışın gelişen teknoloji ve küresel stratejiler ile daha da hızla-
nabileceğini tahmin etmek çok da zor değil. 

Kısa ve orta vadede bakıra olan talebi etkileyecek bu gelişme-
lerin yanında bakır arzının yeterliliği soru işaretleri yaratıyor. 
Sektörde birçok insan tarafından talebin karşılanamayacağı 
beklentisi dile getirilirken 2020 yılına kadar göz ardı edileme-
yecek bir arz açığı oluşabileceği söyleniyor. Bakır üreticisi bir-
çok firmanın üretim kapasitelerini arttırmak için ciddi yatırım-
lar yapmaları, bir diğer kısmının ise Şili gibi yüksek potansiyel 
ihtiva eden bölgelerde yeni arama çalışmaları başlatmaları bu 
endişeleri desteklerken bir yandan da birçok firmaya yeni fır-
satlar yaratıyor.

2018 Piyasa Tahminleri
Bakır fiyatlarının 2018 yılında ortalama 6.800 dolar/ton sevi-
yelerinde seyretmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan ve arz 
kesintilerine neden olan sıkıntıların tekrarlanmaması ve arz 
talep dengesinin korunması halinde piyasaların 2018 yılında 
olağan seyrine devam etmemesi için bir neden gözükmüyor.  

Bakır fiyatlarının 6.600-6.700 dolar/ton seviyelerine ulaşması 
yapılacak yeni yatırımlara uygun bir ortam oluşturması açısın-
dan dikkatle izleniyordu. Bu seviyelerin geçilmesi ile firmaların 
uzun bir aradan sonra yatırım çalışmalarına hız verdikleri gö-
rülüyor. Birçok bakır üreticisi projeleri için yaptıkları başvuru-
lardan, aldıkları onaylardan ve yatırımları için kaynak yaratma 
çabalarından sıklıkla bahsederek bir bakıma gidişattan mem-
nuniyetlerini dile getiriyorlar.

Ayrıca son dönemde ABD’nin vergi düzenlemesine, Çin’in 
karşılık vermesi ile risk azaltma eğilimdeki piyasalar duruma 
olumsuz reaksiyon gösterirken bu durum emtia piyasalarında 
da genel bir düşüş yaşanmasına neden oldu. Piyasalarda ilk 
şokun ardından toparlanma beklenirken kısa vadede iki ülke 
arasında yaşanacak sürtüşmeler emtia piyasaları için en ciddi 
risklerden biri olacak gibi gözüküyor.

Kaynaklar
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Bakır Cevheri Fiyat Grafiği

Kaynak: LME
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Eti Bakır AŞ Madencilik ve 
Metalürji Çalışmaları

Çeşitliliği bakımından zengin, 
miktar bakımından ise belli bir 
limiti olan Türkiye’deki maden 
rezervlerini verimli değerlen-
dirmek, geri kazanımı maksi-

mum düzeyde tutmak, katma değeri yüksek ürünler üretmek 
üzere bir çalışma stratejisi şekillendiren Cengiz Holding, ilk ola-
rak 2004’teki özelleştirme kapsamında Küre Bakır İşletmeleri ve 
Samsun İzabe tesislerini bünyesine kattı. Bunu, 2005 yılında Eti 
Alüminyum AŞ, 2006’da Murgul işletmesi, 2007 yılında ise Ha-
lıköy tesislerinin Holding bünyesine dahil edilmeleri takip etti. 

Samsun İzabe Tesisi özelleştirildiğinde 32 bin ton olan yıllık 
üretim, yapılan yatırımlarla ve otomasyon sistemlerinin devre-
ye girmesiyle 75 bin tona ulaştı. Özelleştirme sonrası Cengiz 
Holding tarafından 9 yıl içinde tesislerde yapılan 285 milyon 
dolarlık büyük yatırım ve iyileştirme hamlesiyle Küre ve Mur-
gul madenleri tamamen yenilenip, tüm tesisler son teknoloji 
ve tam otomasyon sistemine geçirildi. 350 milyon dolar tuta-
rındaki yatırımlara ise devam ediliyor.

Üretimi daha verimli hale getirmek için yatırımlarını hız kesme-
den sürdüren Eti Bakır AŞ yer altı zenginliklerinin tespit edil-
mesi için 2013 sonu itibarıyla 750.000 m sondajı tamamlayarak 
yaklaşık 75 milyon dolar AR-GE yatırımı gerçekleştirdi ve diğer 
teknolojik çalışmalarla birlikte bu rakam 100 milyon doları aştı. 

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu listesinde 2016 yılında 254. sırada yer alan 
Eti Bakır AŞ, kurumlar vergisi rekortmenleri sıralamasında ise 
Türkiye’nin en çok vergi ödeyen 61. şirketi. Şirket, yine ISO 500 
Sanayi Kuruluşları listesinde en fazla kar eden 10. firma olur-

ken, 2014 yılında açıklanan Capital Dergisi 500 Listesi’nde de 
ihracatını en çok artıran ikinci firma olma unvanını elde etti. 
Bugün Eti Bakır AŞ’nin Samsun, Küre, Murgul, Halıköy ve Espi-
ye işletmelerinde toplam 2500 kişi doğrudan çalışıyor ve buna 
dolaylı istihdam eklendiğinde sayı 10 bine kadar yükseliyor. 

Grubun büyüme sürecinde kobalt geri kazanma alanındaki ça-
lışmalara da devam edilirken, Bursa Volfram Madenleri, İzmir 
Antimuan Madenleri ve Mazıdağı Fosfat Madenleri de Cengiz 
Holding organizasyonu içerisine kazandırılmış bulunuyor.

Eti Bakır AŞ Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi
Karadeniz Bölgesi’ndeki bakır cevheri yataklarının değerlendi-
rilip, blister bakır üretmek amacı ile Samsun ilinin doğusunda, 
Tekkeköy ilçesinde bakır işletmeleri kurulmuştu. 23 Ocak 1973 
günü fırının ateşlenmesiyle izabe tesisleri, 1975 yılında ise sül-
fürik asit üretim tesislerinin kullanımı başlamıştı. Özelleştirme 
kapsamında 2004 yılında devir alınan bu tesis, faaliyetlerine 
Cengiz Holding bünyesinde, Eti Bakır AŞ adı altında devam et-
mektedir. Ülkemizin cevherden bakır elde edilen tek fabrikası 
konumundaki Eti Bakır Samsun Tesisinde, günün teknolojik 
şartlarına uyum sağlayabilmek ve uluslararası piyasalarda re-
kabet edebilmek amacı ile devamlı olarak yatırımlar yapılmak-
ta, ülke ve özellikle Samsun ekonomisine ciddi oranlarda katkı 
sağlanmaktadır. Ayrıca çevreye duyarlı bir işletme olan Eti Ba-
kır AŞ, en son teknoloji ile donatılmış arıtma ve geri kazanım 
tesisleri yatırımlarını da devreye almıştır.

Fizibilite çalışmaları 2008 yılının ikinci yarısında başlatılmış olan 
bakır elektroliz tesisi, 2011 yılı başında anot bakır üretimine pa-
ralel olarak devreye girmiştir. Bu dönemde izabe tesislerindeki 
geniş kapsamlı bakım ve modernizasyon çalışmaları da tamam-
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lanmış ve 180 ton/şarj döküm kapasiteli anot döküm çarkı tesi-
se eklenmiştir. İzabe tesislerinde üretilen %99-99,5 bakır içeren 
anotların elektroliz tesislerinde rafinasyonu sonucu %99,99 saf-
lıkta elektrolitik katot bakır üretimi gerçekleştirilmektedir.

Yaklaşık 10.000 m2 kapalı alana kurulmuş olan ve 440 adet üre-
tim havuzu barındıran elektroliz tesisi, 75.000 ton/yıl katot ba-
kır üretim kapasitesiyle Türkiye’deki en büyük ve modern bakır 
elektroliz tesisi olma özelliğindedir. Üretilen katot bakırlar LME 
Grade A spesifikasyonlarını taşımaktadır.

Eti Bakır A.Ş. Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisinden genel bir görünüm

Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi, döküm bakır plakaların depolama alanından bir görünüm

Elektroliz prosesine ait parametrelerin izlenmesi ve kayıtlarının 
tutulması ile üretim makinelerinin kumanda ve kontrol işlemleri; 
merkezi bir kontrol odasından yapılabilmektedir. Böylece, üreti-
len katot bakırın kalitesi sürekli tatmin edici düzeyde olmaktadır. 

Eti Bakır Samsun işletmesinde yılda 75.000 mt elektrolitik bakır 
üretilmektedir. Fırın ve konverterden alınan cüruflar konsantratör 
tesisinde işlenerek cüruf konsantre elde edilmekte olup, oluşan 
SO2 gazları ise asit fabrikasında değerlendirilerek sülfürik asit üretil-
mektedir. Tesisin yıllık 450.000 ton sülfürik asit üretimi mevcuttur.

Ayrıca yapım çalışmaları tamamlanan şirkete ait Amonyum 
Sülfat Gübre tesisinde ise yılda 300.000 mt amonyum sülfat 
gübresi üretilecektir.

İşletme bünyesinde yer alan laboratuvarda her türlü hammad-
denin ve ürünün kalite kontrolü yüksek hassasiyetlerde yapı-
labilmektedir. Özellikle bakıra ait analizler uluslararası hakem 
laboratuvarlarla rekabet edebilecek düzeyde yapılmakta olup 
gerekli akreditasyonları tamamlanmıştır. Aynı zamanda su 
analizlerinde de akredite olan laboratuvarlar yenilenen yüzü, 
yeni teknoloji cihazları ve uzman kadrosu ile hizmet vermeye 
devam etmektedir.

Türkiye’nin yıllık 450 bin ton bakır tüketimi bulunuyor. Bunun 
50 bin tonu hurdadan dönüştürülüyor. Geri kalan 400 bin to-
nun ise yaklaşık yüzde 20’si, yapılan geliştirmelerle kapasitesi 
45 bin tondan 75 bin tona çıkarılan Eti Bakır Samsun İzabe Te-
sisi tarafından üretiliyor. Bu da her yıl 500 milyon dolarlık bakır 
ithalatının ikame edilerek, ülke ekonomisine kazandırılması 
anlamına geliyor.

Eti Bakır AŞ Samsun İşletmesinde Yer Alan Te-
sisler
• İzabe Tesisi &Anot Döküm Tesisi
• Sülfürik Asit Tesisi
• Konsantratör Tesisi
• Elektroliz / Katot Bakır Tesisi
• Amonyum Sülfat Gübre Tesisi 
• Laboratuvar

Tesis Üretim Kapasitesi

Konsantre Bakır İşleme 400.000 ton/yıl

Blister Bakır Üretimi 75.000 ton/yıl

Anot Bakır Üretimi 75.000 ton/yıl

Katot Bakır Üretimi 75.000 ton/yıl

Katot Bakır
Bakır, insanların eski çağlardan bu yana çeşitli amaçlarla 
kullandığı ve günümüzde de sanayinin temel ham madde-
leri arasında yer alan önemli metallerden biridir. Endüst-
ride bakırın önemli rol oynamasının ve çeşitli alanlarda 
kullanılabilmesinin nedeni, çok değişik özelliklere sahip 
olmasıdır. Bakırın önemli özellikleri arasında yüksek elekt-
rik ve ısı iletkenliği, aşınmaya karşı direnci, tel çekilebilme 
ve dövülebilme özelliği, paslanmaz özelliğine sahip oluşu 
sayılabilir. 

Katot bakır, yüksek saflık oranına sahip endüstriyel bir ana 
üründür. Bakır; tel, levha üretiminde, başta pirinç-bronz 
alaşımları dahil olmak üzere çeşitli alaşımların üretiminde 
kullanılmaktadır. Eti Bakır Samsun İşletmesinde mevcut 
durumda 75.000 mt/yıl katot bakır üretimi yapılmakta-
dır. Ancak hali hazırda devam eden yatırım çalışmalarıyla, 
önümüzdeki yıllarda bu miktarın iki katına çıkarılması he-
deflenmiştir. 
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Eti Bakır AŞ Küre İşletmesinden genel bir görünüm.

Küre Yer Altı İşletmesi, Kuyu Başı Binaları ve Ana İhraç Şaft Kulesinden bir görünüm.

Sülfürik Asit
Sülfürik asit, gübre üretimi, cevher liç işlemi dahil olmak üze-
re, bir çok endüstriyel alanda kullanılmaktadır. Ayrıca kimyasal 
sektörde de çok yaygın olarak kullanılan bu ürün, termik sant-
rallerde, şeker fabrikalarında, demir-çelik endüstrisinde üretim 
aşamalarında kullanılmaktadır.

Eti Bakır Samsun tesisinde, 450.000 ton/yıl kapasiteli ile %98 
saflıkta endüstriyel kalitede sülfürik asit üretilmektedir.

Eti Bakır AŞ Küre İşletmesi
Küre maden sahaları 1939 yılında MTA (Maden Tetkik Arama) 
bünyesine dahil edilmiştir. Eti Bank tarafından başlatılan ça-
lışmalar ile ilk yıllarda tüvenan cevher üretimiyle devam eden 
faaliyetler, 1987 yılında konsantratör tesisinin kurulmasıyla 
bakır ve pirit konsantrelerinin üretimine ve sevkiyatına dö-
nüşmüştür. Tesis, 1998 yılı itibarıyla Eti Bakır AŞ adı altında 
faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. 2004 yılında Cengiz 
Holding tarafından devir alınan tesis, bu tarihten itibaren fa-
aliyetlerine Holding çatısı altında yine Eti Bakır AŞ olarak de-
vam etmektedir.

Eti Bakır AŞ Küre tesislerine ait bakır sahalarından piritli bakır 
cevheri üretilmekte olup üretilen bakır cevherleri bakır kon-

santratör tesisinde işlenerek bakır konsantresi ve pirit konsant-
resi üretilmektedir. Üretilen bakır konsantresi ve pirit konsant-
resi İnebolu Yükleme tesisine taşınarak buradan gemi yoluyla 
sevk edilmektedir. 

Maden sahalarından çıkarılan kalkopiritli bakır cevheri kon-
santratör tesisine taşınmaktadır. Konsantratör tesisinde besle-
nen cevher önce kırma işlemine tabi tutulup tane boyutu kü-
çültülmektedir. Daha sonra konveyör bant yardımıyla ara stok 
sahasına alınan cevher, buradan ince kırma ünitesine ve sonra-
sında çubuklu ve bilyalı değirmenlerden geçirilerek, daha kü-
çük tane boyutlu hale getirilmektedir. Ardından flotasyon iş-
lemine tabi tutulan malzeme zenginleştirilerek, yoğunlaştırma 
ve kurutma ünitesine alınmaktadır. Nihayetinde %17-18 tenör-
de bakır ihtiva eden konsantre elde edilmektedir. Elde edilen 
bakır konsantresi ise İnebolu limanına taşınarak buradan deniz 
yolu ile nakledilmektedir. 

Dekapaj ve sondaj çalışmalarının aralıksız olarak devam etti-
ği tesiste yeni rezerv bulma çalışmaları ve yatırımlar kesintisiz 
olarak sürdürülmektedir. Ayrıca Eti Bakır Küre tesislerinde yer 
alan laboratuvarda cevher hazırlama ve kimyasal analiz işlem-
leri yapılabilmektedir. Böylece düzenli olarak kalite kontroller 
ve çok sayıda elementin analizi gerçekleştirilebilmektedir. 

Ülkemizde en modern madenciliğin yapıldığı sahalardan birisi 
olan Eti Bakır’ın Küre tesislerinde 960 metre ile Türkiye’nin en 
derin kuyusuna ulaşılmış ve cevher asansör sistemi ile taşın-
maya başlanmıştır. Günümüz itibariyle, madenciler de idare 
binası ve ofislerin bulunduğu alandan aynı sistem ile yer altına 
ulaştırılmaktadırlar.

Eti Bakır AŞ Küre tesislerinde, 60 km’yi geçen tünellerden olu-
şan yer altı projesi kapsamında, maden kamyonları ve iş ma-
kineleri rahatça dolaşım sağlayabilmektedir. Mobil telsizlerin 
(makineler arası iletişim) kullanıldığı madende iş makineleri, 
tehlikeli alanlara daha uzak bir noktada bulunan kumanda ba-
şındaki operatörler tarafından yönetilmektedir. 
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Küre İşletmesi, üretimi tamamlanan sahalardaki rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarından bir 
görünüm

Küre Konsantratör Tesisleri, Bakır ve Pirit Stok Alanından bir görünüm.

Yeni Rezerv Arama Çalışmaları
Proje bölgesinde ve diğer arama sahalarında yeni rezervle-
rin tespit edilmesi için arayışlarına devam etmekte olan Eti 
Bakır AŞ yıllık 100 bin metrenin üzerinde sondaj çalışması 
yaparak, arama-geliştirme faaliyetlerini aktif kullanmakta-
dır. Ayrıca Eti Bakır AŞ Küre İşletmesi’nde yüzeyden 2.376 
metre ve yer altından 752 metre (yatay) derinlik ile Türki-
ye’nin, maden aramalarına yönelik en derin karotlu sondaj-
ları gerçekleştirilmiştir.

Rehabilitasyon 
Çalışmaları
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tara-
fından örnek proje olarak göste-
rilen Eti Bakır AŞ Küre İşletmesi, 
çevresinde bulunan ve kapatılan 
maden sahalarında yapılan ağaç-
landırma çalışmalarına son hız 
devam edilmektedir. Eti Bakır AŞ 
Samsun, Küre ve Murgul işletme-
lerinde bugüne kadar 1.800.000 
metrekare alan rehabilite edilmiş 
olup, bu kapsamda 4 milyon dolar 
harcamayla 450 bin ağaç dikilmiş-
tir. Ayrıca Samsun tesislerinde ba-
cadan çıkan gaz, referans değerin 
3 kat altına indirilerek gaz salınımı 
yüzde 99,5 oranında tutulabilir 
duruma getirilmiştir.

Eti Bakır AŞ Murgul İşletmesi
MTA tarafından 1935 yılından sonra maden sahalarının iş-
letmeye açılması uygun görülmüş, 1937 yılında Etibank’a 
devredilmiş, 1951 yılında işletme Etibank tarafından üretime 
alınmıştır. 1971 yılında Etibank maden sahasını bağlı ortaklı-
ğı olan K.B.İ. AŞ’ye (Karadeniz Bakır İşletmeleri) devretmiştir. 
2006 yılında satın alımı yapılarak Cengiz Holding bünyesine 
katılmıştır.

Eti Bakır Murgul Tesisi, Artvin ili Murgul ilçesi hudutları içerisinde 
faaliyet göstermektedir. Murgul’daki maden yataklarından çıka-
rılan bakır cevherleri bakır konsantresine dönüştürülmekte ve 

Küre Konsantratör Tesisi’nde Yer Alan 
İşletmeler
• Yer Altı Maden İşletmeleri
• Konsantratör Tesisi
• Laboratuvar 
• İnebolu Stok sahası ve Liman Yükleme Tesisleri

Küre Yer Altı Projesi Modernizasyon Çalışmaları
Eti Bakır AŞ Küre İşletmesi’nde özelleştirme öncesi maden arama 
ve üretim çalışmaları 140 metre derinliğe kadar sürdürülebiliyor-
du. Tesisin Cengiz Holding bünyesine katılmasını takiben yapılan 
araştırmalarda; yukarıda üretimi tamamlanan cevher kütlesinden 
bağımsız olarak gelişen yeni bir masif sülfit rezervi bulunmuş olup 
960 metreye ulaşan yeni bir yer altı sistemi kurulmuştur. Devralın-
madan önceki son 10 yılın ortalama cevher üretimi 710.000 ton 
iken günümüzde yıllık 1.350.000 ton üretime ulaşılmıştır. 

Bugün Eti Bakır AŞ Küre İşletmesi’nde yer altı madenciliği ile 
yılda 1.350.000 ton tüvenan bakır cevherinden, 30.000 ton me-
tal eşdeğerli 170.000 ton bakır konsantresi ve 600.000 ton pirit 
konsantresi üretimi yapılmaktadır. Küre’de üretilen bakırın, 
ülke ihtiyacının yüzde 8-9’unu karşıladığı biliniyor.
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Murgul Konsantratör Tesisinden bir görünüm.

2 boru hattıyla Hopa’daki filtre ve kurutma tesislerine pulp halin-
de nakledilmektedir. Hopa’da konsantreler, filtre ve kurutma iş-
lemine tabi tutulduktan sonra malzeme stok sahasına alınmakta 
ve Hopa limanından sevkiyat yapılmaktadır.

Ayrıca Murgul İşletmesi’nde bulunan hidroelektrik santrali 
(HES) 20 MW kapasitesinde olup, üretim lisansına sahip olan 
Eti Bakır bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir

Eti Bakır Murgul İşletmesi’nde yıllık 3.500.000 mt tüvenan bakır 
cevherinden, 20 bin ton metal eşdeğerli 130.000 mt bakır kon-
santresi üretimi yapılmaktadır.

Murgul Konsantratör Tesisinde Yer Alan İşlet-
meler;
• Maden Sahası İşletmeleri
• Konsantratör Tesisi 
• Çakmakkaya-Hopa Boru Hattı tesisleri
• Laboratuvar
• Hopa Filtre ve Kurutma Tesisi 
• Hopa Limanı Stok sahası ve Liman Yükleme Tesisleri

Bakır Konsantresi
Dünya’da bakır madenciliği esas olarak Güney Ameri-
ka’nın özellikle batı sahilleri, Kuzey Şili, Kuzey Amerika’da 
ABD’nin güneybatısı ve Kanada’nın doğusu, Afrika’da Kon-
go, Zaire, Kuzey Rodezya, Asya’da Kazakistan, Özbekistan, 
Hindistan, Avrupa’da belirli bölgelerde ve Avustralya’da 
Olympic Dam ve Papua Yeni Gine’de Bougainville bölge-
lerinde yapılmaktadır. 

Türkiye’de de önemli bakır rezervleri bulunmakta ve işletil-
mektedir. Özellikle ülkemizde Karadeniz ve Güneydoğu Ana-
dolu Bölgeleri’nde bakır madenciliği yapılmaktadır. 

Eti Bakır AŞ Küre, Murgul ve Lahanos bölgelerinde yer alan 
maden işletmelerinde üretim yapmakta ve zenginleştirme 
tesislerinde işleyerek konsantre bakır üretmektedir. Üretilen 
konsantre bakır İnebolu limanı ve Hopa limanı üzerinden sevk 
edilmektedir. Küre tesisinde 170.000 ton/yıl, Murgul tesisinde 
ise 120.000 ton/yıl konsantre bakır üretimi mevcuttur.

Pirit Konsantresi
Eti Bakır Küre maden ocaklarında yer alan piritli bakır cevher-
lerinin değerlendirilmesinde uygulanan işlemlere göre önce 
pirit-bakır mineralleri ayrımı yapılmaktadır. Buradan ayrılan 
bakır mineralleri konsantre bakırı oluştururken pirit mineralleri 
ise pirit konsantresini oluşturmaktadır. 

Pirit konsantresinden oksitleyici kavurma işlemi ile Ma-
zıdağı Tesislerinde önce SO2 daha sonra H2SO4 (sülfürik 
asit) üretilmektedir. Açığa çıkan demir oksit ise çimento 
sanayinde ve Demir-Çelik endüstrisinde kullanılmaktadır. 
Şirketin yıllık üretim kapasitesi 600.000 ton olarak devam 
etmektedir.

Eti Bakır AŞ Mazıdağı Fosfat Tesisleri
Eti Bakır AŞ Mazıdağı Fosfat Tesisleri, Mardin iline bağlı Mazı-
dağı ilçesinde kurulmuştur. Tesisler Diyarbakır’a 90 km, Mar-
din’e 65 km ve İskenderun limanına 520 km mesafededir. 
Ülkemizin fosfatlı gübre ihtiyacının bir kısmını karşılamak ve 
ithalata bağımlılığını azaltmak amacıyla 1974 yılında kurulan 
tesis özelleştirme yüksek kurulu kararıyla, özelleştirme idare-
si başkanlığına devredilerek ihaleye çıkılmış, 2011 yılı Tem-
muz ayı içerisinde satın alınarak Cengiz Holding bünyesine 
katılmıştır.

Mazıdağı Fosfat Tesisleri, tarım ülkesi olan Türkiye’nin ithalata 
bağımlı olduğu gübre ihtiyacının bir kısmını karşılamak, böl-
gede istihdam oluşturmak ve ülkemiz ekonomisine katkıda 
bulunmak üzere faaliyete geçmiştir.

Mazıdağı Gübre Fabrikası’nda hammaddenin yüzde 85’inin 
yurt içinden sağlanması planlanırken tesis, ihtiyacı olan elekt-
riği de kendisi üretecek. Fabrika ilk etapta Türkiye’deki gübre 
pazarının yüzde 20’sine sahip olacak. Mazıdağı Fosfat ve Güb-
re Fabrikası, bölgenin tek gübre fabrikası olma özelliğini taşı-
yacak ve Harran Ovası ile GAP’ın gübre ihtiyacının tamamını 
karşılayacak. Tesisin yıllık fosfat kayasından fosfat konsantresi 
üretim kapasitesi ise 800.000 ton.

Ayrıca Mazıdağı Fosfat Gübresi Tesislerinin sülfürik asit ihtiya-
cı, Küre’de üretilen pirit konsantresinden karşılanacak. Tesiste, 
pirit küllerinden liç yöntemi ile kobalt üretimi 2018 yılı içerisin-
de gerçekleştirilmiş olacak. Mazıdağ Metal Kazanım ve Gübre 
Tesisleri 2018 yılı ikinci yarısında devreye girecek olup, toplam 
yatırımı 1 milyar dolara ulaşacak.

Eti Bakır Mazıdağı Tesisinde Yer Alan İşletmeler
• Maden Sahası İşletmeleri
• Konsantratör Tesisi 
• Sülfürik Asit Tesisi
• Liç Tesisi
• Fosforik Asit Tesisi
• Amonyak Tesisi
• Gübre Tesisi
• Laboratuvar 

90





www.madencilik-turk iye.com
15 Nisan 2018

Fosfat Kayası
Fosfat; %85-90 oranında gübre, %10-15 oranında yem, gıda, 
kimya ve deterjan sanayiinde kullanılan önemli bir madendir. 
Ülkemizde, gübrenin ana maddelerinden biri olan fosfatın ta-
mamına yakını Mardin Mazıdağı bölgesinde yer almaktadır. 

Eti Bakır AŞ Cerattepe İşletmesi
Artvin-Cerattepe’de bulunan bakır rezervi için 2018 yılının başı 
itibariyle yer altı yöntemi ile hazırlık ve yatırım çalışmalarına 
başlanmış olup, yıllık üretilecek 500.000 ton tüvenan cevhe-
rin, Murgul tesislerine taşınarak zenginleştirilmeye başlanması 
planlanmaktadır.

Eti Bakır AŞ Siirt-Madenköy İşletmesi
İşletme devralındıktan sonra, yer altı metodu ile üretim ya-
pılmasına yönelik yatırımlara başlanmış ve mevcut cevher 
kütlesinin daha efektif yorumlanarak üretim dizaynı yapıla-
bilmesi için sondajlı arama faaliyetlerine hız verilmiştir. Buna 
ek olarak, 2018 yılı itibariyle yer altından çıkarılacak cevherin 
kuyu ile nakledilmesi üzere kazı çalışmalarına başlanılmıştır.

Eti Bakır AŞ Adıyaman İşletmesi
Adıyaman ili, Koçali bölgesindeki çalışma sahasında 2016 
yılında başlayan sondajlı arama faaliyetlerinin ardından gü-

Yer altı işletmesinde yılda yaklaşık 20.000 ton tüvenan antimu-
an madeni çıkarılmakta ve flotasyon tesislerinde yıllık 1.050 
ton %69 Sb tenörlü antimuan konsantresi üretilmektedir.

Sondaj verilerine bağlı olarak oluşturulan cevher katı modeli-
nin geometrisine uygun yer altı hazırlık ve üretim çalışmaları 
devam etmektedir. 

Eti Bakır Halıköy Antimuan Tesisinde Yer Alan 
İşletmeler
• Yer Altı Maden İşletmeleri
• Konsantratör Tesisi
• Laboratuvar

Antimuan Konsantresi
Eti Bakır Halıköy tesislerinde üretimi yapılan antimuan kon-
santresi birçok endüstri alanında kullanılmaktadır. Metal 
endüstrisinde, kırılganlık ve sertliği arttırıcı özelliği nede-
niyle metal alaşımları olarak, ateşe dayanıklı eşya ve boya 
yapımında, akümülatör sanayinde kurşuna sertlik kazan-
dırıcı olarak, otomotiv sanayinde balata imalatında, askeri 
endüstride birçok ürün yapımında, seramik, cam endüstri-
lerinde, kablo kılıfı yapımında, kauçuk endüstrisinde, kibrit 
yapımında kullanılmaktadır. 

nümüzde işletme aşamasına geçilmesine yönelik çalışmalar 
hız kazanmıştır. 2018 yılı itibariyle başlayan hazırlık ve yatırım 
çalışmalarının ardından, 2019 yılının ilk çeyreğinde üretime 
hazır olması planlanmakta olan yer altı işletmesinin, çıkarılan 
cevheri yerinde zenginleştirmeye yönelik tesis projelendirme 
ve proses testlerine de devam edilmektedir. 

Eti Bakır AŞ Halıköy Antimuan Tesisi
Halıköy Antimuan Tesisi, İzmir’in güneydoğusunda yer almak-
tadır. Yer altı işletmesi Ödemiş ilçesi Emirli köyünde, cevher 
zenginleştirme tesisi (flotasyon) ise Beydağ ilçesi Halıköy sınır-
ları içindedir. 

