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Yusufeli Barajı şantiyesi ziyaretimizde ülkemizde 
ilk kez kullanılan ve makinelerin taşındığı 

asansör hattını görme fırsatı bulduk. 
SmartRoc makinelerin adeta havada

uçtuğu asansör hattı ile baraj 
gövdesine inerek iş başındaki 
SmartROC T40’ları yakından 

inceleme şansı 
yakaladık.

Madencilik Türkiye dergisinde 
yayınlanan yazıların sorumluluğu 

yazarlarına; reklam ve ilanların sorumluluğu 
da reklam ve ilan sahiplerine aittir. Dergide 

yayınlanan yazılar için yazarlara ücret ödenmez. 
Madencilik ile ilişkili tüm alanlarda (maden arama, 

işletme, jeoloji, jeofizik, harita, çevre, sondaj, makine, 
ekipman, iş güvenliği ve işçi sağlığı, teknoloji, yazılım, 

donanım, danışmanlık, finans, sigorta vb.) yazılan yazılar 
dergide yayınlanabilir. Yazılar özgün veya derleme popüler 
bilim makalesi şeklinde olabilir. Ancak daha önce başka bir 

yayın organında (dergi, kitap, internet vs.) yayınlanan yazılar 
Madencilik Türkiye’de yayınlanmaz. Dergide yayınlanan yazılar, 

Madencilik Türkiye dergisinden yazılı izin alınmak şartıyla, kaynak 
gösterilerek kullanılabilir. İzinsiz kullanılan yazılar hakkında yasal 

işlem başlatılacaktır.

Yazılar word formatında, ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir 
şekilde, yüksek çözünürlükte (minimum 300 dpi) jpg, bmp, tiff 

resim formatlarında gönderilecektir. Yazılar e-posta aracılığı 
ile info@madencilik-turkiye.com adresine veya CD ile yayın 

idare merkezi adresine gönderilebilir. Gerekli görüldüğü 
takdirde yazılarda düzeltme istenebilir. Bu durumda yazar 

ile iletişime geçilecektir. Posta ile gönderilen yazılar 
dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın yazarına 

iade edilmez.
 

Dergimiz Basın ve Meslek İlkelerine 
uymayı taahhüt eder.
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EDITÖRDEN

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

Bilindiği üzere Enerji Bakanlığına bağlı kurumlarda bir yeniden yapılanma süreci devam edi-
yor. Önümüzdeki dönemde de yapılanma çalışmaları sürecek. Bugüne kadar yapılan çalışmalar 
kapsamında ‘Maden Koordinasyon Kurulu’ kurulmuştu. Sektörde karşılaşılan problemleri mini-
muma indirmek için ilişkili kurumların üst düzey yetkilileriyle oluşturulan koordinasyon kurulu 
bugüne kadar iki kez toplanmış, üçüncü toplantının ise yakın gelecekte gerçekleştirilmesi plan-
lanıyor. 

Türk Madencilik Sektörü’nün önde gelen STK’larından TÜMMER, TMD, AGÜB ve AMD; Maden 
Koordinasyon Kurulu toplantısında değerlendirilmek üzere ‘madencilik sektöründe yaşanan 
sorunlar ve çözüm önerileri’ başlığı altında görüşlerini Bakanlığa sundu. STK’ların belirlediği 38 
sorun ve çözüm önerilerini dergimizin ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz. 

STK’larımız tarafından hazırlanan çalışma incelendiğinde öne çıkan bazı önemli sıkıntılar şu şe-
kilde ortaya çıkıyor.

• Yasa ve yönetmeliklerdeki şartların yerine getirilmesine rağmen neredeyse tüm izin süreçle-
rinin uzun olması,
• Orman arazi bedellerinin yüksekliği ve bu konuda geçtiğimiz yıl atılan adımların madenci 
lehine hayata geçirilememesi, verilen izinlerin kısıtlı sürelerde verilmesi,
• ÇED sürecinde alınan görüşlerin, ilerleyen aşamalarda orman izni, işyeri açma, çalışma ruhsatı 
alımı gibi süreçlerde dikkate alınmayarak yeniden görüş istenmesi ile zaman ve emek kaybe-
dilmesi,
• Danıştay kararı neticesinde Bakanlığın 25 hektar ve üzeri alana sahip ruhsatlar için yapılan 
ÇED başvurularını durdurması,
• Zeytinciliğin Islahı Kanunu’nudaki madenciliği kısıtlayıcı/yasaklayıcı hükümler,
• Madencilikle ilgili davalarda mahkemeler tarafından standart kararlar verilmemesi, kamulaş-
tırma davalarının uzun sürmesi,
• Arama ve keşif dönemlerinin teşvik edilmemesi, desteklenmemesi,
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatları alımında yaşanan sıkıntılar,
• MTA’nın çok büyük ruhsat alanlarını uzun sürelerde uhdesinde tutması,
• MİGEM’in sahaları seri şekilde ihale edememesi, boştaki sahaların doğrudan aramalara açıl-
maması,
• İzinler konusundaki belirsizlikler nedeniyle yeni yatırımcıların sektörden uzak durması,
• MİGEM’den bilgi alınması ile ilgili sorunlar,
• Yeni mevzuat değişikliklerinden bazılarının geriye dönük uygulanması neticesinde ortaya 
çıkan sorunlar,
• Son düzenleme ile getirilen hapis ve para cezalarının hangi fiillere uygulanacağının net ol-
maması,
• Devlet haklarının sektör beyanları göz ardı edilerek belirlenmesi,
• II (b) grubu ruhsatların 100 hektarla sınırlandırılması,
• Devlet Hakkı ve Buluculuk Hakkı konusunda yaşanan problemler,
• Devlet Hakkı borçlarının yeniden yapılandırılmaması,

Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde sektörün paydaşlarının listelediği bu sorunların 
çözüme kavuşturulması halinde sektörde bir bahar yaşanması ve artan ekonomik sıkıntıların 
çözümüne katkı sağlanması kaçınılmaz olacaktır. 
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TÜRKIYE’DEN HABERLER

Güneydoğu’da Yer Altı Kaynaklarında Arama Atağı 

Türkiye ve Özbekistan Arasında Maden ve Enerji 
Alanlarında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Mayıs 2018

Mayıs 2018

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hakkari’nin 
Çukurca ilçesinde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
(TPAO) petrol arama sahasında inceleme yaptı. Yetkililerden 
arama sahası hakkında bilgi alan Albayrak, düzenlediği basın 
toplantısında, dünyanın en güzel ilçelerinden birinde tarihi bir 
günde bir araya geldiklerini söyledi. Yıllardır konuşulan bir böl-
gede, Çukurca’da ilk derin sondajı gerçekleştirdiklerini anlatan 
Albayrak, bölgenin, potansiyeli ve yer altı kaynakları itibariyle 
hem petrol aramaları hem de madencilik noktasında uzun za-
mandır konuşulan bir yer olduğunun altını çizdi.
Albayrak, son zamanlardaki aktif enerji siyasetleri çerçevesinde, 
sadece derin deniz sondajcılık faaliyetleri değil, aynı zamanda 
kara aramacılığı noktasında da daha aktif siyaset yürütecekle-
rini yoğunlukla ifade ettiklerini anımsattı. Bu sürecin bir adımı 
olarak da bugün Irak sınırına 3,5 kilometre uzaklıktaki bölgede 

çalışma başlattıklarını belirten Albayrak, şu sözleri sarf etti;
“Çok potansiyeli olan bir sahamız. Burada yerli mühendisleri-
mizle, bölge halkıyla kuyumuzun ilk kazma işlemini başlattık. 4 
bin 450 metrelik hedef sondaj stratejisiyle önümüzdeki aylarda 
kuyunun neticelerini alacağız. Süreç, bu kuyuyla, Çukurca’da 
oluşacak adımla bitmeyecek. Yeni dönem başlıyor. Önümüzdeki 
dönem Şemdinli’den Cizre’ye kadar, kuzeyde Van’dan Siirt’e ka-
dar alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine 
başladık. Bu çok önemli bir adım. Türkiye’de ilk kez gerçekleşti-
rilen adım. Uçakla bölgede gravite verileri toplayacağız, hem 
de kara sismik detaylı çalışmaları yoğunlaştırarak uzun yıllardır 
halkımızın konuştuğu sınır bölgemizdeki yer altında ne var, bu 
adımlarla inşallah Türkiye’nin gelecek yıllarına her alanda oldu-
ğu gibi enerji, yer altı kaynakları, madencilik alanında da sağlam 
bir adım atacağız.” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan’a düzen-
lediği gezi kapsamında iki ülke arasında 20’den fazla anlaşmaya 
imza atıldı. Anlaşmalar sonucunda 50 farklı yatırım yapılabile-
ceği ve yatırımların toplam değerinin yaklaşık 3 milyar dolara 
ulaşabileceği belirtildi. İki hükümet arasında imzalanan anlaş-
maların arasında “Madencilik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine 
Dair Mutabakat Zaptı” da yer aldı.
Yapılan anlaşmalar arasında Özbekistan Jeoloji ve Maden Kay-
nakları (The Commitee for Geology and Mineral Resources of 
Uzbekistan) ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında 
imzalanan anlaşmaya göre MTA Özbekistan’da altın arayacak. 
Asia Plus medya grubunun haberine göre Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan ziyaretinde gerçekleştirilen 
anlaşmaya göre Khurob ve Aydim-Jetimtau altın sahalarında 
ve Sarytau sahasında gerçekleştirilecek arama çalışmalarında 

iki kurum ortak faaliyetlerde bulunacak.
Arama çalışmalarına yaklaşık 5 milyon dolarlık bütçe ayrılırken 
çalışmalarının yıl içerisinde başlaması bekleniyor. Anlaşmada 
yer alan Khurob ve Aydim-Jetimtau sahalarında daha önce her-
hangi bir arama çalışması gerçekleştirilmediği için bir kaynak 
verisi bulunmazken anlaşmada yer alan diğer saha olan Sary-
tau’da ise 740.000 ton tungsten 24.000 ton molibden ve 75,2 
ton altın rezervi olduğu tahmin ediliyor.
Aynı zamanda iki ülke enerji alanında da anlaşmalara imza atar-
ken kömür ve doğalgaz santrallerinin inşasında da işbirliği ya-
pacakları belirtildi. 
Maden ve Enerji alanındaki anlaşmalara imza atan Bakan Berat Al-
bayrak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 30 ar-
tarak 1,5 milyar dolara ulaştığını, yapılan anlaşmalarla bu rakamı 
kısa sürede 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. 

Tümad’ın İvrindi ve Lapseki Projeleri EMEA 
Finance’dan “Doğal Kaynaklar Dalında En İyi 
Anlaşma” Ödülü Aldı Mayıs 2018

Dünyanın en seçkin uluslararası finans yayınlarından biri olan 
EMEA Finance “2017 Yılı Proje Finansman Ödülleri” sahiplerini 
buldu. 10. kez dağıtılan ödüllerin sahipleri bankacılık ve finans 
sektöründen danışmanlara ek olarak EMEA Finance editöryal 
kadrosunun oyları ile belirleniyor. Bu yıl ise Tümad Madenci-
lik’in Lapseki ve İvrindi Altın Madeni projeleri “Doğal Kaynaklar 
Dalında En