Emirli Antimuan madeni 1870’li yıllarda keşfedilip 1929 yılına 
kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. Daha sonra uzun bir durağan 
dönemden sonra tekrar 1974’te üretim çalışmalarına başlanmış-
tır. 1977 yılında Etibank bünyesine geçen tesis, 2007 yılında Cen-
giz Holding bünyesinde yer alan Eti Bakır AŞ’ye devir olmuştur.

Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı Fosfat Tesislerinin genel görünümü.

Eti Bakır AŞ Emirli Yer  Altı İşletmesi, imalat galerileri ve yüzey sondajlarının 3D Model görünümü.
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Çayeli Bakır - Türkiye’nin Örnek 
Maden Şirketi

Bakır ve çinko üreten bir yer 
altı maden işletmesi olan Ça-
yeli Bakır, 1983 yılından beri 
Karadeniz kıyısında Rize’nin 

Çayeli ilçesinin Madenli beldesinde çalışmalarını sürdürmek-
tedir. Kamu ve yabancı özel girişim ortaklığıyla kurulan Çaye-
li Bakır 1994’te üretime geçmiştir. Yıllar içinde şirketin yapısı 
değişmiş olup, şu an Toronto Menkul Kıymetler Borsasında 
bulunan First Quantum Minerals’ın iştiraki olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Çayeli Bakır’da bakır ve çinko içeren cevher, yer altı işletme 
yöntemiyle çıkarılmakta ve işletme sahasında yer alan cev-
her zenginleştirme tesisinde işlenerek konsantre haline ge-
tirilmektedir. Üretilen bakır ve çinko konsantreleri, Asya ve 
Avrupa’ya ihraç edilmektedir. Çayeli Bakır’da yılda 1,1 milyon 
ton ham bakır ve çinko cevheri üretilmektedir. Bu üretim mik-
tarıyla hali hazırda Türkiye bakır üretiminin önemli bir miktarı 
Çayeli Bakır tarafından temin edilmektedir.

4,6 Milyon Ton Konsantre Bakır ve Çinko 
İhracatı
Mevcut üretim kapasitesiyle Çayeli Bakır, üretime başladığı 
günden bu yana 3 milyon ton konsantre bakır ve 1,6 milyon 
ton konsantre çinko olmak üzere toplam 4,6 milyon ton cev-
her ihracatı gerçekleştirmiştir. Çayeli Bakır bu rakamlar doğ-
rultusunda, 2012 ve 2013 yıllarında sektörünün ihracat lideri 
olmuş ve son 5 yıl içinde ihracatçı firmalar arasında ilk 5 şirket 
arasında yer almıştır. Her yıl en çok kurumlar vergisi ödeyen 
ilk 50 kuruluş arasında yer alan Çayeli Bakır; üretim, ihracat, 
bölgesel işe alım ve satın alma gibi faaliyetleriyle son 3 yılda 
Türkiye ekonomisine yıllık ortalama 300 milyon lira katma de-
ğer sağlamıştır. 

Üretim kapasitesi noktasında Çayeli Bakır maden rezervinin 
2021’de tükeneceği öngörülmektedir. Maden kapanış planları 
çerçevesinde, bölgeye ekonomik katkılar sağlayacak özel pro-
jeler üstünde çalışılmaktadır. 

Diğer taraftan maden kapanışına yaklaşılan bu süreçte uygun 
projelerin belirmesi halinde Çayeli Bakır yeni madencilik yatırım-
ları yapmayı gündeminde tutmaktadır. Yeni yatırım imkanlarıyla 
birlikte Çayeli Bakır madencilik sektörüne uzmanlık ve deneyimi-
ni aktarma ve sektöre değer sağlama niyetini canlı tutmaktadır. 

Çayeli Bakır, Türkiye ekonomisine katkılarının yanı sıra maden 
sektörüne nitelikli uzman ve yöneticiler de sağlamaktadır. Ulusla-
rarası standartlara uyumlu operasyonları yürütme ve yönetme ka-
pasitesine sahip madencilik profesyonelleri yetiştiren Çayeli Bakır, 
ülkemizin pek çok maden firmasına üst düzey yönetici ve uzman 
kazandırmıştır. Bu deneyim vasıtasıyla Türkiye maden sektörü 
gelişmekte ve uluslararası standartlara daha fazla yaklaşmaktadır.

Üretim Yöntemi
Yer altı mekanize madenciliğin yapılmakta olduğu Çayeli Bakır’da 
üretim geri dolgulu katlar arası ve kes-doldur yapılan panolarından 
gerçekleştirilmektedir. Cevher kütlesine, tavan taşındaki bir rampa 
sistemi ile erişilmektedir. Cevher kütlesinin taban duvarında bir 
üretim kuyusu mevcuttur. Katlar arasında 15-20 metre dikey me-
safe bulunmaktadır. Patlatma sonrası yükleme ve taşıma, yer altı-
na özel olarak üretilmiş uzaktan kumandalı kepçeler ve kamyonlar 
kullanılarak yapılmaktadır. Üretilen cevher, kamyonların yanı sıra 
kısmen kuyu nakliyesi yolu ile de yerüstüne çıkarılmaktadır.

Geri Dolgu 
Birincil stoplarda macun dolgu ve/veya çimentolu kaya/
pasa dolgu, ikincil ve üçüncül stoplarda ise öncelikli ola-
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rak pasa dolgu uygulanmaktadır. Bitişik bir stop üretimin-
de pasa dolgu açığa çıkacak yüzeyler için enjeksiyon ya-
pılmaktadır. Kör stoplarda macun dolgu standart olarak 
uygulanmaktadır. Macun dolgunun çimento içeriği %3,5 
ile %7,5 arasında uygulanmakta, 28 günlük macun dolgu 
dayanımı minimum 250 kPa ile 900 kPa aralığına erişmek-
tedir.

Cevher İşleme
İnsan kaynağının zamanla gelişerek uzmanlaşması ve ope-
rasyon süreçlerinin etkin hale getirilmesiyle birlikte Çayeli Ba-
kır’da maden üretim ve işleme kapasitesi gelişmiştir. Bu durum 
Çayeli Bakır’ı sektörün öncü kuruluşlarından biri haline getir-
miştir (Şekil 1).

Şekil 1-Yıllara göre günlük tonaj dağılımı

Şekil 2-Yıllara göre Cu randımanında artış

Cevher zenginleştirme tesisinde kırma, öğütme, seçimli yüz-
dürme (flotasyon) ve susuzlandırma birimleri bulunmaktadır. 
Bakır ve çinko mineralleri seçimli flotasyon ile birbirinden ayrıl-
maktadır. Yer altından çıkarılan cevher sarı, siyah, klastik, bor-
nitli sarı, bornitli klastik ve düşük tenörlü cevher olmak üzere 
altı tipte sınıflandırılır. 

Türkiye’deki İlk Uygulama Örnekleri Çayeli 
Bakır’da
Çayeli Bakır Cevher Zenginleştirme Tesisi, teknoloji uygulama-
larında Türkiye’de ilklere örnek teşkil ederek lider konumunda 
olmuştur. İlgili uygulamalardan birkaçı şöyledir: 

• Susuzlandırmada basınçlı pres filtre, 2000
• Flotasyonda Kolon hücresi, 2003
• Flotasyonda manyetik koşullandırma sistemi, 2008 
• Öğütme ve Flotasyonda Expert Kontrol Sistemi, 2015

Söz konusu yenilikler, zamanla tesis verimliliğinin artmasını 
sağlamış metal kazanımını optimum noktaya taşımıştır. 

Yıllara Göre Cu Randımanında Artış
Cu besleme tenörü düşüşüne rağmen Cu randımanında ar-
tış sağlanmıştır. Bu başarıda; karşılaşılan zorluklara karşı hızlı 
adapte olma ve çözüm oluşturmanın, yeni ve farklı uygulama-
ları faaliyete geçirmenin ve insan kaynağının uzmanlaşmasının 
rolü büyüktür (Şekil-2).

İş Sağlığı ve Güvenliği
Şirketin kuruluşundan itibaren ve özellikle madenin planlan-
ması ve dizaynı sürecinde çok çaba sarf edilmiş olup, madenin 
operasyona geçtiği ilk yıllardan bu yana iş güvenliği ve operas-
yonel performans sürekli olarak iyileştirilmiştir. İş güvenliğine, 
verimliliğe ve ekonomik üretime odaklanılması sayesinde sü-
rekli iyileştirme kültürü Çayeli Bakır’ın DNA’sına işlemiştir. “Asıl 
Cevherimiz Çalışanlarımız” felsefesiyle insanı tüm sistemlerin 
merkezine koyan Çayeli Bakır İşletmeleri’nin iş sağlığı, güvenli-
ği, çevre ve toplum ilişkileri başlıkları altında sürdürülebilir ma-
dencilik için gösterdiği çabalar, Kanada Madenciler Birliği ta-
rafından liderlik ödülüne layık görülmüştür. Dünya madencilik 
devlerinin bulunduğu bu platformda Çayeli Bakır İşletmeleri, 
Kanada dışında bu ödülü kazanan ilk firma olmuştur.

Paydaşlarla İlişkiler 
Çayeli Bakır, çağdaş madenciliğin gereklerinden biri olan 
kamu, toplum, medya, Sivil Toplum Kuruluşları gibi paydaşla-
rıyla ilişkilerini bütüncül bir yaklaşımla ele almaktadır. Bu yakla-
şım sayesinde firmanın sektör içinde ve paydaşlar nezdindeki 
itibarını koruyup geliştirmek amaçlanmakta, yerel toplumun 
sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlanmakta ve buna 
bağlı olarak da firmanın dışsal risklerini pro-aktif olarak yönet-
mek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda geliştirilen Dış İlişkiler 
Yönetim Sistemi kapsamında bulunan ve temelde katılımcılığı 
ve paydaşlarla işbirliğini ön plana çıkaran uygulamalar gelişti-
rilmiştir. Paydaşlarla etkili ilişkiler geliştirmek ve sürdürülebilir 
toplumsal kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlayan bazı süreçler 
ve uygulamalar şöyledir: 

Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Aracı (Socio-Eco-
nomik Assessment Tool-SEAT):  Çayeli Bakır, paydaşlarını 
tespit etmek, özellikle yerel toplumun beklenti ve geri bildi-
rimlerini değerlendirmek ve toplumsal kalkınmaya yönelik ya-
tırım alanlarını belirlemek amacıyla SEAT sürecini uygulamak-
tadır. Anglo-Amerikan Sosyal Yöntemler metotlarından biri 
olan SEAT sürecinde paydaşlarla ve özellikle de yerel toplumla 
yapılandırılmış mülakat, anket, çalıştay gibi teknikler kullanıl-
makta, elde edilen veriler ışığında bir yönetim planı oluşturu-
larak gerekli adımlar atılmaktadır. Bu araç sayesinde hem  
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TDK Toplantısı

BDK Toplantısı

toplumsal kalkınma çalışmalarının yönü tespit edilmekte, hem 
de paydaşların beklenti ve geri bildirimlerine uygun tedbirler 
geliştirilmektedir. 

Toplum Danışma Kurulu (TDK): Kanada Madenciler Der-
neği’nin tavsiye ettiği bir enstrüman olan TDK, bağımsız bir 
moderator öncülüğünde yılda iki kez toplanmakta ve operas-
yonel süreçler ile toplumsal ihtiyaçlar hakkında istişarede bu-
lunmaktadır. Hali hazırda tarafsız bir moderator olarak Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
si Dekanı tarafından yönetilen toplantılarda tavsiye kararları 
alınmakta ve Çayeli Bakır tarafından söz konusu tavsiyelere 
uyumlu aksiyonlar alınmaktadır. TDK, yerel yönetimler, eğitim 
kurumları, muhtarlıklar, STK’lar gibi farklı kesimleri temsil eden 
üyelerden oluşmaktadır. 

Bağış Değerlendirme Komitesi (BDK): Çayeli Bakır’ın 
toplumsal kalkınma çalışmaları ile bağışlar için tahsis ettiği 
fonlar, katılımcı bir yaklaşımla Bağış Değerlendirme Komitesi 
tarafından yönetilmektedir. Çayeli Bakır’a yapılan bağış talep-
leri BDK’ya sevkedilerek değerlendirilmektedir. Firmanın yanı 
sıra belediye, kaymakamlık, kadınlar, gençler, muhtarlıklar, 
STK’lar ve eğitim kurumlarını temsilen birer üyenin bulundu-
ğu komite, yerel ihtiyaçlara uygun kararlar almakta ve fonların 
hangi faaliyetler için harcanacağına karar vermektedir. BDK ve 
Çayeli Bakır arasında sosyal fonların yönetimi bakımından güç-
lü bir işbirliği ve anlayış gelişmiştir. 

Toplumsal Kalkınma Projeleri: 2014 yılında TDK tavsiye-
si ile bir kırsal kalkınma projesi olarak hayata geçirilen Arıcılı-
ğı Geliştirme Projesi kapsamında, yöredeki arıcılık faaliyetleri 
desteklenmeye başlanmıştır. Proje kapsamında, arıcılara yöre-
ye uygun arı ırkı kolonileri, faaliyet materyalleri ve uygulamalı 
kovan başı eğitim desteği sağlanmış olmakla birlikte, arıcılara 
sağlanan asıl katkı, nitelikli işbaşı eğitimler olmuştur. 

Firma tarafından istihdam edilen arıcılık uzmanı, her bir arı-
cıyı kendi evinde ya da yaylalarda düzenli olarak yıl boyunca 
ziyaret etmektedir. Bu ziyaretler sırasında bakım, besleme, 
hastalıklarla mücadele, kışlatma, hasat gibi konularda iş başın-
da uygulamalı eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler sayesinde 
proje öncesinde kış mevsimindeki koloni kayıpları %50’ler ci-

varındayken, projenin dördüncü yılında koloni kayıpları %5’in 
altına düşmüştür. Gezginci arıcılık yapan arıcıların sayısı artmış, 
iklimsel koşullara bağlı olarak üretimde iniş çıkışlar gözlense 
bile üretim ve gelir kayda değer ölçüde yükselmiştir. 

Projenin madencilik bakımından en önemli çıktılarından 
biri ise, madenciliğe karşı önyargıların bertaraf edilmiş ol-
masıdır. Proje öncesinde madencilik faaliyetlerinin fauna 
üzerinde, özellikle arılar üzerinde olumsuz etkisi olabile-
ceğine dair kaygılar mevcutken, koloni kayıplarının azal-
ması sonucunda bu yöndeki kaygılar tamamen bertaraf 
edilmiştir. 
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Temel Madencilik Eğitimi: Madencilik mesleğine yö-
nelik ve pek çok diğer iş kolunda geçerliliği olan bir diğer 
mesleki eğitim projesi ise Temel Madencilik Eğitimi’dir. 
Eğitime katılanlar iş güvenliği kültürü çerçevesinde kapalı 
alanda çalışma, yüksekte çalışma, enerji izolasyonu, ilk yar-
dım ve iş makinesi operatörlüğü gibi alanlarda uygulamalı 
eğitim görmektedirler ve mesleki lisans elde etmektedirler. 

Girişimcilik Eğitimi

Aşçılık Eğitimi

Temel Madencilik Eğitimleri

İstihdamı Geliştirme Projesi (İGP): Çayeli Bakır hali ha-
zırda yerel istihdama büyük önem vermektedir. Mavi yaka ça-
lışanlarının %90’ı yerel toplumdan istihdam edilmektedir. An-
cak maden kapanışı sonrasında istihdam imkanlarının önemli 
ölçüde azalacağı öngörülmektedir. Bu boşluğu belli ölçüde yö-
netebilmek bakımından yöredeki STK’lardan biri olan Büyük-
dere Vadisi İskan Vakfı ve Madenli Belediyesi ile işbirliği içinde 
bir proje başlatılmıştır. İstihdamı Geliştirme Projesi kapsamın-
da yöredeki istihdam problemi yaşayan ve kendi işini kurmak 
isteyen kişilere yönelik çeşitli mesleki eğitim ve girişimcilik eği-
tim programları uygulanmaktadır. 

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği proje kapsamında kendi işini 
kurmak veya kendi kariyer planını oluşturmak isteyenlere yö-
nelik teknik danışmanlık ve eğitim destekleri sürmektedir. 

2011 yılından beri sürdürülen bu proje kapsamında yer 
alan kişilerin %74’ü madencilik ve diğer sektörlerde istih-
dam edilmiştir.

Çayeli Bakır kuruluşundan bu yana eğitim, sağlık, spor ve si-
vil toplum kurumlarının hizmet kalitelerinin iyileştirilmesine 
ve yanı sıra diğer sosyal bağışlarla yerel toplumun gelişimine 
katkıda bulunmaya gayret etmektedir. Firma, madene yakın 
yerleşim yerlerinde mahalle odalarının yapımı, sağlık ocakları-
nın inşası, su arıtma tesisi, eğitim ve kültür merkezi gibi sosyal 
tesisler kurmuştur. Öte yandan üniversite öğrencilerine burs 
desteği ile eğitim kurumlarınca geliştirilen projelere, şehrin 
tanıtımını ve sosyal yaşantısını destekleyen festivallere, spor 
kulüplerine ve sivil toplum örgütlerine desteklerini sürdür-
mektedir. 
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Acacia Maden İşletmeleri AŞ - 
Gökırmak Bakır Madeni Projesi

Şekil 1. Proje bulduru haritası

Acacia Maden İşletmeleri AŞ, 
Kastamonu ilimizin 2.000 nüfus-
lu Hanönü ilçesi sınırlarında Gö-
kırmak Bakır Madeni Projesi’ni 
inşa faaliyetlerini sürdürüyor. 
Ülkemizin önemli madencilik 

şirketlerinden biri olmayı hedefle-
yen Acacia 2007 yılında kurulan bir 
şirket. 2011 yılında ilk önce İlbak Ma-
dencilik ile ortaklık kuran şirket, 2016 
yılında Akfen Mühendislik AŞ ile de 
bir ortaklık anlaşması yapmış ve şir-
ket faaliyetlerini halen Acacia Maden 
İşletmeleri AŞ adı altında Akfen Hol-
ding, İlbak Holding ve İzbir Madenci-
lik ortaklığında devam ettirmektedir.

Madencilik Türkiye dergisi olarak 
Acacia Maden İşletmeleri AŞ CEO’su 
Zeki Sayılır ile proje özelinde bir gö-
rüşme gerçekleştirdik. Zeki Beyden 
edindiğimiz bilgilere göre proje, 
Kastamonu il merkezinin 70 km do-
ğusunda bulunan Hanönü ilçesinin 
yaklaşık 5 km güneydoğusunda, İne-
bolu limanına 155 km, Samsun lima-
nına ise 225 km mesafede yer alıyor. 
Proje alanı içinden geçen Gökırmak 
Nehri B/D-KD yönünde akıyor. Proje 
lokasyonu genel olarak tepelik/dağ-
lık bir topografyaya sahip ve alanın 
en kuzeyindeki yükseklik 425 m iken, 

batı kesimlere doğru gidildikçe yükseklik 800 metreye kadar 
ulaşıyor. Mevcut durumda sahaya erişim Kastamonu ilini, Ha-
nönü ilçesinin güneyinden Sinop’a bağlayan D-30 Devlet Kara-
yolundan başlayan ve yaklaşık olarak 2,5 km uzunluğunda ve 
12 m genişliğinde olan yoldan sağlanıyor (Şekil 1). 

DOSYA KONUSU: BAKIR, KURŞUN, ÇINKO
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Şekil 2. Madenin 3 boyutlu cevher ve sondaj görünümleriı

Zeki Sayılır projede arama çalışmalarının 2007 yılında 3947 
hektarlık ruhsatlı alanda başladığını ve 10 yılı aşan bir süre 
boyunca gerçekleştirilen arama ve hazırlık çalışmalarının ar-
dından artık cevher üretimine geçmeye hazırlandıklarını be-
lirtiyor. Projede yapılan çalışmalara göre tespit edilen maden 
yatağı Volkanojenik Masif Sülfit (VMS) tipinde olup, Türkiye’nin 
kuzeyindeki merkezi pontidlerin metalojenik kuşağında yer 
alıyor. Çıkarılacak cevher kalkopirit (CuFeS2). Gökırmak ma-
den yatağı ile ilgili 2017 yılı ikinci yarısına kadar rezerv tespit 
çalışmaları için 218 sondaj noktasında 64.000 metre sondaj 
yapılmış ve 8.000 analiz değerlendirmeye alınmış. İşletilebilir 
ortalaması %1,5 Cu tenörlü olan 22 milyon ton görünür cev-
her tespit edilmiş (Şekil 2), teknolojik değerlendirme çalışma-
larını da içeren ön fizibilite ve daha sonra fizibilite çalışmaları 
tamamlanarak yatırım kararı alınmış.

Sayılır, Gökırmak Bakır Madeni Projesi’nin cevherden bakır 
konsantresi üretme amaçlı bir proje olduğunu, maden üre-
tim yönteminin ise açık ocak olarak belirlendiğini aktarıyor. 
Üretim çalışmalarına başlamadan önce maden yatağının 
üzerinden geçmekte olan Gökırmak nehrinin yatağı 700 
metrelik 2 adet tünel ile maden üretim alanından uzaklaş-
tırılmış. Halen açık ocaktaki dekapaj devam etmekte olup, 
cevherle ilk temasın 2018’in 3. çeyreğinde sağlanması plan-
lanıyor. 

Dizayn değerlerinde çalıştırıldığında %1,5 ortalama Cu tenör-
lü yıllık 2.000.000 ton bakır cevheri işleyerek, satışı Samsun 
Limanı üzerinden yapılacak ortalama tenörü %22 Cu olan 
120.000 ton/yıl konsantre üretim kapasitesine sahip olduğu-
nu öğrendiğimiz zenginleştirme tesisinin inşaatı da devam 
ederken tesisin de 2018 yılının 3. çeyreğinde tamamlanması 
planlanıyor. 

CEO Sayılır birinci atık depolama tesisinin %90’ından fazlası 
tamamlandığını, madenin planlanan 11 yıllık ömrü boyunca 
1.300.000 ton konsantre üretileceğini aktarıyor. Maden ömrü 
boyunca 650 kişiye doğrudan, 350 kişiye dolaylı olarak top-
lamda 1000 kişiye iş imkânı sağlanmasını öngördüklerini dile 
getiren Sayılır “Ayrıca ülkemiz ve Kastamonu ekonomisine ya-
pacağımız katkı; maaş, vergi ve devlet hakkı ödemeleri ile birlikte 
yaklaşık 1 milyar TL seviyesinde olacaktır. 11 yıllık maden ömrü 
boyunca yapacağımız ihracattan yaklaşık 8 Milyar TL döviz girdi-
si sağlanmasını bekliyoruz.” şeklinde konuşuyor.

Sayılır projenin yatırım tutarının 300 milyon dolar olarak hesap-
landığını, bu tutarın %40’ının öz sermayeden, kalan %60’ının 
ise üç yabancı bankanın oluşturduğu konsorsiyumdan proje 
finansmanı marifetiyle sağlandığını belirtiyor. Büyüme potansi-
yeline de sahip olan projenin, maden ömrü boyunca yapılacak 
ilave sondajlar ile rezervinin arttırılması ve maden ömrünün de 
20 yılın üzerine çıkarılmasının beklendiği öğrenilenler arasında. 

Sayılır projenin ülke ekonomisindeki yeri konusunda ise şu 
sözleri dile getiriyor:

“Sizin de bildiğiniz üzere Türkiye halen bakır, çinko, kurşun, alü-
minyum, kalay gibi temel ve kıymetli metallerde cari açık veren 
bir ülkedir. On Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’na göre gelecek 
yıllarda bu metallerdeki yıllık toplam ticaret açığımızın 10-15 
milyar dolar seviyelerinde olacağı tahmin edilmektedir. Sadece 
bakır sektörüne baktığımızda bu ticari açığın önemli seviyelerde 
olduğu görülebilir. Yıllık bakır ve ürünleri tüketimi 400 bin ton 
seviyesinde olan Türkiye, madencilik faaliyetlerinden ve hurda-
dan yaptığı toplam bakır eşdeğeri yıllık üretim yaklaşık 100 bin 
tondur. Aradaki 300 bin ton (2,1 milyar dolar) fark ithalat ve hur-
dadan karşılanmaktadır. Acacia Gökırmak projesiyle yılda 26.000 
ton metalik bakıra eşdeğer bakır konsantresi üretimi yapılacaktır. 
Ülkemizin 2017 yılı birincil metalik bakır üretimi olan 70.000 ton 
göz önüne alındığında projemizin ülkemiz için katkısı daha net 
anlaşılabilecektir.”

Acacia Maden İşletmeleri AŞ CEO’su Zeki Sayılır’dan Gökırmak 
Bakır Projesi ile ilgili edindiğimiz teknik detayları aşağıda bu-
labilirsiniz:

Proje Birimleri
Projenin ana birimleri; açık ocak, buradan çıkacak pasanın de-
polanacağı bir depolama sahası, cevher zenginleştirme tesisi 
ve bu tesisin atıklarının depolanacağı atık depolama tesisle-
rinden oluşmaktadır. Proje için seçilen madencilik yöntemi; 
delme, patlatma, kazma-yükleme ve taşıma eylemlerini içeren 
açık maden işletmeciliğidir. Bu eylemlerin sonunda çıkartılan 
cevher nakliye yolu üzerinden proses tesisine transfer edilecek 
ve burada madenin işlenmesi için kırma-eleme, öğütme ve 
yüzdürme yöntemleri kullanılacak ya da besleme öncesi depo-
lanmak üzere cevher stokuna gönderilecektir. 
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Şekil 4. Açık ocak nihai tasarımı

Açık Ocak Tasarımı
Güncel Proje Fizibilite Raporu, metal fiyatı ve döviz oranları, 
indirim oranı, eğim açıları, madencilik maliyetleri, madencilik-
te seyreltme ve madenin geri kazanımı, işleme girdileri, satış 
maliyetleri ve kesme derecesi gibi konular göz önünde bulun-
durularak ocak tasarımı optimizasyonu yapılmaktadır. 

Açık ocak alanının toplam ayak izi yaklaşık 115 ha olacak ve 
ocakta 4 aşamada madencilik yapılacaktır (Şekil 4). Ön sıyırma 
faaliyetlerinin ardından üretilen cevher birincil kırıcıya taşına-

caktır. Proses tesisinin bitişiğinde, çıkarılan cevherin tenörü-
nün ayarlanması amaçlı 230 kt kapasiteli stok alanı oluşturu-
lacaktır.

Yılda 2.000.000 ton cevher üretimine karşılık yıllık yapılacak 
dekapaj miktarı ortalama 10.000.000 m3’tür. 

Üretilecek Cevher Miktarı : 22.000.000 ton
Dekapaj Miktarı  : 110.000.000 m3

Bakır Cevheri Tenörü : %1,5 Cu

Açık ocak işletme çalışmaları başlanmış olup ayda yaklaşık 
1.000.000 m3 hafriyat yapılmaktadır.

Proses Tesisi
Proje ömrü boyunca üretilen cevher proses tesisine beslene-
cektir. Açık ocağın yaklaşık 5,2 km doğusunda bulunan proses 
tesisi 2,2 Mt cevher işleme kapasitesinde aşağıdaki temel üni-
telerden oluşacaktır:

• Üç aşamalı kırma ve eleme ünitesi;
• Öğütme ve sınıflandırma ünitesi;
• Yüzdürme ünitesi;
• Yeniden öğütme ve sınıflandırma ünitesi;
• Konsantre susuzlaştırma ünitesi;
• Atık yoğunlaştırma ve depolama sistemleri ile
• Kireç ve Reaktif hazırlama ve dağıtım tesisi
Yukarıda belirtilen temel ünitelerin kısa açıklamaları ve teknik 
özellikleri aşağıda verilmiştir.

Kırma ve Eleme Devresi:
Kırıcı önünde stoklanan 75 cm altı bakırlı malzeme kırıcı silo-
suna boşaltılır ve üç aşamalı kırma sistemi ile (aralarında en-
tegre elekler olacak şekilde) -12 mm’ye kadar kırılır. Cevher 
birincil aşamada çeneli kırıcıda -150 mm’ye, ikincil aşamada  

Şekil 3. Açık ocaktan görünüş 
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Türkiye’nin Maden 
Potansiyelini Ortaya Çıkarıyoruz
Türkiye’nin Maden 
Potansiyelini Ortaya Çıkarıyoruz

Maden:
Ali Sakallı Caddesi
No:26 Hanönü - KASTAMONU
T:+90 366 497 55 56
www.acacia.com.tr
 
Merkez:
Karaca Sokak
No:32/7 Gaziosmanpaşa Çankaya - ANKARA
T:+90 312 440 99 82

22 milyon ton BAKIR Rezervi22 milyon ton BAKIR Rezervi

650 kişiye İSTİHDAM650 kişiye İSTİHDAM

%100 YERLİ Sermaye%100 YERLİ Sermaye

%100 Uluslararası STANDARTLAR%100 Uluslararası STANDARTLAR
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konik kırıcıda -45 mm ve üçüncül aşamada konik kırıcıda -12 
mm boyutuna kırılır. -12 mm boyutundaki malzeme, konve-
yör bant ile ikiz 1.500 m3 (3.000 t) kapasiteli ince cevher silo-
larına aktarılır. 

Öğütme Ünitesi:
İnce cevher silolarında bulunan -12 mm boyutundaki malze-
me 5,5 Øx8,2 m boyutunda, 4,4 MW gücündeki bilyalı değir-
mene bant konveyörü ile taşınır. Değirmenden çıkan öğütül-
müş malzeme siklon bataryasında sınıflandırma işlemine tabi 
tutulur. Tane boyu sürekli ölçülen Siklon üstü -90 µ malzeme 
Flotasyon ünitesine taşınır. 

Flotasyon Ünitesi:
Öğütme ünitesinden gelen -90 µ malzeme, kondisyoner tank-
larında kimyasallarla buluşturulduktan sonra kaba flotasyon 
selüllerine taşınır. Bu devreden elde edilen konsantre düşey 
milli (Hig Mill) değirmen de -20 µ öğütülerek, 1. temizleme flo-
tasyon devresine taşınır. Bu devrenin ilk bölüm konsantresi 2. 
temizleme flotasyon devresine, ikinci bölüm konsantresi ince 
öğütmeye taşınırken atık ise, kaba flotasyon devresi atığı ile 
birlikte atık koyulaştırıcısına taşınır. 2. temizleme flotasyonu 
devresi konsantresi, 3. temizleme flotasyon devresine taşınır-
ken, atık ise 1. temizleme flotasyonu devresine taşınır. 3. te-
mizleme flotasyonu devresi konsantresi nihai konsantre olup 
konsantre koyulaştırıcısına taşınırken atık ise 2. temizleme flo-
tasyonu devresine taşınır.

Konsantre Susuzlaştırma Devresi:
Koyulaştırıcıdan %60 katı yoğunluğunda 118 m3 hacimli tanka 
alındıktan sonra basınçlı filtrede nem oranı %8-10 düşürülen 

bakır konsantresi kapalı stok sahasında Samsun limanına taşı-
nana kadar depolanır.

Atıkların Yoğunlaştırılması ve 
Bertaraf Edilmesi:
Atık koyulaştırıcısında %60 katı yoğunluğuna ulaşan atık 3,4 
km uzunluğundaki boru hattı ile atık depolama tesisine (ADT) 
taşınır. Tesiste oluşan su ise yine boru hattı ile Proses tesisinde-
ki proses suyu deposuna taşınır.

Proses Kontrol Sistemi:
En ileri proses akıllandırma ve işletme sistemleri ile dona-
tılacak tesiste, kırma, öğütme, yüzdürme, konsantre atık 
susuzlandırma ve atık taşıma birim operasyonlarının çalış-
tırılıp durdurulması, pek çok operasyon parametrelerinin 
kontrolü ile bakır konsantre üretim verimliliğini etkileyen 
öğütülmüş cevher tane boyu, metal içeriği ve flotasyon 
köpüğünün durumu online izlenerek yüksek seviyeli bakır 
kurtarma verimliliğinin sürekliliği merkezi kontrol odasın-
dan sağlanacaktır.

Enerji İletim Hattı:
Enerji, proje için tahsis edilmiş iki adet 20 MVA trafosunun iki 
besleyicisi aracılığıyla, Taşköprü gerilim düşürücü trafo istas-
yonundaki ulusal şebekeden sağlanacaktır. 34.500 V’luk havai 
iletim hattı 28,75 km uzunluğundadır ve gerilim düşürücü tra-
foyu, tesis sahasında bulunan trafo istasyonuna bağlar. Enerji, 
proses tesisi bitişiğinde bulunan trafo merkezine aktarılır. Ana 
trafo merkezindeki kullanılabilir enerji 22,5 MVA olup, Proses 
tesisi birimlerine, yer altı kabloları vasıtasıyla dağıtılacaktır. 
EİH’nin inşaatı tamamlanmıştır. 

Şekil 5. Tesis inşaatından görünüş
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acacia.com.tr

Üretilecek Konsantrenin Özellikleri:

Yıllık Üretim Miktarı 120.000 ton

Bakır İçeriği 26.000 ton

Bakır Tenörü %22 Cu

Randıman %85

Nem %8-10

Özetle Acacia Gökırmak Bakır Projesinde;

• Açık ocakta 22 milyon ton ortalama %1,5 Cu içeren ekono-
mik rezerv tespit edilmiştir.
• 11 yıl boyunca açık ocak işletme yöntemi ile %1,5 Cu içeren 
22 milyon ton bakır cevheri üretim çalışmalarına başlanılmış-
tır.
• Açık ocaktan yılda 2 milyon ton %1,5 Cu içeren bakır cevheri 
üretilecektir.
• Açık ocaktan çıkarılan pasa, yaklaşık 3,5 km mesafedeki Çora-
koğlu döküm sahasına dökülmektedir.
• Çıkarılan cevher kamyonlar ile 5,2 km mesafede bulunan 
Konsantre Tesisine taşınacaktır.
• Bakır cevheri Flotasyon ünitesinde %22 Cu içeren bakır kon-
santresine dönüştürülecektir.
• Yıllık konsantre üretimi ortalama 120.000 tondur.
• Proje için gerekli olan enerji 28,8 km’lik hattan temin edilen 
34,5 KV’lık trafodan sağlanacaktır.

Genel Proses tesisi akış şeması Şekil 6’da sunulmuştur.

Şekil 6. Proses Tesisi Akım Şeması

Zeki Sayılır Hakkında
01.01.1963 yılında Ağrı’da dünyaya geldi. İstanbul Teknik 
Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümünden 1985 yı-
lında lisans derecesi ile mezun olduktan sonra 1990 yılın-
da Case Western Reserve University’de MBA programını 
tamamladı. 

Profesyonel kariyerine 1990 yılında Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü bünyesinde Pazarlama Uzmanı olarak 
başladı ve 1994 yılından itibaren Çayeli Bakır İşletmeleri 
AŞ bünyesinde Pazarlama ve Satış Müdürü olarak devam 
etti. Burada geçen 12 yılın ardından Inmet Mining Corpo-
ration bünyesinde dünyadaki bütün maden üretimlerinin 
pazarlama ve satışından sorumlu Direktör olarak 7 yıl gö-
rev aldı. 2013-2016 yılları arasında SIMM Uluslararası Ma-
dencilik şirketini kurarak uluslararası maden ticareti yaptı 
ve aynı zamanda çeşitli ulusal ve uluslararası firmalarda 
danışmanlık yaptıktan sonra 2016 yılının Eylül ayından 
itibaren Acacia Maden İşletmeleri AŞ CEO’su olarak çalış-
malarına devam etmektedir. 
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Muratdere Bakır-Molibden 
Projesi, Bilecik’in Marka Şehir 
Olmasına Önemli Katkı Sağlayacak

Merkezi İstanbul’da olan yüzde yüz 
yerli sermayeli Pragma Kurumsal 
Finansman AŞ’nin bir iştiraki olan 
Muratdere Madencilik, “Marka Şe-
hir” olma yolunda emin adımlarla 
ilerleyen Bilecik’te Türkiye’nin en 

önemli Bakır-Molibden madeni ve flotasyon tesisi yatırımla-
rından birini hayata geçirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. 

Son 12 yılda yaptığı 80 satın alma işlemi ile Türkiye’ye 6 mil-
yar ABD dolarının üzerinde doğrudan yabancı sermaye girişi 
sağlayan Pragma, yatırım bankacılığı, sanayi ve madencilik iş-
lerinde faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda Stratex’ten dev-
raldığı Muratdere Bakır ve Molibden Madeni Projesi’ni yaptığı 
çalışmalarla geliştiren Pragma, bugün ülkemizin en önemli 
maden yatırımlarından birine imza atmaya hazırlanıyor. 

Muratdere köyünde 1998 yılında madenciliğin ülkemizdeki 
öncü kuruluşu MTA tarafından yapılan arama çalışmaları ile 
aramalara başlanan maden sahasında, 2005-2011 yılları arasın-
da yurtdışı sermayeli Stratex şirketi tarafından geliştirme çalış-
malarına devam edilmiş ve proje nihayet 2012 yılında Pragma 
Kurumsal Finansman AŞ tarafından satın alınarak çalışmalar 
hız kazanmış ve yatırım planlamalarına başlanmıştı. 

Pragma AŞ ortaklarından Ömer Bilhan, Madencilik Türkiye 
dergisine Muratdere Bakır ve Molibden Madeni Projesi’nin ilk 
zamanlarını şu şekilde aktardı:

“Yatırımcıların risk almaktan ve ülkemizde yatırım yapmaktan 
kaçındıkları bir dönemde biz ülkemizin geleceğine güvenerek 
yatırım yapmaya ve ülkemize yeni yatırımcılar kazandırmaya 
devam ettik. Yatırım, finansman ve sanayi sektörlerinde oldukça 
geniş bir iş ağına ve tecrübeye sahip olan ve doğru yatırımlar bul-
ma konusunda uzmanlığı bulunan şirketimiz, MTA ve sonrasında 
Stratex tarafından geliştirilen Muratdere Bakır ve Molibden Ma-
deni Projesi ile ilgilenmeye 2011 yılında başladı. Dünyadaki rezer-
vi azalırken değeri artmaya devam eden bakır madenciliği ala-
nında ülkemizin milli gelirini artırmak, cari açığının azaltılmasına 
katkı sağlamak ve şirketimizin gelişimine de katkı sunmak üzere 
2012 yılında stratejik bir yatırım yapma kararı aldık. Kısacası bu 
projeyi hem ülkemize hem şirketimize katkı sağlayacak çok doğru 
bir yatırım olarak gördük.”

Konuşmasında ülkemizin son beş yıl boyunca yıllık dış ticaret 
açığının ortalama 76 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğine 
ve yine bu açığın yılda ortalama 3,5 milyar dolarlık kısmının tek 
başına bakır ve bakır ürünleri ithalatından kaynaklandığına vur-
gu yapan Bilhan aynı şekilde 2017 yılında kıymetli metallerin ve 
taşların ithalatının da bir önceki yıla oranla yüzde 142 artışla 17  

Ömer Bilhan

DOSYA KONUSU: BAKIR, KURŞUN, ÇINKO
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milyar doların üzerine çıktığını aktardı. “Bu konuda Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanımız Sayın Berat Albayrak başta olmak üzere hükümetimizin 
kendi öz kaynaklarımızın muhakkak değerlendirilmesi noktasında 
göstermiş olduğu hassasiyet ortada.” diyen Bilhan sözlerine şöyle 
devam etti: 

“Ülkemiz her geçen gün daha da büyüyor ve gelişiyor. Diğer 
birçok alanda olduğu gibi yer altı zenginlikleri konusunda da 
ülkemizin kendi kendine yeterliliği aslında mevcut. Bu noktada 
sektörde bizlerin de bir araya gelerek üzerimize düşen görevleri 
yerine getirmemiz gerekiyor. İş güvenliği ve çevre standartlarını 
en üst seviyeye çıkarmak ve ülkemizde madenciliğe hak ettiği 
itibarını yeniden kazandırmak için önümüzdeki dönemde gerek 
yerelde gerekse de ulusal düzeyde devletimizle birlikte daha da 
yakından çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.” 

Bilhan’dan edindiğimiz bilgilere göre kurulması planlanan te-
sis Bilecik’e 30 km ve Bozüyük ilçesine 15 km mesafede iken 
Muratdere köyündeki en yakın yerleşim birimine ise 1,5 km 
uzaklıkta. Proje sahası Türkiye’nin kuzeybatısında, Ankara’ya 
yaklaşık 252 km, İstanbul’a ise yaklaşık 144 km mesafede, Bur-
sa - Eskişehir devlet karayolunun 1 km güneyinde yer alıyor. 
Proje sahası karayolu ulaşım ağı ile Bursa iline 100 km ve Gem-
lik Limanına 125 km mesafede. En yakın havaalanı ise 54 km 
mesafede Eskişehir’de bulunuyor. 

2012’deki satın alma işleminin tamamlanmasının ardından 
sahada uluslararası standartlarda, tüm resmi izinleri alınarak, 
çevresel konulara azami önem gösterilerek, bölge halkı ve res-
mi kurumlarla tam bir uyum içerisinde sondaj ve ileri mühen-

dislik çalışmalarının günümüze kadar sürdürüldüğünü belirten 
Ömer Bilhan, yapılan çalışmalarla birlikte söz konusu ruhsat sa-
hası içerisinde 16 milyon ton bakır ve molibden cevher rezervi 
belirlendiğini ve bu rezervin ekonomiye kazandırılması için 
kapsamlı bir yatırım projesi hazırlandığını aktardı.

Bilhan’ın paylaştığı bilgilere göre proje kapsamında açık ocak 
işletmeciliği ile yılda ortalama 1,6 milyon ton bakır-molibden 
cevherinin çıkarılması planlanıyor. Cevher, sahada inşa edile-
cek modern ve son teknolojiye sahip flotasyon (yüzdürme) te-
sisinde zenginleştirilecek ve bakır-molibden konsantresi elde 
edilecek. Dünyada ve Türkiye’de de birçok örneği olduğu gibi 
flotasyon tesislerinin güvenli, temiz ve çevre dostu olduğunu 
belirten Bilhan, projenin tesis dışına sıfır deşarj prensibi ile çalı-
şılacak şekilde tasarlandığını vurguluyor.

Son zamanlarda sıkça gündeme gelen Bilecik’in marka değe-
rinin yükseltilmesi konusunda da kendilerine düşeni yapmaya 
hazır olduklarının altını çizen Ömer Bilhan, tarihte önemli bir 
yere sahip olan Bilecik için: “Bu şehir sadece geçmiş tarih ve kül-
türüyle değil, geleceği ile de söz sahibi olacaktır. Bilecik’in tercih 
edilen marka bir şehir haline gelmesi için elimizden gelen katkıyı 
her zaman sunacağız.’’ diye konuştu.

Diğer taraftan Muratdere Madencilik, işletme hazırlıkları çerçe-
vesinde sosyal onay konusunu da göz ardı etmeden bu alanda 
da çalışmalara başlamış durumda. Şirketin Kurumsal İletişim 

Ömer Bilhan ve Pragma Hakkında 
1991 yılında ODTÜ Makina Mühen-
disliğini bitiren ve 1996 yılında ise 
Amerika Purdue Üniversitesinde MBA 

yapan Ömer Bilhan Pragma’yı kurmadan önce Shell şirketin-
de petrol üretimi ve Global Securities’de yatırım bankacılığı 
alanlarında çalışmıştır. Bilhan, Pragma Grubu’nun kurucu or-
taklarından ve yöneticilerindendir. 

2002 yılında kurulan ve Türkiye’de şirket ortaklıkları ve sa-
tış işlemlerinde liderlik yapmakta olan Pragma Grubu’nun 
faaliyetleri arasında yatırım bankacılığı, madencilik ve çelik 
döküm işleri de bulunmaktadır. Pragma bugüne kadar çok 
sayıda şirket satışı ve ortaklık işlemini tamamlarken 2009 
yılında bakır madenciliği sektörüne girmiş, 2015 yılında da 
Türkiye’nin lider çelik döküm şirketi Hisar Çelik’i satın alarak 
büyümesine devam etmiştir. 

Birleşme ve satın almalar, ortaklıklar, finansman temini, özel-
leştirmeler gibi alanlarda yerli ve yabancı firmalara yatırım 
bankacılığı hizmetleri veren Pragma, son 12 yılda yaptığı 80 
satın alma işlemi ile Türkiye’ye 6 milyar USD tutarında doğru-
dan yabancı sermaye girişi sağlamıştır. Pragma, madencilik 
ve yatırım bankacılığı işlerine ek olarak ağır sanayi sektörün-
de de faaliyet göstermektedir. Şirketin ağır sanayi alanındaki 
iştiraki olan Hisar Çelik Döküm AŞ yaklaşık 400 kişiye istih-
dam sağlarken tamamen ihracata yönelik çalışıyor.
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ve Halkla İlişkiler Müdürü Erkan Yıldız, Madencilik Türkiye der-
gisi olarak sosyal onay kavramına verdiğimiz önem doğrultu-
sunda geçmişte çeşitli sektörlerde ve farklı maden şirketlerinde 
başarılı çalışmalarıyla karşılaştığımız değerli bir profesyonel. 
Yıldız’dan edindiğimiz bilgilere göre ise sosyal ve çevresel sür-
dürülebilirlik kriterlerine son derece duyarlı olarak hazırlanan 
proje kapsamında yöre halkına, yerel ekonomiye ve Türkiye’ye 
pek çok katkı sağlanacak. 

Yıldız, Muratdere Bakır Projesi’nin ekonomik olarak bölgeye 
ve Türkiye’ye cari fiyatlarla asgari 3 milyar 200 milyon TL’lik bir 
katkı sağlayacağını aktarırken yaklaşık 210 milyon TL tutarın-
da bir yatırımla devreye alınacak bu proje ile 1 milyar 900 mil-
yon TL’lik bakır ve molibden konsantresi ihracatı yapılacağını; 
böylece ülkemizin en önemli cari açık kalemlerinden birisinin 
azaltılmasına katkı sağlanacağını vurguluyor. Proje kapsamın-
da, devlet hakkı, buluculuk hakkı, kurumlar vergisi, orman izin 
bedelleri gibi kalemler dâhilinde kamuya 266 milyon TL öde-
me yapılacağını, ayrıca katma değer vergisi ve sosyal güvenlik 
primleri gibi vergilerin proje süresince ayrıca ödeneceğini de 
ekliyor.

Yörede yaratılacak iş fırsatları ile özellikle genç nüfusun tersine 
göçü hedeflenirken en az 200 kişiye doğrudan istihdam sağ-
lanacağı ayrıca madenciliğin doğası gereği sağlanacak dolaylı 
istihdam ile de yöredeki işsizliğin azaltılmasına yardımcı olu-
nacağı belirtiliyor. 

Erkan Yıldız’ın aktardıklarına göre yapılan planlamalar çerçeve-
sinde inşaat, işletme ve rehabilitasyon dönemlerinde özellikle 
Bozüyük ve çevresinden yerel satın alma en üst seviyeye çıka-
rılacak, konsantre cevher nakliyesi, inşaat malzemeleri tedariki, 
personel taşıma ve yemek hizmetleri, enerji nakil hattı çekil-
mesi, hafriyat işleri, iş makinesi tedariki gibi daha birçok mal ve 
hizmet bölge halkından temin edilecek. 

Örneğin cevher ihracatı için 235 bin ton konsantre cevherin 
24.400 seferde 2 milyon 800 bin kilometre yol kat edilerek 
maden sahasından Gemlik Limanı’na nakliyesi işinin yerelde 
kurulacak bir kooperatif veya şirket aracılığıyla taşınması için 
yapılan çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Yıldız:

Rakamlarla Muratdere Bakır ve Molibden 
Madeni Projesi 
Yatırım Bedeli: 210.000.000 TL

Tahmini İşletme Harcaması: 680.000.000 TL
Doğrudan İstihdam Sayısı: 200 kişi
Toplam Cevher (Bakır ve Molibden) Miktarı: 16.000.000 ton 
Üretilecek Zenginleştirilmiş Cevher Konsantresi Miktarı: 
235.000 ton
Konsantre Bakır ve Molibden İhracatı: 1.900.000.000 TL 
(500.000.000 USD)
Devlete Ödenecek (KDV ve SGK Primleri Hariç) Tahmini 
Vergi ve Harçlar: 266.000.000 TL
Projenin Ülke Ekonomisine Asgari Katkısı: 3.200.000.000 TL

“Geleneksel geçim kaynaklarının korunması, desteklenmesi ve 
iyileştirilmesi için çok paydaşlı projeler hayata geçirilerek, orman-
cılık, hayvancılık, tarım gibi faaliyetlerin geliştirilerek devam et-
mesi sağlanacak. Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzce bölge halkının 
ihtiyaçları ve geri bildirimleri doğrultusunda sosyal sorumluluk 
projeleri hayata geçirilecek. Köyün fiziki şartlarının iyileştirilmesi, 
yöre halkına verilecek mesleki eğitimler gibi eğitim, sağlık ve sos-
yal destekleri içeren çalışmalar da şirketimizce planlanıyor. 

Sorumlu ve sürdürülebilir madencilik anlayışımız çerçevesinde, 
madencilik faaliyetlerimiz sona erdiğinde açık ocak konumunda 
oluşturulacak gölet çevresine köye uzun yıllar gelir getirecek bir 
restoran ve sosyal tesis inşa edilerek muhtarlığa devredilecek. Bu 
tesis, köyün birçok ihtiyacının kendi kaynaklarından karşılanma-
sına yardımcı olacağı gibi madencilik faaliyetleri sonrasında da 
köy halkının kendi köylerinde çalışmayı sürdürebilmelerine im-
kan sağlayacaktır.” diye konuştu. 

Madencilik sektörünün genel görünümü ile ilgili de görüşünü 
aldığımız Yıldız, inşaat sektöründe olduğu gibi artık maden-
ciliğin her alanında da Türklerin ve Türk şirketlerinin bugün 
muazzam bir deneyime sahip olduğunun gözlemlendiğini be-
lirterek şunları söyledi: 

“Birçok şirketin tamamen Türk mühendisleri ve yöneticileri ile 
kendi madenlerimizi işlettiğini, böylece maliyetleri önemli oran-
da azaltırken, yurt içinde kalan katma değeri artırdıklarına şahit 
oluyoruz. Hatta gerek maden aramada gerekse de inşaat ve işlet-
me safhalarında elde ettiği tecrübelerini ve sermaye birikimlerini 
uluslararası platformlara taşıyarak gururumuz olan arkadaşla-
rımızın sayısının her geçen gün arttığını mutlulukla takip ediyo-
ruz. Farklı coğrafyalarda kazandığımız bu deneyimler, geçmişte 
öngörülmeyen sosyal risklerin de erken safhalardan itibaren 
yerelden başlayarak sağlıklı yönetilmesinde bizlere önemli katkı 
sağlıyor. Kilit paydaşların tamamını kapsayan ve farklı kültürle-
rin çeşitlilik arz eden hassasiyetlerini göz önünde bulunduran bu 
sistemli yeni yönetim anlayışımızın, halkımız tarafından da kısa 
sürede benimsenerek takdir ediliyor olması bizleri ayrıca mutlu 
ediyor.” 
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Harput Madencilik Artvin ve Ordu
Projelerini Geliştirmeyi Sürdürüyor

Ticaret hayatına 1950’li yıllar-
da tekstil sektöründe başlayan 
ve 80’li yıllarda Bursa’ya yerle-
şerek sanayileşme sürecine gi-

ren Harput Holding birikimlerini doğru kullanarak kısa zamanda 
ev tekstilinde iplik hazırlama, dokuma, boya, baskı ve konfeksi-
yona uzanan entegre üretime geçmiştir. Türk Tekstil sektörünün 
üretim ve ihracatında önemli bir rol üstlenen Harput Holding 
tekstilde edindiği ticaret ve üretim başarısını diğer çeşitli sektör-
lerin yanı sıra madencilik alanında da göstermeyi amaçlıyor. 

Harput Holding yurt içinde ve yurt dışında madencilik alanların-
da yatırım yapma kararı neticesinde 2012 yılı içerisinde Maden 
İşleri Genel Müdürlüğünden hem ihale yolu ile hem de şahıstan 
devir yolu ile aldığı ruhsatlarla, Harput Madencilik adıyla 2013 
yılında başladığı madencilik faaliyetlerinde Artvin ve Ordu ille-
rinde odaklanmış durumda. 

Ülkemizin doğal kaynaklarının en verimli şekilde değerlendiril-
mesine katkıda bulunarak ekonomiye kazandırmayı, sahip ol-
duğu bilgi ve tecrübeden güç alarak, en gelişmiş teknolojilerle 
Türk madenciliğini ülke sınırları içerisinde ve dışarısında sürek-
li büyütmeyi ve geliştirmeyi misyon edinen şirket madencilik 
endüstrisinde en gelişmiş teknolojilerden yararlanarak ulusal ve 
uluslararası düzeyde kendi sektörünün lideri olma vizyonuyla 
çalışmalarını sürdürüyor. 

Sosyal Sorumluluk
Şirketin faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkile-
nen, bölge halkı ve tüm paydaşlar ile (yerel yönetim, medya, 
sivil toplum örgütleri vs.) karşılıklı iletişime dayalı, ulusal yasala-
ra ve uluslararası standartlara uygun bir halkla ilişkiler politikası 
yürütmektedir. 

Sağlık, Güvenlik ve Çevre
Harput Madencilik gerçekleştirdiği madencilik faaliyetlerin, 
çevre halkına, çalışanlarına ve çevreye zarar vermemesi için 
güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı birinci önceliği olarak 
kabul ve taahhüt etmektedir. Bu ana prensipten hareketle, iş 
sağlığı, iş güvenliği ve çevre yönetimi ile ilgili sorumluluklar, 
yönetim zincirinin her seviyesinde diğer sorumluluklara en-
tegre edilmiştir.

Çevreye duyarlı, tüm canlıların yaşam hakkına saygılı maden-
cilik ilkesiyle çalışmalarına devam eden Harput Madencilik, 
hedefini “Yer altı kaynaklarımızı gün ışığına çıkarıp işleyerek 
istihdam sağlamak ve üretilen madeni ihraç ederek ülke eko-
nomisine katkıda bulunmak” olarak belirlemiştir.

Madencilik Faaliyetleri Hakkında
Harput Holding yurt içinde ve yurt dışında madencilik alan-
larında yatırım yapma kararı neticesinde 2012 yılı içerisinde 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdür-
lüğünden hem ihale yolu ile hem de şahıstan devir yolu ile 
aldığı ruhsatlarla, Harput Madencilik adıyla 2013 yılında baş-
ladığı madencilik faaliyetlerinde Artvin ve Ordu illerinde odak-
lanmış durumdadır.

Projeleri ile ilgili düşüncelerini aldığımız Harput Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Muhammed Etkeser son dönemdeki çalış-
malarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: 

“Harput Holding’e bağlı Harput Madencilik departmanımızın   
yürütmekte olduğu Artvin ve Ordu projelerinde elde edilen Bakır, 
Kurşun, Çinko ve Altın-Gümüş cevherleşmelerinin rezerv ve tenör 
dağılımları hızla artırmaya devam etmektedir. Özellikle Artvin 
Projemizdeki Au-Ag cevherleşmelerine yönelik 2018 yılı çalışma-
larımız için yaklaşık 5000 metre ve Ordu Projemiz için 2000 metre 
karotlu sondaj programları planladık. Projelerimizde çalışmala-
rımız devam ederken projelerimizi birlikte geliştirebileceğimiz iş 
ortaklıklarına da sıcak bakmaktayız.” 

Artvin ve Ordu projelerinin yer bulduru haritası

Harput Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Etkeser

DOSYA KONUSU: BAKIR, KURŞUN, ÇINKO
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Artvin Dereiçi Projesinden Genel Görünüm

Artvin Dereiçi Projesi’nden örnek alımı 

Artvin Dereiçi Projesi
Projemiz Artvin il sınırları içerisinde yer almakta olup Artvin’e 
66 km mesafededir. 1.680 hektarlık ruhsat sahasının jeolojisi 
volkano-sedimanter istiflerden oluşmaktadır. Prospeksiyon sa-
hasında polimetal saçınımlı -ağsal- damar epitermal ve porfiri 
tipi Cu-Pb-Zn ve Au-Ag mineralizasyonları yaygın şekilde gö-
rülmektedir.

Ruhsat sahasında toplam 27.142 m (121 sondaj lokasyonunda) 
elmaslı sondaj faaliyeti tamamlanmıştır. Jeofizik çalışması ola-
rak da Pole-Dipole yöntemi ile 58 hatta toplam 120.900 m IP/ 
RES ve 43 hat üzerinde de toplam 88.670 m jeofizik manyetik 
ölçümü alınmıştır.

Cevher alanlarının dağılımlarını belirlemek için 4603 adet la-
boratuvar analiz sonucu değerlendirmiştir. Sahanın ön cev-
her modelleme/kaynak tahmini ve metalürjik testleri tamam-
lanmıştır. Ruhsat Sahasında halen kaynak artırma için detay 
çalışmalar devam etmektedir.

Artvin Dereiçi Projesinde damar doku tipleri

Ordu Çamaş Projesi
Proje Ordu il sınırları içerisinde 
yer almakta olup Ordu’ya 31 km 
mesafededir. Ruhsat sahasının 
jeolojisi volkano-sedimanter 
istiflerden oluşmaktadır. Pros-
peksiyon sahasında birden faz-
la polimetal damar tipi Cu-Pb-
Zn ve Au-Ag mineralizasyonu 
yaygın şekilde görülmektedir. 

2013 yılı başlarında kurulan Sadioğulları Madencilik; Ordu 
ili Çamaş ilçesinde dört arama, bir işletme ruhsatı ile toplam 
6.245 hektar alanda çinko, kurşun, bakır ve altın, gümüş ma-
denleri arama ve üretim faaliyetinde bulunmaktadır. 

Ruhsat sahalarında toplam 12.343 m (52 sondaj lokasyonun-
da) elmaslı sondaj faaliyeti tamamlanmıştır. Jeofizik çalışması 
olarak da Pole-Dipole yöntemi ile 22 hatta toplam 24.850 m 
IP/ RES çalışmaları yapılmıştır. Cevher alanlarının dağılımlarını 
belirlemek için 3.133 adet laboratuvar analiz sonucu değerlen-
dirmiştir. Mevcut ruhsatlarında, genel jeolojik etütler ve sondaj 
çalışmaları tamamlanmıştır. Sahanın ön cevher modelleme/ 
kaynak tahmini ve metalürjik testleri tamamlanmıştır. Ruhsat 
Sahasında halen kaynak artırma için detay çalışmalar devam 
etmektedir İki yer üstü, bir yer altı sondaj makinesi ile devam 
eden arama faaliyetlerinin yanı sıra; desandre ve galeri çalışma-
larına da devam eden şirket, yeterli miktarda rezerv tespiti son-
rası cevher zenginleştirme tesisi kurmayı hedeflemektedir. 

Ordu Camaş Projesinde Üretim Galerisi

harputmadencilik.com

Ordu Camaş Projesinde karot örneği (kalkopirit, sfalerit, galenit)
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Dünyanın Önde Gelen Bakır 
Üreticileri

2016 yılının sonuna doğru yükselişe geçen bakır fiyatları Çin 
üretim sektörünün hız kazanması ile 2017 yılının son çeyreğin-
de geçtiğimiz 3 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

Geçtiğimiz yıl dünyanın önde gelen bakır madenlerinde yaşanan 
bir dizi arz kesintisi, bakır piyasalarında arz fazlası oluşması ihtima-
linin önüne geçti. Çin’in faaliyetlerine göre şekillenmeye devam 
eden bakır piyasaları hakkında olumlu görüşler dile getiriliyor.

Dünyada bakır üretimi gerçekleştiren birçok şirket bulunsa da bu 
şirketlerin bir kısmı öncülük görevini üstlenmiş durumdalar. Hali-
hazırda sektörde isimlerini duyuran bu şirketlerin son durumlarını 
Thomson Reuters’deki GFMS ekibinin en son Bakır Madeni Eko-
nomisi raporunda yer alan verilere göre sıraladık. 2016 yılında en 
fazla bakır üretimi gerçekleştiren şirketler şu şekilde sıralandı: 

1. Codelco Üretim: 1,831 milyon ton
Şili devletinin bir kuruluşu olan Codelco, üretim miktarı bakı-
mından dünyanın en büyük bakır üreticisi olma özelliğini ta-
şıyor. 2015 yılında 1,893 milyon ton üretim gerçekleştiren Şilili 
şirket, 2016 yılında ise bu üretim miktarında düşüş yaşadı ve 
1,831 milyon ton bakır üretimi gerçekleştirdi.

Yaşanan düşüşün nedeninin; şirketin uzun süredir faaliyet ha-
linde olan madenlerinde görülen cevher kalitesindeki azalma 
olduğu tahmin ediliyor. Firma tarafından yapılan açıklamada; 
şirketin bakır piyasalarında rekabet içerisinde kalması için önü-
müzdeki 5 yıl boyunca yaşlanan madenlere 18 milyar dolar ya-
tırım yapılması gerektiği belirtilmişti. 

2. Freeport-McMoRan Üretim: 1,737 milyon ton
Arizona merkezli Freeport-McMoRan, 2016 yılı bakır üretimin-
de önceki seneye göre artış kaydetti. 2015 yılında 1,547 milyon 
ton bakır üreten şirket, 2016 yılında ise 1,737 milyon ton bakır 
üretimi gerçekleştirdi. 

Şirketin portfolyosunda bulunan madenlerden biri olan 
Grasberg madeni dünyanın en büyük ikinci bakır made-
ni olarak dikkat çekiyor. Şirket, geçtiğimiz yıl Endonezya 
hükümeti ile Grasberg madenini 2041’e kadar işletme-
sini sağlayacak bir anlaşmaya imza atmış ve bu anlaş-
ma kapsamında madendeki yüzde 51 hissesini devlete 
devretmişti.

3. Glencore Üretim: 1,226 milyon ton
Birçok farklı emtianın üretimini gerçekleştiren Glencore’un ba-
kır üretim rakamlarında düşüş görüldü. Şirketin, 2015 yılındaki 
1,259 milyon tonluk bakır üretimi 2016 yılında 1,226 milyon 
tona geriledi. Düşüş şirketin Afrika’daki bakır işletmelerinde 
yaşanan üretim aksaklıklarına bağlandı.

Ağustos ayında Glencore, Zambiyalı enerji firması Copper-
belt Energy tarafından enerji kısıtlaması ile karşı karşıya kal-
dığı dönemde bölgedeki faaliyetlerini askıya almıştı. Bu ge-
lişme madenin günde 3 milyon dolar kaybetmesine neden 
olmuş ve 4.700 kişi işini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya 
kalmıştı. Fiyat artışının adil olmadığını söyleyen Glencore ya-
pılan anlaşmada böyle bir uygulama olmadığını savunmuş-
tu. Copperbelt ve Glencore yapılan görüşmelerin ardından 
uzlaşmış ve madende üretim tekrar başlamıştı.
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4. BHP Üretim: 1,113 milyon ton
BHP’nin 2016 yılı bakır üretiminde 2015 yılına kıyasla düşüş gö-
rüldü. 2015 yılında 1,178 milyon ton üretim yapan şirket 2016 
yılında ise 1,113 milyon ton üretim gerçekleştirdi.

Şirket, 2017 yılında Şili’deki Escondida bakır madeninde yaşa-
nan altı haftalık bir grev de dahil olmak üzere bir dizi sorunla 
boğuşmak zorunda kaldı. Dünyanın en büyük bakır madeni 
olarak bilinen Escondida madeninde gerçekleşen bu grev, yı-
lın ilk çeyreğinde firmanın hanesine 184 milyon dolar net kayıp 
yazdırmasına neden olmuştu. 

5. Southern Copper Bakır Üretim: 882.000 ton
Southern Copper, 2016 yılında bakır üretimini yüzde 18,39’luk 
artışla, 745.000 tondan 882.000 tona çıkardı. Grupo Mexi-
co’nun yüzde 85’ine sahip olduğu şirket üretimde yaşadığı 
bu artış ile bakır satışlarını yüzde 18,3 artırmayı başardı. Sahip 
olduğu bütün sahalar göz önüne alındığında en büyük bakır 
rezervlerine sahip olduğuna inanan firma 2021 yılına kadar 1,2 
milyon ton bakır üretme hedefi kapsamında Şili’de ki madenle-
rine 2,9 milyar dolar yatırım yapma kararı aldığını duyurmuştu.  

Southern Copper ve Grupo Meksika, Buenavista madeninde 
yaşanan çevre sorunları nedeni ile yoğun baskı altında olduk-
ları bir dönem geçirdiler.  2014 yılında madende meydana ge-
len bir sızıntı, Kuzey Meksika’daki Bacanuchi ve Sonora nehir-
lerinin turuncu akmasına neden olmuştu.

6. Rio Tinto Üretim: 546.000 ton
Birçok farklı emtia üzerine faaliyet gösteren şirketler içerisinde 
BHP ile zirveyi paylaşan Rio Tinto’nun 2016 yılı bakır üretimi 2015 
yılına kıyasla 9 bin ton düşüş göstererek 546.000 tona geriledi. 
BHP gibi Rio Tinto da yüzde 30 hissesini elinde bulundurduğu 
Escondida madenindeki altı haftalık grevden olumsuz etkilendi.

7. KGHM Polska Miedz Üretim: 517.000 ton
Faaliyetlerini Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’da 
sürdüren Polonyalı KGHM’nin, 2016 yılı bakır cevher üretimi 
düşüş göstererek 570.000 tondan 517.000 tona geriledi.  Dün-
ya genelinde 37,5 milyon tondan fazla bakır cevheri kaynağı 
bulunduğunu belirten KGHM, 2017 yılında Şili’deki Sierra Gor-
da bakır projesinin planlanan ikinci faz genişlemesini iptal etti-
ğini duyurmuştu. Genişleme projesi bir süre askıya alınmış an-
cak sonrasında üretim maliyetleri ve metal fiyatlarındaki düşüş 
nedeniyle projenin iptal edildiği duyurulmuştu.

8. Anglo Amerikan Üretim: 401.000 ton
Birçok şirket gibi, Anglo American’nın 2016 yılı bakır üretimi de 
düşüş gösterdi. Şirketin 2015 yılında 472.000 ton olan üretim 
miktarı 2016 yılında 401.000 tona geriledi.

2017’nin ikinci çeyreğinde, şirketin bakır üretimi geçen yılın aynı dö-
nemine kıyasla yüzde 8 artarken El Soldado madeninde yaşanan du-
raklamaların, kısmen de olsa Los Bronces madeninde planlanandan 
daha yüksek üretim gerçekleştirilmesi ile dengelendiğini öğrenildi.

9. First Quantum Minerals Üretim: 379.000 ton
First Quantum Minerals’ın 2015 yılında 379.000 ton olarak ka-
yıtlara geçen bakır cevheri üretimi 2016 yılında 369.000 tona 
düştü.  2017 yılının ikinci çeyrek raporunda geçen yılın aynı 
dönemine göre bakır üretiminde yüzde 8’lik bir artış kaydeden 
şirket aynı zamanda Kansanshi bakır konsantre tesisinde rekor 
üretim seviyelerine ulaşıldığını duyurdu.

10. Antofagasta Üretim: 370.000 ton
Şilili bakır üreticisi Antofagasta’nın bakır üretimi 2016 yılında 
370.000 tona gerilemişti. Şirket, 2017 yılının ilk yarısında bakır 
üretiminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 artış 
sağlarken 346.300 ton bakır üretimi gerçekleştirdi. Antofagas-
ta madenlerinde, 2017 yılında yaşanan grevler ve olağanüstü 
hava koşulları kaynaklı kesintiler de dahil olmak üzere, bir dizi 
sorunla karşı karşıya kalmış ve sıkıntılı bir süreç geçirmişti. 

Escondida Madeni

Los Bronces Madeni

Los  Pelambres MadeniOyu Tolgoi Madeni
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Bakırın Anavatanında Parlayan Bir 
Yıldız: Codelco

Dünyanın bir numaralı bakır üreticisi konumunda bulunan 
Codelco, Şili Devleti tarafından 1971 yılında kurulan özerk bir 
şirket olarak faaliyet göstermektedir. Şili’de bakırın millileştiril-
mesi amacı ile kurulan ve 47 yıldır ülkenin gelişimine önemli 
bir katkı sağlayan şirket, ülkedeki maden kaynaklarını araştır-
mak, bakır, konsantre bakır ve bakır yan ürünleri üretmek ama-
cı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Firma kendi ekonomik durumunu en verimli seviyeye getire-
rek Şili ekonomisine katkıda bulunmayı kendine hedef haline 
getirmiş ve bunu yaparken de insan hayatına saygılı, verimli 
ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemeyi ilke edinmiştir. Co-
delco, insan gelişimine ve insan faktörünün işletmelere katkı-
sına inanarak yenilikçi, sürdürülebilir ve yüksek performanslı 
bir organizasyon olmayı hedeflemiş ve stratejisini buna göre 
kurmuştur.

Dünyanın bir numaralı bakır üreticisi ünvanını taşımanın ya-
nında molibden, altın, gümüş, sülfürik asit gibi ürünleri de 
portfolyosunda bulunduran Codelco, atılım halindeki lityum 
piyasalarında kendine yer bulmak içinde fırsatları değerlendir-
mektedir. Ana odağı olan bakır üretimi faaliyetlerini Radomiro 
Tomic, Chuquicamata, Ministro Hales, Gabriela Mistral, Salva-
dor, Andina, El Teniente ve Ventanas eritme ve rafineri tesisleri 
gibi 8 farklı işletmede yürüten şirketin idari kadrosu ise Şili’nin 
başkenti Santiago’dan şirketi yönetmektedir.

Küresel bakır arzının yaklaşık yüzde 10’unu tek başına karşı-
layan şirket ürünlerini dünya çapındaki müşterilerine ulaştır-
maktadır. Şirketin ihracat yaptığı başlıca pazarlar Asya, Avrupa 
ve Güney Amerika olarak dikkat çekerken şirketin gerçekleş-
tirdiği satışlar 2016 yılında Şili’nin toplam ihracatının yüzde 
15’ini oluşturmuştur. 

2016 yılının ilk çeyreğinde 437 bin ton bakır üretimi gerçekleş-
tiren Codelco, 2017 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 11 düşüşle 
390 bin ton üretim gerçekleştirdi. Yaşlanan madenlerde düşen 

tenörler nedeni ile ortaya çıkan bu düşüşe rağmen Codelco 
2017 yılı ilk çeyreği üretim hedeflerini karşılamış oldu.

İştirakleri El Abra ve Anglo American Sur’da dahil olmak üzere 
tüm tesislerinde 2016 yılının ilk 9 ayında 1 milyon 366 bin ton 
üretim yapan Codelco 2017 yılının aynı döneminde ise 1 mil-
yon 323 bin ton üretim gerçekleştirdi. Yaşanan bu yüzde 3,1’lik 
düşüşün nedeninin uzun süredir üretime devam edilen ma-
denlerde beklenen tenör oranının yakalanamaması olduğuna 
dikkat çekilirken özellikli Chuquicamata ve Ministro Hales ma-
denlerinin bu durumdan daha çok etkilendikleri görüldü.

Üretim miktarında görülen düşüşe rağmen artan bakır fiyatlarının 
da yardımıyla şirket 2016 yılının aynı döneminde sağladığı gelir se-
viyesinin üstüne çıkmayı başardı. 2017 yılının ilk 9 ayına ait verilere 
göre 2016 yılındaki 8,1 milyar dolarlık gelirini yüzde 20,3 arttırarak 
9,8 milyar dolarlık bir gelir elde etti. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde 
346 bin ton ile en fazla üretimi El Teniente madeninde gerçekleşti-
ren firma üretiminin neredeyse yüzde 25’ini bu madenden karşıladı.

Firma üretim miktarını arttırmak ve faaliyet alanlarını genişlet-
mek için yatırım çalışmalarına da devam ettiği bilinmektedir. 
Şili’nin en büyük yatırımcısı konumunda bulunan firma 2016-
2020 yılları planlamasında yapılacak yatırımlar için 18 milyar 
dolar bütçe ayırdığını belirtmişti. Bu yatırımlar kapsamında, 
Chuquicamata madeninde yer altı tünelleri açma çalışmaları de-
vam ettiği belirtilirken planlanan 140 kilometrelik tünel çalışma-
sının 85 kilometresinin tamamlandığı ve 2019 yılında tünellerin 
kullanılabilir durumda olacağı belirtildi. El Teniente Madeninde 
yeni maden seviyesi için çalışmaların yanı sıra tünel açma çalış-
malarının da devam ettiği belirtildi. Çalışmaların 2023 yılında 
sonlanması planlanıyor. Yapısal çalışmalarının yanında Salvador 
Inca projelerinde fizibilite, Andina genişleme projelerinde ise ön 
fizibilite çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.  Bunun yanında 
lityum üretmek için ortak arayan şirkete Şili Nükleer Enerji Ko-
misyonu tarafından lityum üretimi ve satışı için izin sağlandığı 
da Codelco tarafından paylaşılan haberler arasında yer aldı. 
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Doğada Bulunuşu İtibarıyla 
Ayrılmaz İkili: Kurşun ve Çinko

Kurşun ve çinko elementleri yaygın şekilde, oksitli ya da sülfürlü 
mineraller halinde birlikte bulundukları için çoğunlukla ortak bir 
madencilik konusu olarak ele alınmaktadır. Diğer metal maden-
lere kıyasla çinko ve kurşun yatakları doğada daha yaygın şekil-
de bulunmakta olup, kurşun - çinko madenciliği birçok ülkeye 
yayılmış durumdadır. Bu durum nedeniyle diğer metal maden-
lerden farklı olarak, belirli ülkelerin kurşun-çinko madenciliği 
konusunda belirleyici bir konuma sahip olduğunun ileri sürü-
lebilmesi güçtür. Kurşun ve çinko tabiatta tek başına bulunabi-
leceği gibi değişik oranlarda bakır, kurşun ve çinkonun birlikte 
bulunduğu yataklara da sıklıkla rastlanmaktadır. Kurşunca zen-
gin yataklarda gümüş, çinkoca zengin yataklarda altın, gümüş, 
kadmiyum metalleri de yüksek oranlarda olabilmektedir.

Kurşun bilinen en eski madenlerden biridir. Mezopotamya, 
İran ve Mısır’da yapılan kazılarda MÖ 6000-7000 yıllarına tarih-
lenen kurşundan yapılmış çeşitli eşyalar bulunmuştur. Türki-
ye’de de Çatalhöyük kazılarında MÖ 6500’e tarihlenen kurşun 
boncuklar ele geçmiştir. Eski Mısır’da kurşun, başka madenle-
rin yanında keramik kapların sırlanmasında, lehimde ve süs eş-
yalarının yapımında kullanılmıştır. Romalılar kurşundan özel-
likle su taşıma tesislerinde yararlanmışlardır. İlk ve Orta Çağ’da 
çeşitli savaş gereçlerinde de kurşun kullanılmıştır. Orta Çağ’da 
kurşun mimarlıkta da kullanılmaya başlanmıştır.

Çinko ise ilk olarak MÖ 2000 yıllarında Çinliler ve Romalılar 
tarafından alaşım materyali olarak, pirinç yapımında kullanıl-
mıştır. Bilinen en eski çinko arkeolojik kalıntı Romanya Tran-
silvanya’da bulunan Doroseh şehrindeki prehistorik Dacian 
yerleşim merkezinde bulunmuştur. Üzerinde yapılan analizler 
sonucunda, bu heykel parçasının %87,5 çinko, %11,5 kurşun 
ve %1 oranında demir içerdiği tespit edilmiştir. Hindistan’da 
ise MS 1000-1300 yıllarında çinkonun metal olarak kullanıldığı 
ve 14. yüzyılda ticari amaçla izabesinin yapıldığı bilinmektedir. 

Çinko metali hakkında ilk bilimsel çalışmalar Paracelsus (1490-
1541) tarafından yapılmıştır. Çinkonun Avrupa pazarına girişi 
ise 17. ve 18. yüzyıla rastlamaktadır. İlk izabe teknolojisi 1730 
yılında Çin’den İngiltere’ye getirilmiştir. İlk çinko izabe tesisi de 
200 ton/yıl kapasite ile Bristol yakınlarında kurulmuştur.

Doğada Bulunuşu ve Mineralleri
Kurşun-çinko yataklarını çeşitli açılardan bölümlendirmek ola-
sıdır. Polimetalik sülfür yataklarını kökenlerine göre ayırırken 
aynı zamanda bağlı oldukları kayacın bileşimi ve mineral birlik-
lerini de göz önüne alan şekil bazı değişikliklerle ve ana grup-
larıyla aşağıda verilmektedir.

1.Magma veya Magma Etkinliğine Bağlı Yataklar
2.Cu-Pb-Zn-Ag-Fe Sülfür Birlikleri, Aralıkları (Filonları)
3.Katmansı Volkanik Buğu (Exhalative) Denizel veya Denizel 
Volkano Tortul veya Karasal Volkanik Cu-Pb-Zn-Ba-Fe Birliği
4.Katman Denetimli Zn-Pb-Cu Yatakları
5.Başkalaşımla İlintili Cu-Pb-Zn-Fe Birliği
6.Okyanus Sırtlarında Oluşan Cu-Pb-Zn Birliği

Önemli kurşun mineralleri; galen (PbS), serüzit (PbCO3), angle-
zit (PbSO4), jamesonit (Pb2Sb2S5), jordanit (Pb4As2S7), bulanjerit 
(Pb3Sb2S6), piromorfit (Pb5Cl(PO4)3), mimemit (Pb10Cl2(AsO4)6) 
ve vulfenittir (PbMoO4). Ekonomik olarak işletilmekte olan ya-
taklarda en çok bulunan kurşun minerali galen olup genellikle 
çinko, bakır, gümüş, altın ve demir mineralleriyle birlikte bu-
lunur. Dünyada çok az sayıda cevher yatağında (Güneydoğu 
Missouri-ABD) kurşun yalnız başına cevher mineralizasyonunu 
oluşturur.

En çok kullanılan çinko minerali sfalerit (ZnS)’tir. Ekonomik 
olan diğer başlıca çinko mineralleri ise smitsonit (çinko kar-
bonat), hemimorfit  (çinko silikat) ve franklinit ((Fe,Mn,Zn)     
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(Fe,Mn)2O4)’tir. Bu sayılanlar dışında çok daha fazla çinko mine-
rali mevcuttur ancak ekonomik olanlar burada paylaşılmıştır.

Jeolojisi
Kurşun ve çinko erken magmatik evrede kayaç yapıcı mine-
rallerin bünyesine ppm mertebesinde ve kimyasal benzerliği 
bulunan elementlerle yer değiştirerek girmektedir. Magmanın 
farklılaşması sırasında kurşun ve çinko, gaz ve çözelti fazında 
konsantre olurken 600oC sıcaklığa sahip magmatik çözeltilerde 
kurşun ve çinko kolaylıkla çözünüp taşınabilmektedir. pH de-
ğerleri 1-2 olan magmatik çözeltiler içinden geçtikleri kayaçla-
rın bünyesindeki kurşun - çinkoyu çözerek konsantrasyonunu 
yükseltmektedir.

Kurşun ve çinkonun esas hipojen yatak oluşum evresi hidro-
termal çözeltilerle ilişkilidir. Sedimanter, volkano-sedimanter, 
karstik, hidrotermal-sedimanter ve lateral segregasyon süreç-
leri ile kurşun ve çinko yatakları ortaya çıkmaktadır. 

Hidrotermal Yataklar: Bunlar damar tipi yataklardır. Asidik bi-
leşimli sokulum kayaçlarından doğrudan beslenen veya bunla-
rın etrafında dolaşarak ısınan yer altı suları litostatik basınç ve 
uçucu bileşenlerin etkisiyle yüzeye doğru yükselirler. pH değe-
ri 3-4 olan bu çözeltiler yan kayaç reaksiyonları ile kurşun-çinko 
bakımından zenginleşmektedir. 

600oC ile 100oC arasındaki bütün sıcaklıklardaki magmatik çö-
zeltilerden kurşun ve çinko yatağı oluşabilir. Oluşan yataklar 
genellikle piritle başlarken orta evrelerde sfalerit, son evreler-
de de galenit oluşmaktadır.

Hidrotermal-Sedimanter Yataklar: Bu yataklar yapı, doku, mi-
neral parajenezi ve cevher konumu bakımından volkano sedi-
manter kurşun-çinko yataklarına benzemektedirler. Oluşumları, 
sedimantasyon sırasında ortama katılan magmatik veya diğer 
sıcaklık çözeltilerle ilişkili olmaktadır. Yan kayaç olarak volkanit-
ler bulunmamaktadır. Taban kısımlarında damar tipi yataklara 
geçiş gösterebilmektedirler. Sedimanter yapı ve dokulara her 
zaman rastlanmaktadır. Cevher çökelimi indirgen ortam şart-

larında gerçekleştiğinden yan kayaçları genellikle siyah renkli, 
bitümlü ince detritik sedimanlar veya kireçtaşları olmaktadır. 

Volkano Sedimanter Yataklar: Masif sülfür yatakları ile ilişki-
lidirler. Asidik karakterli volkanizmalara bağlı olarak ve genel-
likle geç evrelerde oluşmaktadırlar. Bakır ile aynı volkanizmaya 
bağlı olarak ve bunların çevresinde kurşun ve çinko yatakları 
oluşmaktadır. Volkanik malzeme, çözeltiler ve gazlarla sedi-
mantasyon ortamına taşınan çinko ve kurşun değişen ortam 
şartlarında deniz suyunda doygunluk düzeyine ulaşarak çökel-
meye başlamaktadır. Volkanizmanın etkisiyle ortam genellikle 
indirgen özellik kazandığından çinko daha çok sfalerit, kurşun 
ise galenit olarak çökelmektedir. Gang mineralleri genellikle 
kalsit, kuvars ve dolomittir.

Sedimanter Yataklar: Yüksek konsantrasyonlarda kurşun ve 
çinko içeren kayaçların yüzey alterasyonu sırasında ortama kü-
kürt katılmasıyla oluşan sülfürik asidin etkisiyle çözeltilere bol 
miktarda çinko ve bir miktar kurşun katılmaktadır. Sediman-
tasyon havzalarına kadar ulaşan bu çözeltiler değişen ortam 
şartlarında, özellikle indirgen ortamlarda sülfür, oksitleyici or-
tamlarda da karbonat veya oksit bileşikleri halinde çökelerek 
kurşun ve çinko yataklarının oluşumunu sağlamaktadır.

Lateral-Segregasyon Yatakları: Çözeltilerin özellikle karbo-
natlı kayaçlarla karşılaştıkları yerlerde gerek karbonatlı kayaç-
ların çözünme, boşluk oluşturma, asitliği düşürme gibi etkileri, 
gerekse bu kayaçların içindeki karbonik asitli sularla karışma-
nın etkisiyle özellikle çinko doygunluk düzeyine ulaşarak çö-
kelmeye başlamakta, böylece lateral-segregasyon (yanal göç) 
çinko yatakları ortaya çıkmaktadır.

Strata-Bound Yatakları: Genellikle karbonatlı kayaçların için-
de ve belirli seviyelere bağlı olarak dağılım gösteren, damar 
veya boşluk dolgusu şeklinde bulunan yataklara strata-bound 
kurşun ve çinko yatakları denmektedir. Bu yatakların oluşumu 
70-200oC sıcaklığa sahip çözeltilerle gerçekleşmektedir.

Karstik Yataklar: Yüzey alterasyonunun nüfuz ettiği derinlik-
lerde yer alan birincil çinko yataklarındaki mineraller yüzey 
suları ile ayrıştırılarak kısmen çözünmekte, kısmen de yerinde 
oksitli minerallere dönüştürülmektedirler. Karbonatlı kayaç-
ların geniş yayılım gösterdiği kesimlerde, yüzey suları ile çö-
zünmüş veya tane halinde taşınan çinko bileşikleri, karbonatlı 
kayaçların içindeki karstik boşluklarda tane ve kimyasal olarak 
çökelerek ikincil çinko zenginleşmelerinin ortaya çıkmasını 
sağlamaktadırlar. Bu tipteki yataklarda sarkıt, dikit gibi tipik 
karstik yapı ve doku özellikleri gelişmektedir. Ana mineralleri 
simitsonittir. Anglezit, serüzit, zinkit, hidrozinkit, hematit ve 
demir oksitlerle kil mineralleri bulunmaktadır. Bu yatakların ti-
pik örneği Aladağlar’da (Yahyalı-Kayseri) bulunmaktadır.

Türkiye Çinko- Kurşun Yatakları
Türkiye’de yer alan kurşun ve çinko yatakları, bulundukları tektonik 
ünite ve oluşum şekillerine göre kabaca beş guruba ayrılmaktadır: 
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• Kuzeybatı Anadolu kontakt-metazomatik ve hidrotermal ya-
takları,
• Menderes masifi stratiform yatakları ve masifin çevresindeki 
sokulumlara bağlı hidrotermal yataklar,
• Doğu Karadeniz Bölgesi masif sülfür yataklarına bağlı hidro-
termal yataklar,
• Toros Kuşağında yer alan strata-bound damar tipi yataklar,
• İç Anadolu metamorfik masiflerindeki kontakt-metazomatik 
yataklar.

Kullanım Alanları
Kurşun uzun yıllardır kullanılan en eski metallerden biri olup, 
doğada bol miktarda bulunan, yaygın kullanımı olan, işlenme-
si kolay bir metaldir. Kurşun madenciliği ve metalurjisi dünya 
çapında önemli bir sanayi kolu olup, günümüzde dünya kur-
şun üretiminde primer kaynaklardan üretimin yanı sıra eski 
hurda kaynaklardan da önemli bir oranda kurşun üretimi (ikin-
cil kaynaklar) gerçekleştirilmektedir. 

Kurşunun ana kullanım alanı akü imalatıdır. Yer altı haberleş-
me kablolarının kurşunla izolasyonu, diğer önemli tüketim 
alanıdır. Korozyonu önleyen kurşun oksit boyalar, kabloların 
kaplanmasında, kurşun tetraetil ve tetrametil formlarında 
benzin içinde oktan ayarlayıcı bileşikler olarak, radyasyonu en 
az geçiren metal olması nedeniyle x-ışınlarından korunmada, 
renkli tüplü televizyonların yapımında ve mühimmat imalatın-
da önemli kullanım alanları bulmuştur.

Çinko ise kullanım açısından demir dışı metaller içerisinde 
alüminyum ve bakırdan sonra gelen en önemli üç metal-
den birisidir. Demir ve çeliğin korozyona karşı direncinin 
artırılmasında, döküm sanayinde kullanılan pirinç ve özel 
alaşımların yapımında, ayrıca çatı kaplama malzemeleri, 
lastik ve pil yapımında önemli miktarlarda çinko kullanıl-
maktadır. 

Toplam çinko tüketiminin yaklaşık % 50’si galvaniz çelik üre-
timinde kullanılırken % 20’si pirinç üretiminde, %15’i döküm,   
%8’i çinko oksit üretiminde, % 7’si yarı fabrikasyon ürünlerde 
kullanılmaktadır. Ekotoksik etkisi nedeniyle çinko bazı alan-
larda sınırlı tüketilmektedir (özellikle yapı ve inşaat sektörü 
gibi). 

Günümüzde çinko ikame materyali olarak; alüminyum, mag-
nezyum ve plastikler, özellikle otomotiv sektöründe kullanıl-
maktadır. Kimyasal yönden aktif olması ve diğer metallerle 
kolayca alaşım yapabilmesi nedeniyle çinko, endüstride birçok 
alaşımın ve bileşiğin üretiminde kullanılmaktadır. Kuvvetli 
elektropozitif özelliğinden dolayı diğer metallerin özellikle 
demir-çelik ürünlerinin korozyona karşı korunmasında kulla-
nılmaktadır. 

Çinko düşük kaynama sıcaklığı ile özellikle pirometalurjik me-
tal üretiminde çok belirleyici bir etmendir. Dökülmüş halde 
sert ve kırılgandır. 120oC’de şekillendirilebilir. 

Üretim Yöntemi
Üretilen kurşun ve çinko cevherlerinin doğrudan izabe edil-
meleri ekonomik olmadığından, bunların önce çeşitli cevher 
zenginleştirme yöntemleriyle konsantre olarak elde edilmeleri 
gerekmektedir. Konsantre elde edilmesinde başlıca iki yöntem 
uygulanmaktadır:

Gravite Farkı ile Zenginleştirme: Günümüzde kurşun ve çin-
ko cevherleri zenginleştirmesinde yoğunluğa dayalı zengin-
leştirme yöntemi; flotasyon tesisine beslenen cevher tenörü-
nü yükseltmek ve gangın flotasyona girmesini önlemek için 
ön zenginleştirme işlemi olarak uygulanmaktadır. Cevherde 
yeterli oranda iri tanede serbestleşen galen veya sfalerit var-
sa; bunlardan iri taneli konsantre üretimlere, flotasyon mas-
rafını azaltmak ve yalnızca yoğunluk zenginleşmesi artıklarını 
flote etmek, flotasyonla zor zenginleşen oksitli kurşun veya 
çinko cevherlerinden konsantreler üretmek için uygulanmak-
tadır.

Flotasyon ile Zenginleştirme: Günümüzde düşük tenörlü kur-
şun ve çinko cevherlerinin selektif olarak zenginleştirilmesinde 
kullanılan ve bütün dünyada başarıyla uygulanan en yaygın 
yöntem flotasyondur. Yöntem, gravite yöntemleri ile zengin-
leştirilmesi olanaksız olduğu için kıymetsiz kabul edilen pek 
çok düşük tenörlü veya kompleks yapılı cevher yatağının iş-
letilmesini olanaklı kılarak işletilebilir rezervlerin artmasına ve 
madencilik endüstrisinin gelişmesine yol açmıştır.

Günümüzde sülfürlü kurşun ve çinko cevherlerinde zengin-
leştirme hemen hemen tümüyle flotasyon yöntemi ile yapıl-
maktadır. Diğer yöntemlere oranla daha pahalı ve fazla enerji 
gerektiren bir yöntem olmasına rağmen düşük tenörlü cevher-
lerde bile yüksek metal kazanma verimleriyle yüksek tenörlü 
konsantreler elde edilebilmesi, flotasyonu en yaygın zengin-
leştirme yöntemi haline getirmektedir.

Flotasyon maliyetlerinde, cevherin tenörü ve mineralojik 
özellikleri en etkili faktördür. Bu özelliklere bağlı olarak 
maliyet girdileri ve metal kazanma verimleri %60-95 ara-
sında değişmektedir. Aynı nedenle, bugün dünyada üreti-
len kurşun konsantrelerinin tenörü %50-78 kurşun; çinko 
konsantrelerinin %48-60 çinko ve bulk (toplu) konsantre-
lerinin ise %15-35 kurşun ve %20-40 çinko olabilmektedir.

Dünyada Kurşun-Çinko Üretimi ve Ticareti 
Kurşun
Dünyada 2017 yılında yıllık kurşun üretimi yaklaşık 4,7 milyon 
tondur. Dünyadaki kullanılabilir ve ticari kurşun rezervlerinin 
toplam miktarı ise yaklaşık 88 milyon tondur. Dünyada en fazla 
kurşun rezervine sahip ilk 5 ülke sırasıyla Avustralya, Çin, Rus-
ya, Peru ve Meksika’dır. Dünyada mevcut kurşun ocaklarının 
neredeyse tamamı yer altı işletmesi olarak çalışmaktadır. Bu-
nun nedeni ise mevcut kurşun yataklarının açık işletmeye elve-
rişli derinliklerde olmayışıdır. 
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Dünya kurşun üretiminde, birincil kaynaklardan üretimin (ma-
dencilik) yanı sıra ikincil kaynaklar denilen eski hurda kaynak-
lardan da kurşun üretimi gerçekleştirilmektedir. 

Dünya kurşun-çinko ihracat ve ithalatında eksiksiz en güncel 
fiyatlar 2016 yılına aittir. İhracatta ekonomik değer bazında ilk 
sırada 1 milyar 166 milyon dolar ile Peru yer alırken ikinci sıra-
da 1 milyar 33 milyon dolar ile Meksika, üçüncü sırada ise 765 
milyon 559 bin dolar ile ABD yer almaktadır.

2016 yılında Peru’nun toplam ihracattaki payı %21 olur-
ken ikinci sıradaki Meksika’nın toplam ihracattaki payı 
%18,6’dır.

Ülke
Üretim (x1.000 ton)

Rezerv 
(x1.000 ton)2016 2017

Avustralya 453 450 35.000

Çin 2.340 2.400 17.000

Rusya 250 250 6.400

Peru 314 300 6.000

Meksika 232 230 5.600

ABD 346 313 5.000

Hindistan 147 150 2.200

Bolivya 75 70 1.600

İsveç 79 80 1.100

Türkiye 76 70 860

Diğer 400 390 7.000

TOPLAM 4.712 4.703 87.760

İhracat - 
2016

Ekonomik 
Değer (Bin 

USD)

İhraç Edilen 
Miktar 
(Ton)

Birim 
Değer 

(USD/Ton)

Toplam 
İhracattaki 

Pay %

Dünya 5.544.357 3.116.841 1.779 100

Peru 1.166.009 565.464 2.062 21,0

Meksika 1.033.257 238.208 4.338 18,6

ABD 765.559 356.089 2.150 13,8

Rusya 425.947 384.568 1.108 7,7

Avustralya 384.977 189.618 2.030 6,9

Guatemala 324.170 24.684 13.133 5,8

Belçika 260.232 134.182 1.939 4,7

Bolivya 160.414 119.607 1.341 2,9

Türkiye 117.949 107.202 1.100 2,1

Tacikistan 101.712 93.715 1.085 1,8

İthalat - 
2016

Ekonomik 
Değer (Bin 

USD)

İthal Edilen 
Miktar 
(Ton)

Birim 
Değer 

(USD/Ton)

Toplam 
İthalattaki 

Pay %

Dünya 5.803.553 3.143.392 1.846 100,0

Güney Kore 1.595.644 633.550 2.519 27,5

Çin 1.486.850 1.408.765 1.055 25,6

Kanada 628.522 118.007 5.326 10,8

Belçika 559.083 170.553 3.278 9,6

Almanya 446.152 235.045 1.898 7,7

Japonya 266.707 140.366 1.900 4,6

Kazakistan 221.252 135.872 1.628 3,8

Avustralya 217.767 98.610 2.208 3,8

İtalya 205.995 81.942 2.514 3,5

Bulgaristan 97.195 74.499 1.305 1,7

2016 Yılı Kurşun İhracatı - İlk 10 Ülke (Kaynak: Trademap)

Kaynak :LME

2016 Yılı Kurşun İthalatı – İlk 10 Ülke (Kaynak: Trademap)

Dünya kurşun üretim değerleri ve rezerv bilgileri (Kaynak: USGS – Mineral Commodity - Ocak 2018)

Dünya kurşun ithalatında ise ekonomik değer bazında ilk 
sırada 1 milyar 595 milyon dolar ile Güney Kore yer alır-
ken ikinci sırada 1 milyar 486 milyon dolar ile Çin, üçüncü 
sırada ise 628 milyon 522 bin dolar ile Kanada yer almak-
tadır. 

2016 yılında Güney Kore’nin toplam ithalattaki payı 
%27,5 olurken ikinci sıradaki Çin’in toplam ithalattaki payı 
%25,6’dır.

Kurşun metali fiyatları ise 2015 yılı sonu, 2016 yılı başında ol-
dukça büyük düşüşler yaşarken hemen ardından gelen topar-
lanmayla dikkatleri üzerine çekmeye başarmıştır. Kurşun fiyatları 
2017 sonlarında ise son 5 yılın en yüksek rakamlarına ulaşmıştır.

Kurşun metal fiyatları, diğer birçok metalde olduğu gibi Lond-
ra Metal Borsasında (LME) belirlenmekte olup, 2018 Nisan ayı 
başı itibariyle metal kurşun fiyatı 2.410 dolar/ton düzeyinde 
bulunmaktadır. 

Çinko
Dünya 2017 yılında yıllık çinko üretimi yaklaşık 13,2 milyon 
tondur. Dünyadaki kullanılabilir ve ticari çinko rezervlerinin 
toplam miktarı ise yaklaşık 233,7 milyon tondur. Dünyada en 
fazla çinko rezervine sahip ilk 5 ülke sırasıyla Avustralya, Çin, 
Peru, Meksika ve Kazakistan’dır.

Dünyada mevcut çinko işletmelerinin kurşunda olduğu gibi 
neredeyse tamamı yer altı işletmesi olarak çalışmaktadır. Yine 
kurşunda olduğu gibi buna sebep olarak mevcut çinko yatak-
larının açık işletmeye elverişli derinliklerde olmayışı gösteril-
mektedir.  
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Yer altı maden işletmeciliği; maden yatağının şekli, boyutu 
ile cevher ve yan taşının jeomekanik özelliklerine bağlı olarak 
değişik yöntemlerle yapılabilmektedir. Çinko madenciliğinde 
genellikle damar tipi ve masif cevherlerde yatay dilimli dolgulu 
ayak (cut and fill) ve ambarlama (caving) yöntemleri, tabakalı 
ve yatay damarlarda ise oda topuk (room and pillar) yöntemle-
ri uygulanmaktadır. Arakat kazı ve arakat göçertme yöntemleri 
de yaygın kullanılan yöntemlerdir.

Ülke
Üretim (x1.000 ton)

Rezerv 
(x1.000 ton)2016 2017

Avustralya 965 1.000 64.000

Çin 4.800 5.100 41.000

Peru 1.330 1.400 28.000

Meksika 670 680 20.000

Kazakistan 340 360 13.000

Hindistan 682 1.300 11.000

ABD 805 730 9.700

Kanada 322 340 5.400

Bolivya 490 500 4.800

İsveç 257 260 3.800

Diğer 1.890 1.520 33.000

TOPLAM 12.551 13.190 233.700

Dünya çinko üretim değerleri ve rezerv bilgileri (Kaynak: U.S.G.S. – Mineral Commodity Summaries, 
Ocak 2018)

2016 Yılı Çinko İthalatı – İlk 10 Ülke (Kaynak: Trademap)

2016 Yılı Çinko İhracatı – İlk 10 Ülke (Kaynak: Trademap)

2016 yılında dünya çinko ihracatında ekonomik değer bazında 
ilk sırada 1 milyar 194 milyon dolar ile Peru yer alırken ikinci 
sırada 982 milyon 713 bin dolar ile Bolivya, üçüncü sırada ise 
977 milyon dolar ile ABD yer almaktadır.

2016 yılında Peru’nun toplam ihracattaki payı %16,1 olur-
ken ikinci sıradaki Bolivya’nın toplam ihracattaki payı 
%13,2’dir. 

İhracat - 
2016

Ekonomik 
Değer (Bin 

USD)

İhraç Edilen 
Miktar 
(Ton)

Birim 
Değer 

(USD/Ton)

Toplam 
İhracattaki 

Pay %

Dünya 7.437.085 9.998.347 744 100

Peru 1.194.659 1.805.297 662 16,1

Bolivya 982.713 716.367 1.372 13,2

ABD 977.001 598.795 1.632 13,1

Avustralya 897.752 1.721.542 521 12,1

Meksika 638.973 783.720 815 8,6

Belçika 459.572 718.561 640 6,2

İsveç 361.977 485.122 746 4,9

İrlanda 205.216 284.153 722 2,8

Türkiye 188.500 423.011 446 2,5

Kazakistan 175.952 337 843 521 2,4

Dünya çinko ithalatında ise ekonomik değer bazında ilk sıra-
da 1 milyar 372 milyon dolar ile Güney Kore yer alırken ikinci 

sırada 1 milyar 289 milyon dolar ile Çin, üçüncü sırada ise 736 
milyon 324 bin dolar ile İspanya yer almaktadır. 

2016 yılında Güney Kore’nin toplam ithalattaki payı %17,8 
olurken ikinci sıradaki Çin’in toplam ithalattaki payı % 
16,7’dir.

İthalat - 
2016

Ekonomik 
Değer (Bin 

USD)

İthal Edilen 
Miktar 
(Ton)

Birim 
Değer 

(USD/Ton)

Toplam 
İthalattaki 

Pay %

Dünya 7.727.281 10.873.960 711 100,0

Güney Kore 1.372.075 1.911.161 718 17,8

Çin 1.289.590 1.996.769 646 16,7

İspanya 736.324 930.725 791 9,5

Belçika 656.755 977.168 672 8,5

Japonya 623.603 900.548 692 8,1

Kanada 584.840 414.242 1.412 7,6

Finlandiya 396.331 521.900 759 5,1

Avustralya 342.336 469.893 729 4,4

Hollanda 320.597 487.871 657 4,1

Norveç 217.006 301.276 720 2,8

Çinko metal fiyatları 2016 yılı başında 1.500 dolar/ton seviye-
lerinin altını gördükten sonra yaşadığı artış trendiyle 3.300 do-
lar/ton seviyelerinin üstüne çıkmıştır. 2018 Nisan ayı başı itiba-
rıyla 3330 dolar/ton seviyesinde olan çinko fiyatları, iki yılda % 
100’ün üzerinde bir artış gerçekleştirmiştir. Bu artış da maden 
şirketlerini, yeni yatakların aranmasına ve yeni işletmelerin ha-
yata geçirilmesine teşvik etmiştir.

Kaynak :LME

Türkiye’de Kurşun - Çinko Üretimi ve Yatakları
Türkiye’de kurşun, çinko, bakır yatakları; Kuzey Türkiye ba-
kır-kurşun-çinko kuşağı, Güneydoğu Türkiye ofiyolit kuşağı, 
Kuzeybatı Türkiye kurşun-çinko kuşağı ve Güney Türkiye kar-
bonat tipi çinko-kurşun kuşağı olmak üzere birkaç metalojeni 
kuşağında yer almaktadır.

Türkiye’de önemli düzeyde kurşun-çinko madenciliği yapıl-
makta ancak üretilen cevher ve konsantreler metal içeriği 
olarak ülke ihtiyacını karşılamamaktadır. Kayseri yöresindeki 
oksitli kurşun-çinko cevherlerini değerlendiren Çinkur A.Ş.’nin 
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Türkiye Kurşun-Çinko Madeni Haritası

2013-2017 Kurşun İthalat- İhracat Rakamları (Dolar)

2013 2014 2015 2016 2017

İhracat

Cevher ve 
Konsantre

200.442.806 142.828.439 157.209.473 117.949.121 144.668.137

İşlenmemiş 340.677 156.418 760.052 856.602 1.792.453

Külçe 74.883 - - - 16.005

Rafine 3.445.244 1.946.294 873.524 238.476 1.279.049

Hurda 97.381 1.833 42.944 3.648 2.272

Toplam 204.400.991 144.932.984 158.885.993 119.047.847 147.757.916

İthalat

Cevher ve 
Konsantre

909.015 97.270 220.784 11.680 19.829

İşlenmemiş 11.572.859 18.400.750 18.386.166 17.729.855 18.456.263

Rafine 201.325.045 222.256.502 177.492.912 187.429.973 246.161.484

Toplam 213.806.919 240.754.522 196.099.862 205.171.508 264.637.576

2013-2017 Kurşun Üretim, İthalat, İhracat Tablosu 
(Ton)

2013 2014 2015 2016 2017

Üretim

Cevher 131.936 106.507 129.283 107.667 105.314

İhracat

Cevher ve 
Konsantre

200.442.806 142.828.439 157.209.473 117.949.121 144.668.137

İşlenmemiş 340.677 156.418 760.052 856.602 1.792.453

Külçe 74.883 - - - 16.005

Rafine 3.445.244 1.946.294 873.524 238.476 1.279.049

Hurda 97.381 1.833 42.944 3.648 2.272

İthalat

Cevher ve 
Konsantre

909.015 97.270 220.784 11.680 19.829

İşlenmemiş 11.572.859 18.400.750 18.386.166 17.729.855 18.456.263

Rafine 201.325.045 222.256.502 177.492.912 187.429.973 246.161.484

Kaynak: TÜİK – Kurşun İthalat-İhracat Verileri 2013-2017

Kaynak: TÜİK – Kurşun İthalat-İhracat Verileri 2013-2017

maden yataklarının tükenmesi nedeniyle tasfiye edilmesi son-
rasında Türkiye’de herhangi bir kurşun-çinko metal üretim te-
sisi kalmamıştır. 

Türkiye’de bugün itibariyle kurşun-çinko madenciliği alanında 
çoğunlukla sülfürlü cevher üretimi yapılmakta olup kısmen de 
oksitli cevher üretimleri gerçekleştirilmektedir. Üretilen tüve-
nan cevherler zenginleştirme işleminden geçirilerek konsantre 
ürünler haline getirilmektedir. Son yıllarda bazı işletmelerden 
çıkarılan çinko cevheri ise doğrudan satılabilir nitelikte olup 
herhangi bir zenginleştirme uygulanmadan ihraç edilmektedir.

Türkiye’de Kurşun 
Türkiye’nin rezerv bakımından en önemli kurşun-çinko yatak-
ları Karadeniz Bölgesi’nde bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesi’ni 
Zamantı (oksitli cevherleşme), Keban ve Batı Anadolu Bölgeleri 
takip etmektedir. 

Ülkemizdeki mevcut kurşun madeni işletmeleri ise dünya stan-
dartlarına göre değerlendirildiğinde düşük kapasiteli ve yük-
sek maliyetli ocaklardır. Mevcut konsantre tesisleri, birkaçının 
dışında 100-150 ton/gün tüvenan cevher işleyebilecek durum-
dadır. Kapasite düşüklüğü maliyetleri etkilemekte ve düşük 
tenörlü cevherlerin zenginleştirilmesi yerine yüksek tenörlü 

cevherlerin flotasyonla zenginleştirilmesine neden olmakta-
dır. Cevher zenginleştirme tesislerimizin tamamına yakını flo-
tasyon ile zenginleştirmeye göre dizayn edilmişlerdir. Ancak, 
birçoğunda teknolojik problemlerin yanında cevher mineralo-
jisine ilişkin de sorunlar olduğundan, daha değerli olan selektif 
ürünler yerine daha kolay elde edilebilen toplu (bulk) konsant-
re üretimine yönelmişlerdir. 

Yurtiçi kurşun tüketimi tümüyle metal bazında olmaktadır. 
Buna istinaden kurşun metali ihtiyacı; ülkemizde üretilen kur-
şun cevherinin yurtdışı izabe tesislerinde metal hale getiril-
dikten sonra ithalat yoluyla ülkemize gelen kurşun metali ve 
hurda kurşun üretiminden karşılanmaktadır.

Son beş yıllık kurşun ithalat-ihracat rakamlarımıza bakıldığın-
da, yaklaşık 100.000 ton/yıl kurşun cevher ve konsantre üre-
timimize rağmen, ülkemizde metal kurşun üretimi gerçekleş-
tirecek bir izabe tesisi bulunmadığından dolayı bu üretilen 
rakamın tamamına yakınının ihracat yoluyla değerlendirildiği, 
buna karşılık yurtiçi kurşun tüketiminin tamamen metal kur-
şun olmasından kaynaklı olarak ciddi bir ithalat rakamı ve dö-
viz çıkışı gerçekleştiği, bu sebeple de yine kayda değer bir dış 
ticaret açığı oluştuğu gözlemlenmektedir. 

Çinko
Ülkemizde sedimanter, volkanik ve metamorfik birimler için-
de her yerde mostra, zuhur ve yatak olarak kurşun ve çinkoya 
rastlanmaktadır. Bunun belli başlı üç önemli olay ile yakından 
ilgisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; Doğu Alplerin Maca-
ristan-Romanya-Yugoslavya ve Bulgaristan üzerinden Sinop 
dolaylarından Türkiye’ye giren ve Doğu Karadeniz sahili bo-
yunca uzanarak, Kafkaslar üzerinden İran’a geçen volkano-se-
dimanter formasyonların oluşturduğu ve üzerinde birçok bakır 
yatağının da yer aldığı, damar veya kuroko tipi sayısız sülfürlü 
yatak ve zuhurlarını içermesi, ikincisi; Yunanistan’ı boyuna kat 
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ederek güneybatıdan Türkiye’ye giren Toroslar kuşağı üzerinde 
yer alan Misisipi vadisi tipi Pb-Zn yatakları ile kıyaslanabilecek 
karbonatlı ve sülfürlü yine sayısız fakat küçük rezervli zuhur 
ve yataklar, üçüncüsü ise; özellikle kuzeybatı Anadolu’da kar-
bonatlı sedimanlar arasına sokulum yaparak skarnlara bağlı, 
değişik boyutlarda birçok yatak ve zuhurların oluşmasına ne-
den olan alpin intrüziflerinin bulunmasıdır. 

Türkiye’de kayda değer düzeyde çinko madenciliği yapılmak-
la birlikte, üretilen cevher ve konsantreler metal içeriği genel 
olarak ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Buna ilave olarak, ülkede 
herhangi bir izabe tesisinin bulunmaması nedeniyle ülkenin 
metal çinko ihtiyacı tümüyle ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 
Çinkoda birincil üretime bağımlılık nedeniyle hurda dönüşü-
mü gibi bir imkân söz konusu değildir.

2013-2017 Çinko İthalat- İhracat Tablosu (Dolar)

2013 2014 2015 2016 2017

İhracat

Cevher ve 
Konsantre

202.320.437 237.797.110 168.314.289 188.500.203 348.430.187

İşlenmemiş 1.134.734 829.849 244.955 245.440 1.010.808

Külçe 204.222 570.117 2.891.128 2.899.845 987.041

Hurda 2.967.540 2.302.153 1.151.389 1.636.883 621.483

Toplam 206.626.933 241.499.229 172.601.761 193.282.371 351.049.519

İthalat

Cevher ve 
Konsantre

60.557 47.774 21.717 22.887 119.800

İşlenmemiş 351.644.360 395.475.344 335.134.789 346.174.789 500.887.966

Külçe 125.178.724 153.502.482 161.866.672 166.089.554 225.010.051

Hurda 146.018 329.672 312.376 409.304 1.282.881

Toplam 477.029.659 549.355.272 497.335.554 512.696.534 727.300.698

Kaynak: TÜİK – Çinko İthalat-İhracat Verileri 2013-2017

Kaynak: TÜİK – Çinko İthalat-İhracat Verileri 2013-2017

2013-2017 Çinko Üretim, İthalat, İhracat Tablosu 
(Ton)

2013 2014 2015 2016 2017

Üretim

Cevher 400.046 423.728 368.585 425.052 674.019

İhracat

Cevher ve 
Konsantre

399.421 422.957 366.676 423.011 673.294

İşlenmemiş 527 481 106 107 313

Külçe 98 289 1.803 1.935 412

Hurda 1.903 1.469 831 1.319 384

İthalat

Cevher ve 
Konsantre

20 10 138 47 328

İşlenmemiş 174.067 170.640 158.319 158.319 168.469

Külçe 60.667 67.359 73.402 78.008 76.265

Hurda 110 223 204 298 616

Ülkemizde bir çinko-kurşun metal izabesinin mevcut olmama-
sı, yaklaşık 670.000 ton/yıl üretim rakamına ulaşmış olan çinko 
konsantresinin de aynı kurşun gibi tamamına yakınının ihraç 
edilmesine ve metal çinko ihtiyacının ithalat yolu ile karşılan-
masına neden olmakta, bu sebeple de yine kayda değer bir dış 
ticaret açığı oluştuğu gözlemlenmektedir. 

Sonuç
Ülkemizin yer altı zenginliklerinin ortaya çıkarılması için arama 
ve rezerv belirlenme konusunda yapılması gerekenler, kurşun 
ve çinko rezervlerinin ortaya çıkarılması için de geçerlidir. Bu 
sebeple, maden arama ve fizibilite çalışmalarında teşvik, yatı-
rım desteği sağlanarak teknik, teknolojik çalışmaların tamam-
lanıp, rezervin tam olarak belirlenmesi kurşun ve çinko maden-
ciliği için de öncelik olmalıdır. 

Ülkemizde genellikle küçük ölçekli olan kurşun-çinko yatakla-
rının işletilmesinde de düşük sermayeli, küçük ölçekli şirketler 
çalışmaktadır. Devlet tarafından gerekli desteklerin sağlanma-
sı sektörün gelişmesine de katkı sağlayacaktır.

2017 yılındaki kurşun ve çinko toplam ithalat-ihracat farkı yakla-
şık 500 milyon dolardır. 2016 yılına göre toplam ithalat-ihracat 
farkı 2017 yılında yüzde 20’ye yakın artış göstermiştir. 2018 ve 
2019 yıllarında ise bu farkın 660 milyon doların üstünde olma-
sı beklenmektedir. Bu rakamlar da bize kurşun ve çinkoya olan 
ihtiyacımızı net olarak göstermektedir. Ülke olarak bu farkın ka-
patılması adına üretim konusunda yeni çalışmalar içine girilmesi 
ve kurşun metali ve çinko metali üretimi için yeni tesisler kurul-
ması konusunda sektörün desteklenmesi gerekmektedir. 

Ülkemizde kurulacak rafinasyon tesisleri ile ülke ekonomisine 
katkı sağlanırken halka da yeni istihdam kapılarının açılacağı 
düşünülmektedir.. 

Kaynakça
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Kurşun-Çinko Piyasalarının 
2017/2018 Görünümü
Çinko
2017 yılında önceki yıla kıyasla yaklaşık %30 artış görülen çin-
ko fiyatlarında yükselişin devam etmesi bekleniyor. Uzmanla-
ra göre geçtiğimiz yılın Ağustos ayında son 10 yılın en yüksek 
seviyelerine ulaşan ve o günden bu yana performansını sür-
düren çinkoda son dönemde yaşanan arz yetersizliği nedeni 
ile fiyatların bir süre daha artmaya devam edeceği tahmin 
ediliyor. 

2017 yılında son 10 yılın en düşük üretim rakamlarının görül-
mesine piyasaların tepkisi fiyatları son on yılın en yüksek sevi-
yelerine çekmek olmuştu. International Lead and Zinc Study 
Group’a göre çinko üretim miktarı 2018 yılında yüzde 1,4 daha 
düşerek 13,53 milyon ton seviyelerine gerileyecek. Maden ar-
zında geçtiğimiz yıl yaşanan kesintilerden sonra çinko stokları 
kritik seviyelere gerilemişti. 2018 yılında maden arzının tahmin 
edilenden fazla olmasının bile stokları yeterli düzeye çıkarma-
yacağı ve piyasaları sürpriz bir arz kesintisine karşı kırılgan du-
rumda bırakacağı tahmin ediliyor. Bu verilere göre 2018 yılın-
da geçtiğimiz yıl gerçekleşenden farklı bir senaryo yaşanması 
beklenmiyor. 

Geçtiğimiz yıl küresel piyasaların başrol oyuncularından biri 
olan Çin’in çevresel çekincelerinden dolayı uyguladığı katı 
düzenlemeler nedeni ile birçok maden ve rafineri standartla-
rı sağlayamamış ve faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı. 
Çin Hükümetinin bu politikasını 2018 yılında da sürdürmesi 
bekleniyor. Birçok madenin düzenlemelere uyum sağlamak 
için kısa sürede bütçe sağlayamayacağı göz önüne alınırsa ül-
kede yeterli arzın sağlanamayacağı ve birçok emtiada olduğu 
gibi çinkoda da dış pazara yöneleceğini tahmin etmek zor de-
ğil. Artan çinko ihtiyacının yanında küresel bazda azalan çinko 
arzı da hesaba katılırsa, çinko fiyatlarının yukarı yönlü gidişatını 
sürdürmesi kaçınılmaz olacaktır.

Konsantre çinko piyasalarında yaşanan sıkıntının yanı sıra rafi-
ne çinko piyasalarının vereceği tepki de 2018 yılında yaşanacak 
gelişmeler için kritik önem taşıyor. Artan talebi karşılamak için 
üretim miktarlarını arttırmak zorunda olan rafinerilerin, yeter-
li seviyelerden uzak olan stokları tekrar doldurması mümkün 
gözükmezken zaten kritik seviyelerde bulunan stokların daha 
da düşük seviyelere inmesinin, çinko fiyatında beklenenin de 
üstünde bir artışa neden olabileceğine dair endişe piyasalarda 
sıklıkla dile getiriliyor. 

Uzun vadede ise yaşanan arz sıkıntısı ve fiyatların yüksekliği 
nedeni ile birçok sektörde çinko kullanımını azaltmak veya 
tamamen kesme ihtimallerinin gündeme gelebileceği de be-
lirtilenler arasında.

Kurşun
Doğada sıklıkla çinko ile birlikte bulunan kurşun, geçtiğimiz 
yıl yüksek performans gösteren emtialardan bir diğeri olarak 
dikkat çekti. 2017 yılında yüksek talebi karşılayacak üretimin 
gerçekleşmemesi nedeni ile fiyatlar son 6 yılın en yüksek se-
viyelerine ulaşmıştı. 2018 yılında ise küresel rafine kurşun ta-
lebin, 11,82 milyon tona ulaşması beklenirken arz miktarının 
ise sadece 5,11 milyon tonda kalacağı öngörülüyor. Dünyanın 
en büyük kurşun üreticisi olan Çin’de yaşanan gelişmeler piya-
saları yakından ilgilendirirken ülkenin getirdiği düzenlemeler 
nedeni ile ülkedeki birçok rafineri üretimi durdurmak zorun-
da kalmıştı. 2018 yılında da bu politikalarını devam ettirmesi 
beklenen Çin’in rafine kurşun ihtiyacını dışarıdan karşılaması 
bekleniyor. Çin’in üretim miktarındaki düşüşün ve artan tale-
bin Çin dışında yeni açılacak madenlerden sağlanacak üretim 
ile karşılanacağı tahmin ediliyor. 

Kurşunun kullanım alanları içerisinde en büyük payın otomotiv 
sektörüne ait olduğu biliniyor. 2016 yılından beri yavaşlamaya 
devam eden sektör yakın zamanda pozitif bir ivme kazanacak 
gibi gözükmüyor. Kurşunun enerji depolama amaçlı kullanımı 
başta olmak üzere diğer kullanım alanlarında artış gözükse de 
hala otomotiv sektörünün talebine bağımlı durumda ve özel-
likle Çin ve ABD gibi iki büyük araba üreticisi ülkenin alacağı 
kararlar piyasalar üzerinde büyük bir etki yaratabilir.

2018 yılında ise arz ve talep arasındaki farkta ufak bir azalma 
yaşanması beklenirken bunun piyasaları sakinleştirmesinin 
mümkün olmadığı, 2020 yılına kadar arz-talep arasındaki far-
kın kapanmayacağı öngörülüyor. Arz ve talep arasındaki fark 
kapanmadığı sürece de fiyatların yükselmeye devam edeceği 
tahmin ediliyor. 

Kaynaklar 

1. investingnews.com

2. miningweekly.com
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Pasinex Resources: Türkiye’nin 
Büyüyen Çinko Üreticisi ve 
Aramacısı

Pasinex Resources, Akmetal 
Madencilik ile birlikte yarı ya-
rıya ortağı olduğu Horzum AŞ 
ile Adana-Kozan’da bulunan 
Horzum yaylası civarındaki 

Pınargözü maden sahasında doğrudan nakledilebilir cevher 
(DSO) üretimi gerçekleştiriyor. Madencilik faaliyetlerinin 2014 
yılında başladığı sahada 2016 Ağustos ayından bu yana %30 
üzeri tenörlü oksit çinko) ve %45 üzeri tenörlü sülfit çinko 
üretiliyor. Pasinex Resources’ın ülke müdürü Soner Koldaş ile 
Horzum AŞ’nin büyüyen operasyonu hakkında görüşerek iş-
letmenin son durumu hakkında bilgiler alıp Pasinex’in istikrarlı 
büyümesini konuştuk. 

Kozan-Horzum civarında bilinen yüksek tenörlü çinko ve kur-
şun yataklarında bilimsel ve modern arama teknikleri ile çalı-
şılarak ekonomiye kazandırılması amacıyla yola çıkılarak 2012 
yılında Pasinex Resources ve Akmetal Madencilik ortaklığında 
kurulan Horzum AŞ, belirlenen hedefler doğrultusunda Pınar-
gözü sahasında kaynak ve rezerv tespitlerini yapmış, üretim 
planlamaları doğrultusunda sahadaki zengin yer altı kaynağı-
nın üretilmesine başladı.

2017 yılında Pınargözü’ndeki üç ayrı galeriden 60.000 ton 
çinko üretimi gerçekleştiren şirket üretim miktarını önce-
ki yıla göre %32 artırdı. Madende üretilen çinko cevherinin 
doğrudan nakledilebilir şekilde yüksek tenörlü olmasının ve 
madenin Mersin limanına yakın olması Pasinex için önemini 
aktaran Pasinex Resources ülke müdürü Soner Koldaş “Pınar-

gözü çinko madeninin, sahip olduğu ultra yüksek çinko tenörü 
ile dünyada başka bir örneği yoktur. Üretimimiz Adana-Kozan 
ilçesinde olmakla beraber cevheri 80 km mesafedeki Adana’da 
bulunan ara stok sahamıza naklediyoruz. İhracat öncesinde bu-
rada bir ön zenginleştirme ve sınıflandırma yapıp istenilen ölçü-
de bulk veya bigbaglerde Mersin limanına naklini gerçekleştiri-
yoruz. Malzemenin yüksek tenörlü olması ve limana yakınlığımız 
maliyetler açısından bizim için büyük avantaj oluşturuyor. Diğer 
taraftan herhangi bir kimyasal zenginleştirme de yapmıyoruz. 
Tüm bunlar da bilançolarımıza olumlu yansıyor.” şeklinde ko-
nuştu. 

DOSYA KONUSU: BAKIR, KURŞUN, ÇINKO

Soner Koldaş
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2014 senesinden itibaren üretim rakamlarını maden planlarına 
ve piyasadaki mekanizmalara göre büyütmeye devam eden 
şirket 2017 sonuna doğru operasyona dahil edeceklerini öğ-
rendiğimiz 4. desandre ile derin kotlardaki sülfürlü cevhere 
girerek üretim rakamlarını daha da yükseltmeyi hedefliyor. “Bu 
sene itibari ile 20.000 ton çinko metal karşılığı üretim yapacağız ki 
bu da yaklaşık 60.000 ton ultra yüksek tenörlü DSO çinko cevhere 
karşılık gelmektedir.” şeklinde konuşan Koldaş 2018 senesi için 
de en az 60.000 ton ultra yüksek tenörlü DSO çinko üretimi ve 
satışı gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı.

Böylesine karlı ve verimli bir madende üretimin sürdürülebi-
lirliği için arama çalışmaları oldukça önemli. Pınargözü made-
ninde kaynak arttırmak ve yeni keşifler yapmak için bölgedeki 
arama çalışmaları ile ilgili de bilgiler paylaşan Soner Koldaş şu 
açıklamalarda bulundu: 

“Bu yılın başında NI 43-101 projemizi uluslararası bir firma ile ta-
mamladık. Önceliğimiz Pınargözü madenimizde sürekli olarak 
hem yer altında hem de yer üstünde yaptığımız sondajlarla kay-
nak artışına devam etmek. 2018 senesi için toplamda 20.000 met-
re karotlu sondaj programımız olacak. Bu konuda uzman lokal ve 
yabancı mühendis arkadaşlarımızı bünyemize aldık. Mevcut tüm 
jeolojik arama ve etüt teknikleri sahalarımızda uygulanmaktadır. 
Bu konuda sektörün en iyi arama-etüt teknolojisine ve ekibine 
sahip olduğumuza inanıyorum. Büyüme politikamıza yeni saha 
satın almaları ile ve MİGEM ihalelerini takip ederek devam ede-
ceğiz.”

Üretimdeki verimlilik ve emtia fiyatlarının da desteği ile Pasi-
nex’in son dönemde faaliyet yöresinde vergi rekortmeni oldu-
ğunu biliyoruz. Bu vesile ile madenin bölgeye sağladığı fayda-
ları da bizimle paylaşan Koldaş; bir arama şirketi olan Pasinex’i 

dört sene içeresinde tüm ekipleriyle 
Türkiye’nin en büyük DSO çinko ma-
dencisi yapmayı başardıklarını, şu an 
hem arama hem de madencilik ya-
pan, istihdam yaratıp ihracat yapan 
bir şirket olduklarını dile getirdi. “Do-
layısı ile hem lokalde hem de ülkemize 
madencilik şirketi olarak büyük katkı 
sağlamaktayız. Bu konuda hem Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız hem 
de Maden İşleri Genel Müdürlüğümü-
zün büyük desteklerini görmekteyiz.” 
diyen Koldaş geçen yıl Adana’da ilk 
5’e girerek vergi rekortmeni olma-
nın gururunu yaşadıklarını aktardı. 
Pınargözü madeninde de şu an itiba-
riyle tamamı Kozanlı 180 mavi ve 20 
beyaz yakalı çalışanlarının olduğunu 
vurgulayan Koldaş “Tüm ekibimizle 
Kozan ilçesinin en büyük işvereni ve 
üstelik tek madencilik şirketi olmanın 
mutluğunu yaşıyoruz. Şunu rahatlıkla 

ve mutlukla söyleyebilirim ki madenimiz bölgeye önemli bir hare-
ketlilik ve canlılık getirmiş olmakla beraber Kozan’daki ticarete de 
büyük katkılar yapıyor.” şeklinde konuştu.

Kanada ve Frankurt borsalarına kote olan Pasinex Resources’ın 
faaliyetleri doğrultusunda piyasa değerini 30 milyon Kanada 
dolarından 100 milyon Kanada dolarına çıkartarak küçük öl-
çekli (Junior) bir firmadan orta ölçekli (Mid Tier) bir firmaya 
dönüşme hedefi olduğunu biliyoruz. Bu hedefin gerçekleşme-
sinin başta Pınargözü projesi olmak üzere ülkemize yansıması 
konusunda düşüncelerini sorduğumuz şirketin ülke müdürü 
Soner Koldaş şu sözleri dile getirdi: 

“Şirketimizin mevcut değeri, sahip olduğumuz madene bakıldı-
ğında aslında belirtilen rakamın çok çok üzerindedir. Yeni kaynak 
artışları ve Türkiye’de gerçekleştirmek istediğimiz satın almalar ile 
daha yüksek katma değer yaratacağız. Kanada orijinli Türk bir  
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şirket olmakla beraber ilgimiz ve özelimiz Türkiye’dir. Bu konuda 
hem devlet yetkililerimizden hem de Kanada’dan çok büyük des-
tek ve ilgi görüyoruz. Türkiye’de operasyonlarımızda isçi sağlığı 
ve güvenliği ile çevre hassasiyetine çok önem veriyoruz ve bunu 
bir prestij ve itibar olarak kabul ediyoruz. Aynı zamanda buradaki 
örnek üretimimizle ülkemizin hem Avrupa’da Frankfurt borsa-
sında hem de Kanada’da çok ciddi tanıtımını yapıyoruz. Yabancı 
yatırımcının ilgisini ve finansal kaynaklarını ülkemize yönlendiri-
yoruz. Bildiğiniz gibi bizim finansmanımızın tamamı Kanadalı ve 
Avrupalı yatırımcılardan gelmekte ve bunu mevcut madenimize 
ve yeni projelerimize harcamaktayız ki bunlar ülkemiz için çok 
olumlu gelişmelerdir. Aynı zamanda teknoloji transferi de yap-
makta ve insan kaynaklarımızı geliştirmekteyiz. Dolayısıyla bü-
yümemizin ülkemize yansımaları oldukça pozitif olacaktır.”

Çinko konusunda son olarak fiyatlara değiniyoruz. Geçtiğimiz 
yıllarda küresel olarak biriken çinko stoklarının erimesi ve kü-
resel bazda üretimde görülen azalma nedeni ile 2017 yılında 
çinko fiyatları son 10 yıldaki en yüksek değerine ulaştı. Pasi-
nex Resources olarak 2018 yılında çinko piyasalarında ne gibi 
dinamiklerin ön plana çıkacağını sorduğumuz Soner Koldaş 
önümüzdeki 4 sene için çinko fiyatlarında sağlıklı bir yükseliş 
beklediklerini, bunun en temel sebebinin arz ve talep dengesi 
ve çinkoya olan talebin özelikle artmasından kaynaklandığını, 
zaten mevcut madenlerdeki üretimlerin ve stokların şu an için 
talebi karşılayacak seviyede olmadığını, Çin ve ABD’deki altya-
pı yatırımlarının artacak olmasının, galvaniz malzemeye olan 
büyük ihtiyacı dolayısıyla da çinkoya olan talebi de artıracağı-
nı, bunun da fiyatlarda yükselişe neden olacağını dile getirdi.

Pasinex Resources’ın Pınargözü madeni dışında üzerinde ça-
lıştığı iki projesi daha bulunuyor. Bunlar Sivas’ta yer alan Göl-
cük Bakır Projesi ve geçtiğimiz aylarda %80 hissesi satın alınan 
Amerika-Nevada’da yer alan Gunman Çinko Projesi.

Gölcük projesinde yaklaşık 4000 hektarlık bir ruhsat alanı bulu-
nuyor. Bu alan içerisinde sadece tespit edilen küçük bir bölüme 
yoğunlaşılmış ve sondajlı arama ve etüt çalışmalarına bu alan-

da devam ediliyor. Burada hem kaynak artışına hem de jeolojik 
tanımlamaya yönelik Pasinex ekibinin çalışmaları sürerken her 
sene küçük çapta cevher üretimleri de bulunuyor. Gölcük şirket 
için uzun soluklu bir bakır projesi ve 2018 senesi içinde detaylı 
sondajlı ve haritalama çalışmalarına devam edilecek. 

Nevada projesi ise Pasinex’in potansiyel ülkeleri de maden ya-
tırımı konusunda değerlendirme stratejisinin ilk ayağı. Ameri-
ka’daki Gunman Projesi Pınargözü madenindeki jeoloji ile yani 
karbonat ornatımlı yatak tipi ile benzer özellikler gösteriyor. 7 
Aralık 2017’de kurulan Pasinex Resources Nevada Ltd. aracılı-
ğı ile Gunman Çinko Projesi Cypress Development Copr.’ten 
satın alındı. Bu sene içinde geçmişte burada yapılmış olan son-
dajlara ek etütlere ve karotlu sondajlara başlanacak.

Son olarak düşüncelerini aldığımız Soner Koldaş şu sözleri dile 
getirdi; 

Madenciliğin ve madencinin sesi olduğunuz için Madencilik  Tür-
kiye dergisine çok teşekkür ediyorum. Bu sene mevcut destekleyici 
politikalarla sektörümüz üzerinde geçmiş yıllarda batan güneşin 
tekrar doğacağına inanıyorum. Bu konuda hem Sayın Bakanı-
mıza hem de MİGEM’e, madencileri destekleyici politikalarından 
dolayı sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum.” 

pasinex.com
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Pınargözü madeninden yüksek tenörlü dogrudan 
satilabilir çinkoyu, Türk ortağı Akmetal Madencilik 
San ve Tic AŞ’ile birlikte üretmektedir.
Pasinex, Türkiye’nin orta-güneydoğu Torosların, 
Adana kesiminde Pınargözü ve Akkaya adlarında 
iki adet çinko ruhsati projesine de sahiptir.

Pasinex ResouPasinex Resources Limited, dogrudan satilabilir çinko 
cehveri üreten çok az sayıda ki şirketlerden bir tanesidir.

Toronto Menkul Kıymetler Borsası CSE: PSE; ve 
Frankfurt FSE: PNX borsalarına kayıtlıdır; Pasinex, çinko 
üretimi ve aramalarına odaklanmış bir madencilik ve 
arama  şirketidir. 2017 yılında 1 milyon ABD doları olan 
arama bütçemizin, 2018’de %300’ünü aşarak, 3.4 
milyon ABD dolarlarık bir arama ve etud bütçesi ile milyon ABD dolarlarık bir arama ve etud bütçesi ile 
Türkiye’deki yatırımlarımızı sürekli olarak genişletiyoruz.

Pasinex, Türkiye'nin Adana Kozan bölgesinde bulunan 
ortak girişim Pinargozu madeninden, doğrudan satılabilir 
çinkoyu, oksitlerde% 32 ultra yüksek tenörlü çinko ve 
sülfürlerde ise% 48 oranında üretmektedir.. 

Pınarözü madeni, dördüncü bir desandre eklenerek 
üretimini arttirmis olup 2018 yılında beklenen 60.000 ton 
doğrudan satılabilir yuksek tenorlu cinko cevherin 
üretimini mümkün kılacaktır
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Kritik ve Stratejik Metallerde Dışa 
Bağımlılığımız Giderek Artıyor

Dr. Muhterem Köse
Maden Yük. Mühendisi

kosemuhterem@gmail.com

Türkiye demir-çelikte yılda yaklaşık 
4-5 milyar dolar, demir dışı metaller 
ve kıymetli metallerde metal fiyat-
larındaki değişime ve talebe bağlı 

olarak yılda 7-10 milyar dolar olmak üzere toplamda 11-15 mil-
yar dolar net cari açık veren bir ülke durumundadır.

Aşağıdaki grafikten de görüldüğü gibi ülkelerin kişi başına 
düşen milli gelirleri ve sanayileşme düzeyi arttıkça kişi başına 
düşen metal tüketimleri de artmaktadır. 

Türkiye’nin sanayileşmesi, gelişmesi, daha fazla metal ve enerji 
tüketimi ile mümkün olacaktır. Gelişmiş bir ülke olabilmek için 
ihtiyaç duyacağımız enerji ve metalleri ya ithal edeceğiz ya da 
kendi potansiyelimizden karşılama yoluna gideceğiz. 

Metal tüketiminde dışa bağımlılığımızı azaltmaya dönük pro-
jeleri ve kararları zamanında devreye sokamaz isek, kişi başına 

milli gelirimizi 10 bin dolar seviyesinden 15-20 bin dolar sevi-
yesine çıkaracak sanayi yatırımlarının ihtiyaç duyacağı metal 
ve kıymetli metalleri ithalat yolu ile karşılamak zorunda kala-
cağız. Bu durum metal ve kıymetli metallerdeki cari açığımızın 
katlanarak artmasını gündeme getirecektir. 

Türkiye ihtiyacı olan metalleri ve metallere bağlı ara mal ih-
tiyacını nereden nasıl karşılayacaktır? Bugün olduğu gibi it-
hal ederek mi yoksa kendi potansiyelini değerlendirerek mi?

Türkiye’nin kendi otomobilini, savunma araç gereçlerini, beyaz 
eşya, elektronik araç gereçlerini, kentsel dönüşümünü yapabil-
mesi için madenciliğini ve madenciliğe dayalı sanayi yatırımla-
rını uluslararası standartlara göre yapabilen bir yapıya kavuş-
turması gerekmektedir. 

Ülkemiz için bir an önce kritik ve stratejik metaller listesi hazır-
lamak zorundayız (İthalatına yılda 500 milyon dolardan daha 

fazla para ödediğimiz metaller bu kapsama alınabilir). 
Söz konusu listede yer alacak metallere yönelik kısa, 
orta ve uzun vadedeki arz güvenliğine yol haritamızı 
netleştirmeliyiz. Sanayileşmesini ithalata dayalı bü-
yüme modeli yerine, kendi yer altı potansiyelini araş-
tıran ve kendi maden kaynaklarını kullanan bir ülke 
olabilmemiz için madencilikte kurumsallaşmış dünya 
ile rekabet edebilecek kurumsal firmaların sayısını 
arttırıcı bir madencilik modelini ve yatırım ortamını 
yaratmak zorundayız. 

Metal madenciliğinde en önemli sorunumuz arama-
ların uluslararası kaynak ve rezerv güvenilirliğine göre 
yapılmasını sağlayacak bir sistemin kurulması ve yö-
netilmesidir. Metal madenciliğinde bu sistem kurul-
madan madencilikte bir başarı sağlanması mümkün 
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değildir. Bu nedenle aramaların nasıl teşvik edileceğine yöne-
lik bazı öneriler aşağıda sunulmuştur.

Aramaların Teşvik Edilmesine Yönelik Öneriler
1.Anayasanın 168.maddesi “Tabii servetlerin aranması ve işle-
tilmesi hakkı devlete aittir. Devlet bu hakkını maden kanununda 
öngördüğü şarlar çerçevesinde belli bir süre için gerçek ve tüzel 
kişilere devredebilir. Madencilik faaliyetlerine ilişkin her türlü yap-
tırım, gözetim ve denetim usul ve esasları kanununda (maden 
kanunu) gösterilir” diyerek maden kanununu ve yönetmelik-
lerini “özgün bir hukuki rejim” olarak kabul etmiştir.* Dolayısı 
ile diğer bakanlıkların madencilik faaliyetlerinin aranması ve 
işletilmesinde uyulacak şartlar ile gözetim, denetim usul ve 
esasları ile yaptırımlarda bulunmasına ilişkin bir düzenleme 
yapmasının Anayasaya aykırı olacağına ilişkin hükme sektörün 
ve sektörü yönetenlerin sahip çıkması ve ödün vermemesi ge-
rekmektedir.
Özel sektör tarafından devlet adına yapılan stratejik ve kritik 
madenlere yönelik maden arama faaliyetlerinde aramalara 
teşvikler sağlamak için; madencilik faaliyetlerinin “kamu yara-
rına faaliyetler” olduğunun maden kanunu ve yönetmeliklerde 
yer alması önem arz etmektedir. 
2.Stratejik ve kritik madenlere yönelik maden arama faaliyetle-
ri yapılacak yasal düzenleme ile AR-GE sınıfına sokularak diğer 
sektörlerde AR-Ge için verilen teşviklerden aynen yararlandırıl-
masının önü açılmalıdır.
Zira yeni bir maden yatağı için kaynak/rezerv keşfi başlı başına 
bir AR-GE faaliyetidir. Bu sorun çözüldüğü taktirde Türkiye’de 
maden arama ve işletme yatırımları çok ciddi bir ivme kazana-
caktır.
3. Madencilik faaliyetleri için alınması gereken zorunlu izinle-
rin alınmasında stratejik ve kritik madenler listesinde yer ala-
cak madenler için aramadan üretime geçinceye kadar geçen 
süreçte izinlerin alınmasında tek durak ofis modeli uygulanırsa 
zaman kaybı ortadan kalkacağı için yatırımların kısa sürede ha-
yata geçmesi sağlanacaktır.
4.Ruhsat edinimi aramanın can damarıdır. Ruhsat olmadan 
arama yapılamaz. Bu nedenle ruhsat ediniminin daha kolay ve 
çabuk yapılabilmesinin önündeki engeller kaldırılmalı, aşağıda 
belirtilen kurallar uygulanmalıdır. 
a) Sektöre bir ivme kazandırabilmek için arama safhasındaki 
ruhsatların herhangi bir nedenle düşmesi söz konusu oldu-
ğunda ilgili ruhsatlar doğrudan aramalara açık hale getirilmesi, 
b) İşletmeden düşen/düşürülen sahaların, sahada yapılan tüm 
çalışmalara ait verilerle birlikte, en geç 2 ay içinde ihaleye çıkar-
tılması ve işletmeden düşen sahalara 1 defa ihale yapıldıktan 
sonra talep olmaması durumunda ilgili sahaların da doğrudan 
aramalara açılması gerekmektedir. 
5.Stratejik ve kritik madenler listesinde yer alacak madenler 
için uluslararası rezerv güvenirliliğine göre ekonomik olarak 
işletilebilecek yeni bir rezerv keşfeden firmaların o rezervi keş-
fedebilmek için harcayacakları sondaj ve analiz bedellerinin 
%40’ını teşvik olarak keşfi yapan firmaya ödenmesi durumun-
da maden aramalarına harcanacak risk sermayesinin önemli 
oranlarda artması sağlanabilir.

Yatırımların Teşvik Edilmesine Yönelik Öneriler
1.Kamu yararı kararı alınmış stratejik ve kritik madencilik yatı-
rımlarına arazi ve altyapı hizmetlerine ulaşmada diğer sanayi 
sektörlerine verilen desteğin madencilik sektörüne de veril-
mesi gerekir. Devlet; diğer alanlarda yatırım yapanlara bedelsiz 
arazi, yol, su elektrik vb altyapı hizmetleri verirken, madenciler 
yatırımları için çok ağır arazi izin bedelleri ve altyapı hizmet be-
delleri ödemek zorunda bırakılmamalıdır.
2.Stratejik ve kritik madenler listesinde yer alacak madenler 
için orman sayılan alanlarda madencilik faaliyeti için zorunlu 
olarak bir ağaç kesilirse Orman Genel Müdürlüğü’nün göstere-
ceği bir yerde en az 5 yeni ağaç dikilmesi kaydı ile ağaçlandır-
ma bedeli dışında bir bedel alınmaması sağlanırsa hem ülke-
mizin orman varlığı sayıca artar hem de yer altındaki madenler 
ekonomimizin hizmetine kazandırılmış olur.
3.3573 sayılı Zeytin Kanunu’nda 1985 yılında yapılan değişik-
likle zeytin alanlarının %10’u imara açılmasına imkan sağlana-
rak zeytin alanlarında yapı kooperatiflerinin kurulmasının önü 
açılmıştır. Ancak yapılan değişiklik ile “Zeytinlik sahaları içinde 
ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrika-
sı hariç zeytinliklerin vegetatif ve generatif gelişmesine mani 
olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapıla-
maz” denilerek hiçbir bilimselliği olmayan bir düzenleme ya-
pılmıştır. Zeytin Kanunu’nda yapılan bu değişiklikle Marmara 
Bölgesi’nden Gaziantep’e kadar uzanan bölgede tüm sanayi 
yatırımları engellenmiştir. Orman alanlarında olduğu gibi Ba-
kanlığın göstereceği yerlerde kesilen veya başka bir yere nak-
ledilen her zeytin ağacının üç-beş katı tutarında yeni zeytin 
ağacı dikmek suretiyle hem yer altındaki maden kaynaklarımız 
ekonomimizin hizmetine sunulmuş olur hem de zeytin varlığı-
mızı daha da arttırabiliriz.
4.Devlet; yol, baraj, boru hattı vb projelerini hayata geçirirken 
arazi mülkiyet sorununun çözümü için acele kamulaştırma uy-
gulamaktadır. Madencilikte de arazi kullanımında kamu yararı 
kararı alınan projeler için hızlı kamulaştırmaya imkân veren ya-
sal bir düzenlemeye şiddetle ihtiyaç vardır. Aslında madenlerin 
devlete ait olması ilkesinden yola çıkarak, bu alanda devletin 
tıpkı yukarda belirtilen projelerdeki gibi bir yaklaşım sergile-
mesi beklenmelidir.  
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*Bu yazı 18 Ocak 2018 tarihinde yapılan 11. Beş Yıllık Kal-
kınma Planı çalışmaları toplantısında yazar tarafından ger-
çekleştirilen sunumun bir özetidir.

5.Kamu yararı kararı alınan stratejik ve kritik madenler için; 
madencilik faaliyetlerine izin verilmeyen alanlar (milli parklar, 
birinci derece sit alanları, arkeolojik alanlar, tarım alanları, zey-
tinliklere 3 km mesafedeki alanlar, muhafaza ormanları, özel 
gen koruma alanları, gençleştirme yapılan orman alanları, su 
havzaları, tabiat parkları, özle koruma bölgeleri, askeri alana 
ayrılmış bölgeler, turizm alanları, organize sanayi bölgeleri, 
1/5000 ölçekli imar alanları vb) dışında yapılacak madencilik 
faaliyetleri ile ilgili izinlerin hızlı bir şekilde neticelendirilmesi 
ve izin bedellerinin madenciliği engelleyici değil teşvik edici 
olacak şekilde gözden geçirilmesi gerekmektedir.
6.Yeni bir kaynak/rezerv keşfeden veya yeni bir madeni işlet-
meye alanlar, başarılı rehabilitasyon projeleri gerçekleştiren-
ler, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine, rehabilitasyon projeleri-
ne önem veren işletmeler ödüllendirilmelidir.
7.Madencilik makine ekipman ve teknolojilerinin üretilebilece-
ği bir sanayinin geliştirilmesi yanında, geliştirilen yeni tekno-
lojilere uyum sağlayacak ve bunları kullanabilecek işgücünün 
eğitimi de madencilik sektöründeki istihdama ve genel verim-
lilik artışına doğrudan katkı yapacaktır.
8.Yatırıma başlandığı andaki vergi oranlarının yatırım başladık-
tan sonra yatırımcı aleyhine değiştirilmesi projenin karlılığını 
doğrudan etkileyeceği için yatırımcının müktesep haklarının 
korunması gerekir.
9.Yatırım büyüklüğü ve istihdam arttıkça sektördeki vergi 
oranlarını azaltan bir vergi düzeni getirilmelidir.
10.Madencilik faaliyetleri için gerekli izinlerin alınmasında 
mevzuatta yazılı şartları tam olarak yerine getiren yatırımcı ne 
kadar sürede izin alabileceğini net olarak görebilmelidir. Ruh-
sat ve izin işlemlerinin sürelere bağlanmalıdır. İzin müracaatla-
rının en geç 2 ay içinde olumlu veya olumsuz neticelendirilme-
si yönetmeliklerle sağlanmalıdır. 

Madenciliğe Dayalı Yüksek Teknoloji 
Yatırımlarının Desteklenmesi
Türkiye’yi metal madenciliğinde cevher veya konsantre ihraç 
edip metal ve metallerden yapılan ara mal ithal eden bir ülke 

konumundan çıkarmanın yolu; kurulacak entegre tesisleri sü-
rekli besleyecek bir maden endüstrisinin yaratılmasına ve bu 
yatırımların rekabet edebilir konumlarını sağlayacak teşvik 
mekanizmalarına bağlıdır.

Türkiye yılda yaklaşık 550-600 bin ton paslanmaz çelik ithal 
edip bir kısmını işledikten sonra ihraç etmekte ve sonuçta 350-
400 bin ton net paslanmaz çelik tüketmektedir. İleriki yıllarda 
bu miktar giderek artacaktır. Türkiye bir krom ülkesidir. Dünya-
da üretilen kromun %90 ferrokrom üretiminde, ferrokromun 
da %90’ı paslanmaz çelik üretiminde kullanılmaktadır. Türkiye 
paslanmaz çelik ihtiyacı için stratejisini dünyadaki hali hazır 
durumu gözeterek değil, 2030 yılına dönük sanayileşme se-
naryosuna göre belirlemelidir. Böylesine önemli entegre yatı-
rımların gerçekleştirilebilmesi için arazi temini, ucuz enerji ve 
vergi kolaylıkları sağlanması gerekiyor.

Unutmayalım ki dün Avrupa’nın, Amerika’nın, Japonya’nın 
ve Çin’in gerçekleştirdiği sanayileşme hamlesini yakın gele-
cekte Hindistan gerçekleştirecektir. Çin’in dünyada üretilen 
her türlü madenin hem alıcısı hem de satıcısı olma rolünü 
yakında Hindistan üstlenecektir. Bu nedenle madencilik ya-
tırımlarına ilişkin vizyonumuz kısa vadeli değil uzun vadeli 
olmalıdır.

Sonuç
Türkiye 2030 yılına kadar; 400 milyar dolarlık kentsel dönüşüm 
ve konut, 350 milyar dolarlık ulaşım, 100 milyar dolarlık enerji, 
100 milyar dolarlık altyapı yatırımları ayrıca 400 milyon adet 
beyaz eşya (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fı-
rın), sayısını tam olarak bilemediğimiz otomotiv, kara ve deniz 
ulaşımı araçları, savunma sanayinin ihtiyacı olan her türlü araç 
ve gereçleri, elektronik eşya, iş makineleri yatırımlarını kendi 
teknolojisi ile üretmeyi hedeflemektedir.

Tüm bu yatırımların ihtiyaç duyacağı enerji ve metalleri ken-
di kaynaklarımızdan karşılayabilmemiz için; metal ve kıymetli 
metal madenciliğinde madencilik kültürüne sahip, maden 
arama, işletme, zenginleştirme ve rehabilitasyon faaliyetlerini 
uluslararası standartlara göre yapabilen kurumsal madencilik 
firmalarının sayısını arttıracak bir yatırım ortamının yaratılması 
gerekmektedir. 

Madencilikte gelişme devletin uygun yatırım ortamı ve güven 
sağlaması ile mümkün olabilir.

* 1999,” Madencilik sektörüne uygulanan yaptırımlar ile ÇED ve 
GSM yönetmeliklerinin Anayasa ve Maden Kanununa uygunluk 
yönünden değerlendirilmesi, “ Prof. Dr. Erdoğan Teziç & Prof. Dr. 
Necmi Yüzbaşıoğlu, Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi 
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DEĞERLENDIRME

Yüksek Teknoloji Metalleri

Metaller dayanım, sağlamlık, ilet-
kenlik gibi kendine özgü özellikleri 
dolayısıyla tarih öncesi çağlardan 
günümüze birçok amaç için kul-

lanılmıştır. Birkaç bin yıldır bilinen altın, demir, bakır, kurşun 
ve gümüş gibi metallerin yanı sıra yakın yüzyılda birçok metal 
keşfedilmiştir. Metaller, kimyasal ve fiziksel özellikleri, yerkü-
rede bulunuşu, üretim şekilleri ve de insan yaşamında aldığı 
rol gibi birçok açıdan farklı şekilde tanımlanmaktadır; Ağır 
metaller, kıymetli metaller, eser metaller, toksik metaller, na-
dir metaller, minör metaller vb gibi... Bu tanımlara 21. yüzyılda 
yeni bir tanım eklenmiştir; İleri teknoloji/teknoloji (high-tech) 
metalleri. Bu metaller isminden de anlaşılacağı üzere ileri tek-
noloji ürün ve mühendislik sistemlerinin üretiminde kullanılan 
metallerdir. Bu metalleri teknolojik metal yapan, kullanıldığın-
da uygulandığı alanda metali gerekli bileşen yapan kendileri-
ne has olağan üstü özellikleridir. Birçok durumda nispeten az 
kullanılmakla birlikte yüksek değere sahip ürün ve teknoloji-
lere arzu edilen fonksiyonların kazandırılmasını sağlarlar. Son 
birkaç on yılda yaşanan yeni gelişme ve teknolojik yenilikler 
çok özel özelliklere sahip bu metallerin kullanımı ile gerçek-
leşmiş, çok bilinmeyen adını bile zor telaffuz ettiğimiz birçok 
metali gündeme getirmiştir. 

Küresel ölçekte yaşanan teknolojik yenilik ve gelişmeler birkaç 
10 yenilikle ifade edilemeyecek kadar çok olmakla birlikte bu-
rada (Tablo 1) yeni ve gelişen bazı en son teknolojilere örnekler 
verilmiştir. Tablo 1’de verilen teknolojik yeniliklerin ortak özel-
liği temel inovasyon tetikleyicisinin high-tech metaller olması 
ve uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte dünya pazarında 
bu metallere olan talepte önemli artışa yol açacak olmasıdır. 

Günümüzde modern toplumun merkezinde yer alan birçok 
teknolojik yenilik çok özel özelliklere sahip bu metal ve bileşik-
lerinin kullanımı ile hayat bulmuştur; düz ekran televizyonlar, 
cep telefonları, temiz teknoloji elektronik aletler ve sayısız baş-
ka birçok teknolojik ürünün varlığı bu metallerin kullanımını 
gerektirir. High-tech metaller özellikle çevre dostu düşük kar-

bon enerji teknolojilerinin geliştirilmesinde de kritik öneme 
sahiptir. Elektrikli arabalar, güneş panelleri, katalizörler gibi 
yenilenebilir enerji ve enerji etkin teknolojilerin geliştirilmesi 
high-tech metallerin kullanımını gerektirir. Bu nedenle bu me-
taller “yeşil metaller” veya “enerji metalleri” olarak da tanım-
lanmaktadır. Dünya high-tech metal tüketiminin %20’sinin te-
miz enerji teknolojilerinde olduğu tahmin edilmektedir. Altını 
çizmek gerekirse, çok iyi anlaşılmaktadır ki “Çevreyi korumak 
için high-tech metallere dolayısıyla da madenciliğe ihtiyaç 
vardır”. Ayrıca, high-tech metaller birçok teknolojik gelişme-
nin tetikleyicisi olması sebebiyle “yeni çağ metalleri” olarak da 
tanımlanmaktadır. High-tech metal grubunda yer alan başlıca 
metaller ve temel kullanım alanları Tablo 2’de verilmiştir. 

Özetle belirtmek gerekirse, daha sürdürülebilir bir toplum 
oluşturmak için geliştirilen teknolojik çözümler büyük oran-
da bu metallere erişime dayanmaktadır. Daha etkin ve temiz 
enerji üretimi, taşımacılığın çevresel etkilerinin azaltılması, 
süreç etkinliğinin iyileştirilmesi ve medikal ve eczacılık uygu-
lamaları bu metallerin kullanımını gerektirmektedir. Bu geliş-
meler dolayısıyla bu metallere olan talep ve buna bağlı üretimi 
son birkaç on yılda artırmıştır ve talebin artarak devam edeceği 
tahmin edilmektedir. Bazı high-tech metallerin Tablo 1’de veri-
len yeni ve gelişen teknolojiler temelinde 2013 yılı gerçekleşen 
ve 2035 yılı tahmin edilen talep değerleri Şekil 1’de verilmiştir. 

Doç. Dr. Nuray KARAPINAR
Maden Y. Müh.

karapinarnuray@hotmail.com
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Yeni ve Gelişen Teknolojiler Metaller

Otomobil İmalatı, Uzay ve Ulaştırma Teknolojisi

1 Hafif çelik konstrüksiyon Al, Mg, Ti

2 Elektrik motorları (hibrit, elekrikli ve 
FC arabalar)

Nd, Dy, Pr, Tb (mıknatıslar); Cu

3 Elektrik arabaları için PEM yakıt 
hücreleri

Pt

4 Araçlar için süper kapasitörler Al

5 Hafif alaşımlar Al-Mg-Sc, Al-Li

6 Karayolu araçlarının otomotik pilot 
uygulaması

Nd, Y, Al

7 Ticari amaçlı insansız hava aracı Al, Mg-Sc-Zr (gövde);Rb, Cs, K (sensör)

Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Optik Teknolojiler, Mikro
 Teknolojiler

8 Kurşunsuz lehimler Sn, Ag, Cu, Zn, In, Ni, Ge, Au, Pt, Sb

9 RFID- Radyo frekansı tanımlama Ag, Cu, Al (Anten); Si (çip)

10 Ekran teknolojisi In, Sn, Sb

11 İnfrared detektörler ( gece görüşü) V, Li, Nb, Pb, Ge, La, Sc, Nb, Ta

12 Led teknolojisi Ga, In

13 Fiber optik kablo Ge (doping)

14 Mikroelektronik kapasitörler Ta, Nb, Mn, Sb, Ag, Pd,, Ni, Ti, Sn, Ba

Enerji, Elektrik ve İtici Teknolojiler

15 Yüksek performanslı mikroçipler Ga, As, Ge, Cd, Te

16 Ultra etkin endüstriyel elektrikli 
motorlar

Cu

17 Termoelektrik jeneratörler Te, Sb, Ge, Ag, Bi, Pb, Si, Hf, Zr, Mn, Co, Ni, 
Fe, Sn, Sb, Ru

18 Boyaya duyarlı güneş pilleri Ru (boya); Ti (taşıyıcı); Sn, In, Pt, Ag 
(elektrot)

19 İnce tabaka fotovoltaiks Yarı iletkenler ( Cu, In, Se, Ga, Te, Cd

20 Güneş enerjisi santralleri Al, Ag (aynalar)

21 SOFC- sabit yakıt hücreleri Y,Zr, Sc ( solid elektrotlar); Y, Zr, Sc, Ni, La, 
sr, Mn(elektrot)

22 CCS- karbon yakalama ve hapsetme Cr, Ni, Co, Mn, Mo, V, Nb ( ısıya dayanıklı 
çelik)

23 Lityum-iyon yüksek performanslı 
elektik depolama sistemleri- yolcu 

araçları

Li; Co, Mn (katot)

24 Redox akış pilleri depolama için Cr, V

25 Vakum izolasyonu Si (çekirdek); Al (casing); kurşunsuz lehim 
(pencere)

26 Elektirik enerjisinin inductive 
transmisyonu

Cu

27 Termal depolama K, Na, Li, Ca, Si

28 Mikro-enerji toplama Sb, Se, Sn, Cr, Ti, Cu, Nd, Dy, Co

29 Rüzgar enerjisi Nd, Dy, Tb, Pr (mıknatıs/jeneratör); Cu

Metal(ler) Temel Kullanım Alan(lar)ı

Galyum (Ga) Yarı iletkenler

Germanyum (Ge) Yarı iletkenler, fiber optik, IR optikler

Gümüş (Ag) Elektronikler, katalizörler

Hafniyum (Hf) Süper iletkenler, seramikler

Tellür (Te) Güneş pilleri

İndiyum (In) LCDs

Kadmiyum (Cd) Güneş pilleri, bataryalar

Kobalt (Co) Bataryalar, süper iletken katalizörler

Lityum (Li) Bataryalar, alaşımlar

NTEs Katalizörler, alaşımlar, mıknatıslar, fosforlar

PGMs Katalizörler

Renyum (Re) Süper alaşımlar, katalizörler

Selenyum (Se) Cam renksizleştirme, Mn-rafinasyon, 
katalizörler, güneş pilleri, alaşımlar

Tantal (Ta) Elektronikler, süper alaşımlar

Kimya, Proses ve Üretim Teknolojisi, Çevre Teknolojisi, Mekan-
ik Mühendislik

30 Sentetik yakıtlar Co, Pt

31 Deniz suyunun tuzdan arındırılması Al, Cr, Fe, Mn, Mo, Ni, Pd, Ti, V (paslanmaz 
çelik)

32 Endüstriyel imalat için katı hal lazeri Nd, Y, Er, Yb (lazer)

33 Nano- gümüş Ag

Medikal Mühendislik

34 Medikal implantlar Ti, Co, Cr, Mo

35 Medikal tomografi Gd

Malzeme Teknolojisi

36 Süper alaşımlar Ni, Co, Cr, Mo, W, Re, Ta, Nb, Hf

37 Yüksek sıcaklık süper iletkenleri Y, Bi,Tl, Hg, Sr, Ba, Ca, Cu

38 Yüksek performanslı sabit 
mıknatıslar

Nd, Dy, Tb, Pr

39 4. sanayi devrimi Li, La, Sc, Nb, Ta, Ge, Pb (sensör)

40 Karbon fiber ile güçlendirilmiş 
plastikler

Çelik talebinde potansiyel azalma

41 CNT (karbon nanotüpler) Metal talebinde potansiyel azalma

42 3D Yazıcı Cu (elektrik motoru)

Tablo 1- Yeni ve gelişen teknolojiler(1)

Tablo 2- Başlıca high-tech metaller ve kullanım alanları(2)

Teknoloji geliştiren ülkeler için high-tech metallere erişim tek-
nolojik rekabet yarışında geride kalmamak için ayrıca önem ta-
şımaktadır. Bu nedenledir ki bu ülkelerin high-tech metallere 
erişimi garanti altına alma girişimleri artarak devam etmekte-
dir. Bu bağlamda Avrupa Birliği 2008 yılından itibaren kapsam-
lı ve entegre bir strateji sürdürmektedir. Bu çabaların bir sonu-
cu olan ve 3 yılda bir revize edilen, high-tech metallerin de yer 
aldığı AB kritik hammadde listesi (AB ekonomisi için önemli ve 
yüksek temin riskine sahip hammaddeler) Tablo 3’te verilmiş-
tir. AB ayrıca öncelikli enerji teknolojilerinin (nükleer enerji, gü-
neş enerjisi, rüzgâr enerji, biyoenerji, karbon yakalama ve de-
polama ve elektrik şebekeleri) gelişimi için ihtiyaç duyulacak  

Yeni ve Gelişen Teknolojiler Metaller
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ve gelecekte talebin 2010 arzına göre %1’in üzerinde artacağı 
metalleri (disprosyum, neodimyum, tellür, galyum, indiyum, 
niyobyum, vanadyum, kalay, selenyum, gümüş, molibden, 
hafniyum, nikel, kadmiyum) belirlemiştir(3). Bunlar içerisinden 
tedarik zinciri darboğazı bakımından yüksek riskli olduğu be-
lirlenen 5 high-tech metal; disprosyum, neodimyum, tellür, 
galyum ve indiyum olarak ifade edilmektedir.

Şekil 1- Tablo 1’de verilen yeni ve gelişen teknolojiler temelinde high-tech metallere olan talep(1) (her bir 
hammadde için bar uzunluğu 2013 üretimine göre normalize edilmiştir)

Tablo-3 AB kritik hammadde listesi

AB Kritik hammadde Listesi

2011 listesi(4) 2014 listesi(5) 2017 listesi(6)

Antimuan
Berilyum 

Kobalt
Florit 

Galyum 
Germanyum 

Grafit 
Indium 

Magnezyum 
Niobyum

PGMs
REE

Tantalyum 
Tungsten 

Antimuan
Berilyum 

Borat 
Krom 
Kobalt 

Kok kömürü
Florit 

Galyum 
Germanyum 

Indium 
Manyezit 

Magnezyum 
Doğal grafit 

Niobyum
Fosfat kayası

PGMs
Ağır REE
Hafif REE

Silikon metal
Tungsten 

Antimuan
Barit 

Berilyum
Bizmut 
Borat 

Kobalt
Florit 

Galyum 
Germanyum 

Hafniyum 
Helyum

Ağır REEs
Hafif REEs

Magnezyum 
Doğal grafit

Doğal kauçuk
Niobyum

PGMs
Fosfor 

Skandiyum
Silikon metali

Tantal
Tungsten 

Vanadyum 

High-Tech Metallerin Özellikleri
High-tech metallerin temel özelliği genellikle kıt bulunan me-
taller olmalarıdır. Bir metalin kıtasal kabuktaki derişimi ağırlık-

ça %0,01’den az ise jeokimyasal açıdan kıt olarak tarif edilmek-
tedir(7). Ancak burada metal kıtlığını kontrol eden arz ve talep 
arasındaki dengesizliktir ki bu da sadece jeokimyasal kıtlığın 
bir sonucu olarak değil aynı zamanda ekonomik, teknolojik, 
sosyal, çevresel ve jeopolitik faktörlerin bir sonucu olarak geli-
şir. Bu metaller aynı zamanda nadir veya minör metal olarak da 
tanımlanır. Yani düşük miktarda üretilen (yıllık üretim 25000 
tondan düşük) veya kullanılan ve düşük oranda cevherde bu-
lunan ve borsalarda ticareti olmayan metallerdir. Ayrıca, bu 
metaller global pazardaki arz talep oranı birkaç büyük üretici 
tarafından kontrol edilen metallerdir. 

Önemli bir diğer özellikleri ise belirli majör metal yatakları ile 
yakından ilişkili olmaları ve genellikle baz metallerle birlikte 
bulunmalarıdır. Dolayısıyla bu metallerin üretimi ana metalin 
üretimine bağlıdır, yan ürün veya ikinci ürün olarak elde edilir. 
Bu metaller genellikle kompleks ve çoklu metal cevherlerin-
de ppm seviyesinde bulunur. Burada madencilik için itici güç 
majör metalin üretimidir. Ekonomik olarak kazanılabilmesi du-
rumunda yan ürün metaller (by product metal) genellikle ek 
getiri sağlarlar. Ancak bazı durumlarda ise safsızlık olarak ka-
bul edilir ve ilave maliyete yol açabilirler. Yan ürün olarak elde 
edilen metale tipik bir örmek renyum üretimidir; molibden 
üretiminde yan ürün olarak elde edilir, molibdenin kendisi de 
bakırın yan ürünüdür.8

Bazı high-tech metaller metal çifti (coupled metals) olarak bu-
lunurlar. Bunlar, genellikle aynı grup metalleridir ve birlikte çı-
karılır ve proses edilirler. Bunlara örnek olarak PGM’ler ve REE 
ve tantalum-niobium verilebilir.

Bazı high-tech metaller ise yan ürün olarak elde edilirken aynı 
zamanda birincil hammadde madenciliği mevcuttur (ör. ko-
balt, bizmut, molibden, altın, gümüş, PGM’ler ve tantalum). 
Lityum ise tuzlalardan elde edilir ve de mineral olarak kalay 
minerali ile birlikte bulunur.  
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Diğer endüstriyel metallerle karşılaştırıldığında, düşük tenör-
lü olmaları ve karmaşık üretim prosesleri nedeniyle high-tech 
metallerin birincil kaynaklardan üretiminin daha fazla çevresel 
etkileri mevcuttur (Tablo 4).

High-tech metallerin birçoğu ekonomik önemi ve yüksek te-
darik riskine sahip olması sebebiyle kritik olarak tanımlanmıştır 
(Tablo 2).

High-tech metallerin bir diğer özelliği ise ikincil hammad-
de kaynaklarından geri kazanım oranlarının düşük olma-
sıdır (Şekil 3). High-tech metalleri ürünlerde ppm seviye-
sinde bulunur (örneğin circuit board, katalizör, veya LCD 
ekranlar). Dolayısıyla bunların geri kazanım prosesleri 
daha zorludur. 

Karbon ayak izi
kg CO2‐Equiv./kg

Karbon ayak izi
kg CO2‐Equiv./kg

Kadmiyum 0,80 Antimuan 12,9

Demir 1,7 Kalay 17,2

Kurşun 2,1 Lityum 21,1

Manganez 2,6 Krom 26,8

Bakır 3,2 NTE 38,6

Çinko 3,4 Magnezyum 73,8

Titan 4,6 Gümüş 101

Tellür 7,5 İndiyum 154

Molibden 7,7 Galyum 205

Kobalt 8,3 Tantal 260

Nikel 10,9 PGMs 14823

Alüminyum 12,4 Altın 18727

Tablo 4- Bazı metallerin üretiminin karbon ayak izi(11

Kaynak: Ecoinvent v2.2 database (May 2010) using IPCC2007 GWP100a factors)

Şekil 3- Küresel ölçekte metal geri kazanım oranları(12)

Şekil 2- Metal tekerleği- cevher yatağında majör metaller ile minör metaller arasındaki ilişki (9, 10)

Şekil 2’te resmedilen “metal tekerleği” majör metaller ve me-
tal birlikteliklerini (yan ürün metaller ve metal çiftleri) ve arala-
rındaki ilişkiyi göstermektedir. En içteki halka majör metalleri 
temsil ederken, ikinci halka yan ürün metalleri temsil etmek-
tedir ve mevcut metal üretim şemalarında bu metallerin üre-
timi yapılmaktadır. 3. halkadaki metaller ise minör metalleri 
temsil etmektedir ve bunların elde edilmesi için sınırlı altyapı 
mevcuttur. Bunlar birçok durumda değerli ve genellikle hi-
gh-tech metallerdir. En dıştaki halka da yer alan metaller ise 
genellikle kazanılamayan ve de proses atığı, artığı veya cüruf-
ta kalan metallerdir.

Genel Değerlendirme
Hiç şüphe yok ki high-tech metallere erişim daha sürdürülebilir 
bir toplum oluşturmak için hayati önem taşımaktadır. Gelişen 
ve yenilenen birçok teknolojide high-tech metaller yeniliklerin 
tetikleyicisi konumundadır. Özellikle daha temiz teknolojilerin 
geliştirilmesi bu metallerin kullanımını gerektirmektedir. An-
cak bu metallerin ortak özelliği birçok faktöre bağlı kıt bulunan 
metaller olmalarıdır. 

Ülkemiz açısından değerlendirildiğinde, çabalar artarak de-
vam etmekle birlikte ülkemiz teknoloji geliştiren ülke olmak-
tan daha çok hala teknoloji kullanan ülke pozisyonundadır. 
Bununla birlikte, ülkemiz sanayi çarklarının dönmeye devam 
etmesi için mevcut ve gelecekte metal ve minerallere erişim 
riski değerlendirmesi, üretim, tüketim, ithalat, ihracat, ülke 
dışı madencilik yatırımları, pazar şartları, AR-GE ve İnovasyon 
girişimleri gibi birçok alanda veri ve bilgiyi gerektirmekte-
dir. Aslında, daha çok maden arama ve işletme yatırımları-
nın artırılmasına yönelik, iş ve işlemlerin kolaylaştırılması ve 
bürokrasinin azaltılması odaklı bir madencilik politikasının(13) 
çok daha ötesinde, sanayi ve teknoloji, bilim ve araştırma (AR-
GE ve İnovasyon), dış ilişkiler ve ticaret, kalkınma, rekabet    
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edebilirlik ve çevre politikaları ile entegre, dökümante edilmiş 
kapsamlı bir mineral hammadde politika ve stratejisine ihti-
yaç vardır.

High-tech metalleri özelinde belirtmek gerekirse öncelikli ola-
rak ülkemiz için karar vericiler, politikacılar ve yatırımcıların kul-
lanacağı hem arz hem de talep alanında daha fazla veri ve uy-
gun bilgiye ihtiyaç vardır. Ülkemiz ekonomisi için bu metallere 
olan mevcut talep ve gelecekteki talep beklentisi ve bu talebin 
yerli kaynaklarla ve/veya ithalata dayalı karşılanabilme potan-
siyeli değerlendirmeleri, metallere erişimi garanti altına almak 
için gereklidir. Ayrıca, ikincil hammadde kaynakları (ömrünü ta-
mamlamış ürünler özellikle elektrik ve elektronik hurdalar gibi) 
ile ilgili bu metallerin geri kazanımında fırsat ve tehditler teme-
linde analiz ve değerlendirmeler ile veri ve bilgi sağlanabilir. 
Bununla birlikte, ülkemiz mevcut majör metal yatakları, kömür 
gibi potansiyel mineral hammadde kaynaklarının high-tech 
metal birlikteliklerinin tespiti yapılabilir. Ayrıca, halen hazırdaki 
cevher zenginleştirme atıkları ve cüruf gibi madencilik, izabe ve 
rafinasyon atıklarının high-tech metal potansiyeli belirlenebilir. 

AR-GE ve İnovasyon alanında ise;
• Kıt bulunan high-tech metallerin yerini ikame edecek malze-
melerin geliştirilmesi,
• Birincil ve ikincil hammadde (hurda ve madencilik ve me-
talürji atıkları) kaynaklarından bu metallerin kazanılması için 
yöntem geliştirilmesi,
• Ülkemizdeki mevcut metal üretim altyapılarına minör metal-
lerin de kazanılmasına yönelik uygun teknolojilerin entegrasyo-
nu ile ilgili araştırma ve geliştirme konularına öncelik verilebilir. 

Tüm bu çalışmalarda geliştirilecek teknolojilerin enerji ve kay-
nak etkin çevre dostu teknolojiler olmasına ayrıca önem veril-
melidir. 
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DAHA HIZLISI MI?
YENİ RH560 ÜSTÜN PERFORMANS 
İLE GELİYOR
Penetrasyon hızında %15 artış gibi bir çok avantaj sunan 
Yeni Sandvik RH560 kuyu dibi çekiç sahaya çıkıyor. RH560,  
Sandvik RH460 güvenilirliği ve Sandvik RH510 sadeliğini 
birleştirerek her şartta daha iyi sonuç verir. Geliştirilmiş hava 
döngüsü ve piston dizaynı, aynı hava miktarıyla daha yüksek 
darbe kuvveti üreterek, delgi hızını ve verimliliği arttırır.

Daha fazla bilgi için
rocktechnology.sandvik/RH560

Kompleks kaya formasyonlarında istenilen; her zaman 
problemsiz, hızlı delik başlangıcı ve daha doğrusal deliklerdir. 
RH560, hem toplam delgi süresini düşürür hem de sorunsuz 
bir delgi sağlar. Şimdi, delgiye aralıksız devam edebilmek için 
Sandvik RH560’ın yüksek darbe ve enerji transferini kullanma 
zamanı!     
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INOVASYON

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

kahraman@email.arizona.edu

Hızlı Değişen Dünyada Bakırın 
Geleceği

Metallerin ve minerallerin ta-
rihi insanlık tarihinden daha 
eskidir. İlk insandan itibaren 
daha iyi ve kaliteli bir yaşam 

şartlarına sahip olabilmek için sürekli bir çaba mevcuttur. Bu 
çaba insanlığın farklı malzemeleri ve metalleri kullanmalarıyla 
neticelenmiş ve bu girişimler sonucu alınan mesafeler ilk çağ-
ların isimlendirilmesine kadar etki etmiştir. Bir cevherin doğa-
da ne kadar bol olması veya insanlar tarafından ne kadar kolay 
elde edilmesiyle; insanlar nezdindeki değeri arasında ters bir 
orantı vardır. Örneğin 19. yüzyılın ortalarında Fransa İmpara-
toru 3. Napolyon’un kraliyet sofrasındaki tüm misafirleri ve 
yüksek mevki sahibi bürokratlar için altın tabaklar kullanılır-
ken, imparatorun ise alüminyum tabakta yemek yediği rivayet 
edilir. Bunun sebebi elbetteki o dönemde bu metalin altından 
daha az bulunuyor ve kullanılıyor olmasıydı. Oysaki daha son-
rasında alüminyumun demirden bile daha bol bulunan bir 
cevher olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte cevherin fiyatı 
da düşmüştür. Bu sebeple bir cevherin doğada yaygınlığının 
yanısıra o cevherin insanlar tarafından ne kadar bulunabildiği 
ve kullanımı da oldukça kritiktir. Bir ürün doğada ne kadar az 
bulunursa insanlar nezdinde değeri o kadar daha fazladır. Şekil 
1’de bu durumu görsel olarak ifade etmek için Batterham fark-
lı emtiaların ton başına fiyatlarını ve yıllık üretim miktarlarını 
kullanarak birim başına maliyet eğrisi oluşturmuştur. Bu şekil 
konunun kolaylıkla anlaşılmasını sağlayacaktır.

Bir ülkenin doğal kaynak rezervleri o ülkenin kalkınabilmesi 
için önemli bir fırsattır. Ancak tarihte doğal kaynaklara sahip 
olan bölgelerin/insanların her seferinde bu fırsatlarla kalkındı-
ğını söylemek maalesef mümkün olmamıştır. Bunun en bilinen 

Şekil 1 Birim başına maliyet ve üretim eğrisi (Kaynak:  Batterham, 2015)

örneği Orta Çağ sonrasında coğrafi keşifler ile dünya toprakla-
rının hatırı sayılır bir kısmının (Asya, Afrika, Amerika) küçük bir 
nüfus tarafından kaynaklarının ele geçirilmesi ve sömürülmesi 
kabul edilebilir. Bu durumun temel sebepleri arasında zengin-
liklerin ele geçirilmesi (ekonomik), cevherin bulunduğu bölge-
nin kontrolü (siyasi-sosyolojik), kendi ülkesinin ihtiyaçlarını ba-
ğımsız karşılama (siyasi-ekonomik) ve bu cevherin piyasasını 
yönetme (ekonomik-siyasi) gibi farklı gerekçeler gösterilebilir. 
Bu girişimler özellikle Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’nın ta-
rihini, demografisini ve hatta kültürünü bile etkileyecek kadar 
derin izler bırakarak gerçekleşmiştir. 

Örneğin bugün maden endüstrisinin yıllık toplam ciro değeri 
olarak en büyük 4 metalinden biri olan ve derginin bu sayıda 
konusu olan bakırın geçmişi binlerce yıl öncesine dayanır. İs-
mini bizim coğrafyamızdan (Kıbrıs-Cyprus) almış olmasına rağ-
men, bugün en büyük bakır üretimini Güney-Kuzey Amerika 
(Şili, Peru, ABD), Uzak Asya (Çin, Endonezya, Avustralya) ve 
Afrika (Demokratik Kongo, Zambiya) gibi bölgeler gerçekleş-
tirmektedir. Bakır, elektriksel ve ısısal iletkenlik, antimikrobik 
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özelliği, paslanmaz olması, alaşım oluşturabilmesi, sonsuz kez 
yeniden dönüştürülebilmesi, kolay şekil alması-kaynaması ve 
rengi-estetik görünüşü sebebiyle yıllık tüketim miktarı son yüz 
yılda yaklaşık 25 kat artmıştır. Aynı süreçte dünya nüfusunun 
ise sadece 4 kat artmış olması, bu metale olan ihtiyacın salt 
alt yapıdan kaynaklanmadığını; bunun yanı sıra yeni ürünler 
ve teknolojilerde de kullanımının arttığını göstermektedir. 
Her ne kadar bugün için birçok mineralin dünya tüketiminde, 
gelişmekte olan ülkelerin (özellikle Çin) kalkınma ve alt yapı 
yatırımlarının önemli bir etkisi olsa da bu sürdürülebilir bir du-
rumdur. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma serüvenleri yakın 
gelecekte aktörler değişse de devam edecektir. Bu sebeple bu 
tür metallere olan piyasadaki talep her dönemde bir şekilde 
sürecektir.

Enerji, iletişim, inşaat ve taşıma gibi sektörlerde de bakır en kri-
tik metaller arasında yer almaktadır. Özellikle gelişmekte olan 
ülkelerin kalkınmasında iletişim-enerji-inşaat sektörleri başı 
çekmektedir. Bu grup ülkelerinde nüfus artış hızı genellikle 
dünya ortalmasının üzerinde seyretmektedir. Bu temel meta-
le olan taleple hayat standarlarının arttırılması için elektrik alt 
yapısı, temiz su altyapısı ve iletişim/ulaşım alanlarında devlet 
eliyle ciddi yatırımlara ihtiyaç vardır. Bu talep gelişmiş ülke-

lerde ise daha cılız olsa da mevcut alt yapının yenilenmesi ve 
yaygınlığının arttırılması olarak karşımıza çıkar. Bunların dışın-
da yeşil kabul edilen teknolojilerde bakır kullanımının artıyor 
olması bu metalin geleceği için elbetteki olumlu bir durumdur. 
Bugün geleneksel otomobillerin üretiminde ortalama 8-20 kg 
arası bakır kullanılmaktadır. Ancak bu rakam hibrit elektrikli 
araçlarda ortalama 3-7 kat, pilli elektrik araçlarda ise yaklaşık 
4-10 kat daha fazladır. Bu yeni teknolojilerin piyasayı domine 
etmesiyle oluşacak artış bugünkü global bakır tüketiminin yak-
laşık yüzde 10 artışına tekabül edecek bir rakamdır. 

Teknolojinin ve bilimin insan hayatlarını çok hızlı dönüştür-
düğü bir çağda yaşamaktayız. Piyasaya yeni sürülen hizmetler 
ve ürünler eskisine göre çok daha hızlı yaygınlaşmakta ve aynı 
şekilde geçerliliğini de yitirebilmektedir. Çok yakın geçmişte 
bile kullanılan dial-up modem, video kaset, sabit ev telefonları, 
tüplü televizyonlar ve daktilo gibi ilk hizmete sunulduğunda 
hatırı sayılır bir etki yaratmış olan bir çok cihaz bugün neredey-
se miadını doldurmuştur. Bu tür hızlı dönüşümlerin metallere 
ve madenlere de doğrudan veya dolaylı bir etkisi bulunmak-
tadır. Kullanımı azalan veya terkedilen bir ürün artık üretilme-
mekte ve neticesinde o ürünü elde etmek için kullanılan metal-
ler-minerallere duyulan ihtiyaç da ortadan kalkmaktadır. Tüplü 
televizyonların artık üretilmiyor olması, içindeki fosfor kayna-
ğı olan lutesyumun (monazit & bastnazit) tüketim oranını ve 
dolayısıyla üretim miktarını ciddi oranda düşürmüştür. Sonuç 
itibariyle bir metalin veya mineralin geleceği konvansiyonel 
kullanım alanlarına, yeni teknojilerde varlığına, geri dönüştü-
rülebilir olmasına ve nüfus artış hızına göre değişebilmektedir. 
Bakır, gelişmekte olan toplumların yeni alt yapı yatırımları, ye-
nilikçi ve çevreci teknolojiler için hayati öneme sahiptir. Bunun 
yanı sıra bugün halen en yaygın bir biçimde geri dönüştürülen 
metal olması (global tüketimin yüzde 30’u) bu metalin değe-
rini arttırmaktadır. Yapılan tahminlere göre insanlık tarihinde 
üretilmiş olan tüm bakırların yaklaşık yüzde 80’i halen kulla-
nılmaktadır. Nüfus artış hızının da (düşük yoğunluklu da olsa) 
artmaya devam etmesi sebebiyle bu metale duyulan ihtiyaç 
önümüzdeki dönemde artmaya devam edecektir. Burada kri-
tik noktalardan biri bakır üreticilerinin yeni teknolojiler tarafın-
dan kullanımı için bilimsel çalışmalara sağlayacakları fonlar ve 
yapılan yatırımların başarısı, bu metalin kaderinde belirleyici 
olacağıdır. 
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MADEN HUKUKU

Maden Mevzuatı ile İlgili Bazı 
Uygulamalar

Maden mevzuatı ile ilgili bazı 
uygulamaların hatalı olarak 
tatbik edildiği görülmektedir.

1.Maden Sahaları İhale Yönetmeliği, 21.09.2017 gün 30187 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
İhaleye katılan kişi; ihale şartnamesi alacak, bedelini ödeye-
cek, işletme ruhsat taban bedelini de yatıracaktır. İhalenin ka-
zanılması halinde de ihale bedeli ödenecektir. İhale yapılma-
sına ve tüm ödemeler yerine getirilmesine rağmen, Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü ihaleyi gerekçe göstermeden iptal 
edebilecektir.

Yönetmeliğin, İhalenin ertelenmesi ve iptali başlıklı 23’üncü 
maddesinde; “Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde iha-
leyi erteleyebilir. Teklif zarfları açılmadan ihalenin ertelenmesi 
durumunda ertelenen ihaleye sadece daha önce başvuruda 
bulunanlar katılır.

Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde ihaleyi iptal edebilir. 
İhalenin iptal edilmesi durumunda müracaatçılar bir hak talep 
edemez. Ancak yatırılan işletme ruhsat taban bedeli ve temi-
natlar iade edilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yönetmeliğin, 23’üncü maddesi 2. fıkrası genel ihale kuralları-
na açıkça aykırıdır. İhale yapılmış, kazanılmış ve kazanılan ihale 
sonucu ihale bedeli de yatırılmış ise Genel Müdürlük ihaleyi 
iptal ettiğinde; ihale bedelini de iade etmesi gerekir. Uygula-
mada ihale bedeli iade edilmemektedir.

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

Örneğin; şartname bedeli 520 TL, ruhsat taban bedeli 10.962 
TL ve kazanılan ihale sonucu verilen ihale bedeli 1.000.000 
TL ise yukarıda aktarılan düzenleme gereği Genel Müdürlük, 
şartname bedeli ve işletme ruhsat bedelini iade edecek, ihale 
bedeli olan 1.000.000 TL’yi iade etmeyecektir. Böyle bir uygu-
lamanın hakkaniyete ve hukuka açıkça aykırı olduğu ortadadır. 

Yönetmeliğin 23’üncü maddesi 2. fıkrası uyarınca ihalenin iptal 
edilmesi halinde İhale bedelinin iade edilmemesi için; hile, teh-
dit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, sahte belge kullanma ya da 
başka yollarla ihaleye fesat karıştırılması gibi fiillerin işlenmesi 
ve bu durumun Genel Müdürlükçe ortaya çıkarılması gerekir. 

Bu savımızı doğrulayan şekilde Yönetmeliğin 26’ncı maddesinde; 
ihalesi yapılan alanın Maden Yasası’nın 7’nci maddesinin 2. fıkra-
sında belirtilen özel alanlardan birisi ile çakıştığının tespit edilmesi 
halinde ve ihaleyi kazananın istemi durumunda, ruhsat düzenlen-
meden önce ihale bedeli iade edilecektir. Ruhsat düzenlendikten 
sonra ise ihale ile ilgili bedellerin iadesi söz konusu olmayacaktır.

Yine Yönetmeliğin, 26’ncı maddesi 3. fıkrasında; “İhaleden son-
ra sahte belge kullanılarak ihalenin kazanıldığının tespit edil-
mesi halinde müracaatçının teminatı irad kaydedilerek ruhsat/
sertifikası iptal edilir. İhale bedeli iade edilmez.” düzenlemesi 
bulunmaktadır. 

Yukarıda açıklanan düzenlemeler doğrultusunda; Yönetmeliğin 
23’üncü maddesi 2. fıkrası uyarınca ihalenin iptal edilmesi ha-
linde, Yönetmeliğin 26’ncı maddesindeki sakıncalar yoksa ihale 
konusunda yapılan ödemelerin iade edilmesi gerekecektir. 
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Kısa ve öz bir anlatımla ihale kazanılmış, ihale bedeli istenmiş 
ve yatırılmış ise bu aşamadan sonra ihalenin iptal edilmesi du-
rumunda tüm ödemeler iade edilecektir.

2.Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmelik, 03.06.2016 
gün 29731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
miştir. Anılan Yönetmeliğin, İlk belge verme tarihi başlıklı Ge-
çici 2’nci maddesinde; Kanun kapsamında Genel Müdürlüğe 
verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgenin yet-
kilendirilmiş tüzel kişiler tarafından hazırlanması zorunluluğu 
01.01.2017 tarihinde başlar denilmiştir.
Yetkilendirilmiş tüzel kişiler ile ilgili Yönetmelik kapsamında, 
teknik elemanların maden ruhsat sahaları hakkında verdiği 
beyanlarda gerçek dışı veya yanıltıcı unsurların tespiti halinde 
teknik elemana 3213 sayılı Maden Yasası’nın 10’uncu maddesi 
gerekçe gösterilerek bir yıl boyunca beyanda bulunmama ce-
zası verilmektedir.

3213 sayılı Maden Yasası’nın 10’uncu maddesinde; “Madenci-
lik faaliyetlerinin bu Kanun hükümlerine göre devamı süresin-
ce teknik ve mali konularda yapılan yazılı beyanlar ile yetkili 
kişilerce tanzim edilen raporlar doğru kabul edilir.

Teknik elemanlar sadece ihtisas sahibi oldukları konularda 
beyanda bulunabilirler ve beyanları ile sorumludurlar. Ruhsat 
sahipleri ise teknik konular dışındaki tüm beyanlardan sorum-
ludurlar.

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/5 md.; Mülga: 4/2/2015-6592/6 md.)  

(Değişik fıkra: 26/5/2004 – 5177/5 md.) Beyanlardaki hata ve 
noksanlıklar, idarenin tespiti ve sorumluların uyarılmasından 
itibaren iki ay içerisinde düzeltilir. Bu sürede gerekli düzeltme-
nin yapılmaması halinde 20.000 TL idari para cezası uygulanır.

(Değişik fıkra: 10/6/2010-5995/5 md.) Gerçek dışı veya yanıltıcı 
beyanda bulunmak suretiyle bu Kanun hükümlerinin uygulan-
masını engelleyen ve haksız surette hak iktisabına sebep olan 
teknik elemanlar uyarılır. Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanların 
üç yıl içinde tekrarı halinde teknik elemanların bu Kanun gere-
ğince yapacakları beyanlar bir yıl süreyle geçersiz sayılır. Fiilin 
her tekrarında hak mahrumiyeti uygulamasına devam edilir. 
Uygulanan uyarı ve hak mahrumiyeti, teknik elemanın bağlı 
bulunduğu mesleki teşekküle bildirilir.

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/5 md.; Değişik: 4/2/2015-6592/6 
md.) Daimi nezaretçinin, atandığı ruhsat sahasındaki faaliyet-
leri düzenli bir şekilde denetleyerek tespit ve önerilerini daimi 
nezaretçi defterine kaydetmesi zorunludur. Aksi takdirde dai-
mi nezaretçi uyarılır. İkinci kez aynı ruhsat ile ilgili olarak bu yü-
kümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda daimi nezaret-
çi hakkında beşinci fıkra hükümleri uygulanır. Daimi nezaretçi 
defterini, daimi nezaretçi ile ruhsat sahibi veya vekili imzalar. 
Defterin ibraz edilmemesi veya düzenli tutulmaması hâlinde, 
ruhsat sahibine 20.000 TL idari para cezası verilir.

(Ek fıkra: 26/5/2004 – 5177/5 md.) Gerçek dışı veya yanıltıcı be-
yanda bulunmak suretiyle Kanun hükümlerinin uygulanmasını 
engelleyen ve haksız surette hak iktisap eden ruhsat sahipleri-
ne 50.000 TL idari para cezası verilir. Bu fıkranın ikinci kez ih-
lâli halinde bir önceki ceza katlanarak uygulanır. Üç yıl içinde 
madde hükümlerinin üç kez ihlâl edilmesi halinde ruhsat iptal 
edilir.

(Ek fıkra: 26/5/2004 – 5177/5 md.; İptal altıncı fıkra: Anayasa 
Mahkemesi’nin 15/1/2009 tarihli ve E.: 2004/70, K.: 2009/7 sa-
yılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 10/6/2010-5995/5 md.) Bu 
Kanuna göre;

•  Ruhsatın ait olduğu grup dışında, üretim hakkı olmayan di-
ğer grup madenin üretilmesi ve/veya sevk edilmesi, 
•  (Değişik: 4/2/2015-6592/6 md.) Arama ruhsat döneminde 
arama faaliyetleri yapılırken zorunlu olarak maden çıkarılma-
sı veya numune alınması dışında izinsiz üretim ve/veya satış 
yapılması,
• Ruhsat sahibinin kamulaştırılan alanı kamulaştırma amacı 
dışında kullanması, 
• Galeri atımı yöntemi ile patlatma yapılması,
•  Genel Müdürlükçe faaliyeti durdurulan sahalarda üretim fa-
aliyetinde bulunulması,
• Ruhsat sahasında yapılan üretim veya satışların beyan edil-
memesi, haksız yere hak iktisabı sayılır. Haksız yere hak iktisa-
bına imkân veren bu hususlarla ilgili yapılmış beyanlar da ger-
çek dışı ve yanıltıcı beyanlar olarak kabul edilir.

(Ek fıkra: 26/5/2004 – 5177/5 md.) Bu maddede belirtilen şekil-
de iktisap edilen haklar geri alınır.

Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri mahfuzdur.  

(Ek fıkra: 4/2/2015-6592/6 md.) Bu Kanun kapsamında tanım-
lanan işlemleri yapmak üzere kurulan yetkilendirilmiş tüzel 
kişiler veya maden arama ya da işletmecileri, Genel Müdürlük-
ten yetki belgesi almakla yükümlüdür. Yetkilendirilmiş tüzel 
kişiler ile maden arama ya da işletmecilerine yetki belgesinin 
verilmesi, denetimi, uyarılması, yetki belgelerinin askıya alın-
ması ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar yönet-
melikle belirlenir.” kuralı bulunmaktadır.

03.06.2016 gün 29731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönet-
meliğin, 21’inci maddesi 4. fıkrasında da; “YTK’ya sözleşme ile 
hizmet veren kişi tarafından hazırlanan bilgi ve belgelerin doğ-
ru olup olmadığı ya da gerçeğe aykırı beyan içerdiğinin tespit 
edilmesi halinde ilgili kişiye bir yıl süre ile Kanunun 10’uncu 
maddesi gereğince beyanda bulunmama cezası verilerek ilgili 
meslek odasına bildirilir. Bu kişilerle herhangi bir YTK arasında 
bir yıl süre ile yeniden sözleşme yapılamaz.”, düzenlemesine 
yer verilmiştir.

-Yönetmelik yasa hükmüne aykırı olamaz
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Yasanın 10’uncu mad-
desine göre bir yıl hak 
mahrumiyeti cezası ve-
rilebilmesi için; Teknik 
elamanın gerçek dışı 
veya yanıltıcı bir beyanın 
tespit edilmesi, beyanı 
veren teknik elemanın 
uyarılması, uyarıya rağ-
men üç yıl içinde aynı fi-
ilin işlenmesi halinde de 
bir yıl hak mahrumiyeti 
verilmesidir. 

İdare uygulamasında ise uyarı yapılmadan doğrudan bir yıl 
hak mahrumiyeti cezası verilmesi, Yasanın 10’uncu maddesine 
açıkça aykırıdır. 

Bazı durumlarda hata ve noksanlığında gerçek dışı veya yanıl-
tıcı beyan olarak genişletilerek uygulandığı konusunda somut 
olaylar vardır. Bir olayda, tel kesme ile yapılan blok üretiminde 
üst kotlarla alt kotların imalat haritasında çakışması hali gerçek 
dışı veya yanıltıcı beyan olarak kabul edilmiştir. Kotların çakış-
ması gerçek dışı ya da yanıltıcı beyan değildir.

-Yasanın öngörmediği ceza Yönetmelikle getirilemez

Yönetmelikler; yasa ve tüzüklerin uygulanmasını gösteren ve 
bunlara aykırı hükümler içermeyen düzenlemelerdir. 

Yasada öngörülmeyen cezanın Yönetmelikle getirilemeyeceği 
tartışmasızdır. 

Bir yıl hak mahrumiyeti 3213 sayılı Yasanın 10’uncu maddesi 
dayanak alınarak uygulanmaktadır. Verilen cezaya yapılan 
itiraz üzerine Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Teknik belgele-
rin doğru olmadığının ya da gerçeğe aykırı beyan içerdiğinin 
tespiti halinde Yasanın 10’uncu maddesine göre ceza öngö-
rülmemiş, Yönetmelik maddesi herhangi bir uyarıya gerek 
duyulmaksızın bir yıl süreli yaptırım öngörmüş ve yaptırımın 
ne olacağını ise yasanın 10’uncu maddesindeki beyanda bu-
lunmama cezasına bağlamış, uygulanan cezanın ise Maden 
Yasası’nın 10’uncu maddesi 4. fıkrası kapsamında tesis edilme-
miş, YTK Yönetmeliğinin 21’inci maddesi 4. fıkrasına göre tesis 
edilmiştir, denmektedir. Böylesi bir cevap, özrün kabahatten 
büyük olması şeklinde açıklanabilir. 

Maden Yasası 29’uncu maddesi uyarınca ruhsat sahalarında 
yapılan faaliyet her yılın Nisan ayı sonuna kadar Genel Mü-
dürlüğe verilmektedir. Verilen ceza sonucu mesleğini yerine 
getiremeyen teknik elemanın mağdur olacağı kuşkusuzdur. 
Ayrıca, uyarı yapılmadan verilen cezalar sonucu daha sonra 
yine hak mahrumiyetine maruz kalınabileceği gözden uzak 
tutulmamalıdır. 

Hata ve noksanlığın da, gerçek dışı veya yanıltıcı beyan gibi 
genişletilerek uygulanmasından kaçınılmalıdır. Zira Yasa’da ve 
uygulama yönetmeliklerinde hata ve noksanlığın tanımı yok-
tur.



Ostim Osb Mah. 1125/2. Sok.
No:10 Yenimahalle / ANKARA
T  :  +90 (312) 354 3337
M :  +90 (541) 349 6787
E  :  cukurdere@cukurderesondaj.com
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Mart.18 Keles krible +40 mm 186 KLİ 2.766

Mart.18 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

431 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 4.929

Mart.18 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

431 Manisa-Soma ( ELİ ) 5.045

Mart.18 Kısrakdere krible +20 mm 484 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.957

Mart.18 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

329 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Mart.18 Çan krible +30 mm 331 ÇLİ 4.537

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2016)
Birim

CM
E G

roup

13.Nis.18 Altın 1345,9 4,71 1285,40 USD/tr. oz

13.Nis.18 Gümüş 16,66 -0,48 16,74 USD/tr. oz

13.Nis.18 Platinyum 934,00 -0,21 936,00 USD/tr. oz

13.Nis.18 Rodyum 2095,00 22,16 1715,00 USD/tr. oz

13.Nis.18 Palladyum 986,00 -8,11 1073,00 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2016)
Birim London M

etal Exchange

13.Nis.18 Alüminyum 2211,00 -1,97 2255,50 USD/ton

13.Nis.18 Bakır 6787,00 -5,48 7180,50 USD/ton

13.Nis.18 Çinko 3112,00 -7,79 3375,00 USD/ton

13.Nis.18 Kalay 20875,00 3,65 20140,00 USD/ton

13.Nis.18 Kurşun 2331,00 -8,34 2543,00 USD/ton

13.Nis.18 Nikel 13645,00 7,61 12680,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2016)
Birim

N
orthernM

iner (N
M

)

22.Eyl.17 Antimuan 9000,00 0,00 9000,00 USD/ton

22.Eyl.17 Bizmut 12,40 0,00 12,40 USD/lb.

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

22.Eyl.17 İridyum 675,00 0,00 675,00 USD/tr. oz

22.Eyl.17 Kadmiyum 0,88 0,00 0,88 USD/lb.

1.May.17 Kobalt 25,06 0,00 25,06 USD/lb.

22.Eyl.17 Magnezyum 2,09 0,00 2,09 USD/kg

22.Eyl.17 Manganez 1,94 0,00 1,94 USD/kg

8.Oca.18 Molibden 15500,00 0,00 15500,00 USD/ton

LM
E

1.May.17 Rutenyum 65,00 0,00 65,00 USD/tr. oz

N
M

22.Eyl.17 Selenyum 26,00 0,00 26,00 USD/lb.

22.Eyl.17 Tantal 125,00 0,00 125,00 USD/lb.

22.Eyl.17 Tungsten 4,99 0,00 4,99 USD/ton

20.Kas.17 Uranyum 25,50 0,00 25,50 USD/lb.

U
XC

22.Eyl.17 Vanadyum 22,10 0,00 22,10 USD/lb.

N
M

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ
(FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton-
KDV Hariç)

Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

Mart.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 520 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6800

Mart.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 520 KOZLU MÜ. LAVUARI 6800

Mart.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 520 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6800

Mart.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 530 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7000

Mart.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 470 AMASRA MÜ. LAVUARI 6100

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ
(RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%

Yıl Sonu
Fiyatı

 (31.Aralık.16)

Birim

H
EFA

 Rare earth

1.Oca.18 Lantanyum Metal ≥ 99% 7,00 0,00 7,00 USD/kg

1.Oca.18 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 2,00 0,00 2,00 USD/kg

1.Oca.18 Seryum Metal ≥ 99% 7,00 0,00 7,00 USD/kg

1.Oca.18 Seryum Oksit ≥ 99.5% 2,00 0,00 2,00 USD/kg

1.Oca.18 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 85,00 0,00 85,00 USD/kg

1.Oca.18
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
52,00 0,00 52,00 USD/kg

1.Oca.18 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 60,00 0,00 60,00 USD/kg

1.Oca.18 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 42,00 0,00 42,00 USD/kg

1.Oca.18 Samaryum Metal ≥ 99.9% 7,00 0,00 7,00 USD/kg

1.Oca.18 Europyum Oksit ≥ 99.5% 150,00 0,00 150,00 USD/kg

1.Oca.18 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 55,00 0,00 55,00 USD/kg

1.Oca.18 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 32,00 0,00 32,00 USD/kg

1.Oca.18 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 550,00 0,00 550,00 USD/kg

1.Oca.18 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 400,00 0,00 400,00 USD/kg

1.Oca.18 Disporsiyum Metal ≥ 99% 350,00 0,00 350,00 USD/kg

1.Oca.18 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 230,00 0,00 230,00 USD/kg

1.Oca.18 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 95,00 0,00 95,00 USD/kg

1.Oca.18 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 34,00 0,00 34,00 USD/kg

1.Oca.18 İtriyum Metal ≥ 99.9% 35,00 0,00 35,00 USD/kg

1.Oca.18 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 6,00 0,00 6,00 USD/kg

1.Oca.18 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 15000,00 0,00 15000,00 USD/kg

1.Oca.18 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 4200,00 0,00 4200,00 USD/kg

1.Oca.18 Mixed Metal ≥ 99% 6,00 0,00 6,00 USD/kg

TÜRKİYE KROM-MANGAN CEVHER FİYATLARI
Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et

20.Mar.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 320-330 USD/dmt

20.Mar.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 44-46% Konsantre 300-310 USD/dmt

20.Mar.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 42-44% Konsantre 280-290 USD/dmt

20.Mar.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 42-44% parça 340-350 USD/dmt

20.Mar.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 320-330 USD/dmt

20.Mar.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 300-310 USD/dmt

Temel Maden Fiyatları

EKONOMI

ton = 1000 kilogram
lb : libre = pound = 0,453 kilogram

tr. oz : (troy ons) = 31,1 gram
şişe : 76 pound = 34,47 kilogram
dmt : (dry metric tonne) kuru bazda metrik ton

dmtu: kuru bazda metrik ton ünite
USD : ABD Doları
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ETKINLIK TAKVIMI

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

17-19 Nisan  MINEX Central Asia 2018, Kazakistan, minexforum.com
24 – 26 Nisan  Mining Week Kazakistan, Kazakistan, miningweek.kz
3 – 5 Mayıs  Minexpo Africa 201, Kenya, expogr.com/kenyaminexpo
23- 24 Mayıs  AIMS 2018 - First International Conference - Mines of the 
Future, Almanya, mre.rwth-aachen.de
28- 30 Mayıs  18th International Conference and Exhibition on Materials 
Science and Engineering, Japan,  materialsscience.conferenceseries.com/
asia-pacific
29- 31 Mayıs  Mines and Technology Europe, Finlandiya, minesandtechnol-
ogy.com
6- 7 Haziran  Ferroalloys Europe 2018, Almanya
16- 21 Haziran  The Resources for Future Generations conference 
(RFG2018), Kanada
20-21 Haziran  Energy Mines and Money, Avustralya, queensland.mine-
sandmoney.com
19-20 Haziran  3rd Iran Mines & Mining Industries Summit” Development 
& Investment (IMIS 2018), İran, icic.com/imis2018

19-22 Haziran  25th World Mining Congress 2018, Kazakistan,  wmc2018.
org
11- 17 Ağustos  Goldschmidt Conference 2018, ABD, geochemsoc.org
24-26 Temmuz  Queensland Mining & Engineering Exhibition QME 2018,  
Avustralya, reedexhibitions.com.au
6 -8 Eylül  MEI2018 Mining Exploration International, ABD, miningexplora-
tioninternational.com
6- 8 Ekim  Mining Industry Expo – 2018, Ukrayna
14 – 19 Ekim  Society of Exploration Geophysicists International Exposi-
tion & 88th Annual Meeting, ABD,  seg.org
28 – 29 Ekim  The Silver & Gold Summit, ABD, http://cambridgehouse.
com/e/silver-and-gold-summit-2018-75
7- 9 Kasım  Geostatistical/Stochastic Simulation Methods, Tools and Appli-
cations from Ore Reserves to Mine Production, Avustralya, ausimm.com.au
22 -23 Kasım  Developments in the Processing of the “Hi-Tech” Metals: Hi-
Tech Metals 2018, Güney Afrika, min-eng.com/hitechmetals18

“Discover The Turkish 
     Mining Industry...”
Breaking news from the Turkish Mining Industry,
Global & Local Private Company News from Turkey,
Local Public Institutions News,
Local & Regional Event Introductions,
Company Profiles from Turkey,
… and everything you wonder about the Turkish Mining Industry...

www.mining-turkey.com

19 - 21 Nisan  5. Expo Geothermal, Jeotermal Enerji Teknolojileri & Ekip-
manları Fuarı, İzmir, demosfuar.com.tr
23 - 27 Nisan  71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, jeolojikurultayi.org
25 - 28 Nisan  Beton İzmir 2018, 10. Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat 
Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, İzmir, betonfuari.com
2 - 6 Mayıs  8. Jeokimya Sempozyumu, Antalya, ktu.edu.tr/jeokimya8 
7 - 11 Mayıs  9. Uluslararası Doğu Akdeniz Jeolojisi Sempozyumu, Antalya, 
isemg2018.org
13 - 14 Eylül  4. Uluslararası Yer Altı Kazıları Sempozyumu, İstanbul, 
uyak.org.tr
27 – 29 Eylül  HİDRO’2018-Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyu-
mu, Ankara, hidro2018.hacettepe.edu.tr

3 - 5 Ekim  Kayamek 2018, 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 
Trabzon, rockmec2018.com
23 - 25 Ekim  IMPS 2018, Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu 
(UCHS), Antalya, imps2018.com
24 - 27 Ekim  Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fuarı, Bursa, tuyap.com.tr
8 - 9 Kasım Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, Ankara, enerjikongresi.com
1 – 4 Aralık  III. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı 
ve Sergisi, İstanbul tmdconference.org
13 - 16 Aralık  Maden Türkiye 2018, İstanbul, madenturkiyefuari.com
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Sayfa Firma
103 Acacia

17 Anadolu Flygt

145 Ant Group

119 Apeks

91 Ardef

101 Argetest

25 Arr Elektrik Motorları

73 Asel Teknik

K.Ö.K,5,9,82,83 Barkom

81 BASF

Arka Kapak İçi Bilgi Mühendislik

105 Böhler

71 Cotecna

38,39 Core Drill

97 Çayeli Bakır

99 Çolakoğlu Makine

Sayfa Firma
155 Çukurdere Sondaj

67 Dama Mühendislik

45 Danfoss

89 DBC Makina

69 DMT

49 Doğanak Kollektif

47 Draeger

93 Ebro Armaturen

131 Epiroc

151 ERD Sondaj

143 Ersencer

23 Esan

51 Esit

87 Eti Bakır

55 FLSmidth

123 Foramec

Sayfa Firma
15 Global Magnet Sondaj

113 Harput

61 Kastaş

31 Kayen

77 Kensan

139 Ketmak

33 Kontrolmatik

157 Labris

Ön Kapak,29 MBEF

27 Mestaş

11 Metso

59 MTM Makine

111 Muratdere

19 Netcad

Arka Kapak Ortadoğu Sondaj

79 Otkonsaş

Sayfa Firma
115 Özfen

135 Pasinex

Ön Kapak İçi Pena Maden

3 Pozitif Sondaj

21 Saes

147 Sandvik

43 Sintek

129 Son-mak

1 Teknima

37 thyssenkrupp

149 Troya Proses

35,K.A.K Tuson Turkuaz

159 Maden Türkiye Fuarı (Tüyap)

7 Weir

53 Yılmaz Proses Teknolojileri

107 Yünel

57,125 Zitron

SERI ILANLAR

Reklam 
ezervasyon

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

Reklam İndeksi

MADEN ENDÜSTRİSİ,ÇALIŞMA 
ARKADAŞINI MADENCİLİK TÜRKİYE 

DERGİSİNDE BULUYOR

Mail ile 3.500 Maden 
Profesyoneline Ulaşım

Android Uygulamada 
1.000’in Üzerinde Takipçi

Sektörün Her Kesiminden 
11.000 Takipçi

Sektörün Her Kesiminden 
2.600 Takipçi

Maden Profesyoneli 
1.500 Takipçi

Sektörün Her 
Kesiminden 400 Takipçi

Aylık 10.000 Tekil 
Ziyaretçi

Bu Platformda
Aradığınız

Çalışma Arkadaşına
Ulaşmak Çok Kolay

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

Hem de çok uygun �yatlarla…

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

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

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

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

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

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

www.ortadogusondaj.com
www.geosondajmakine.com




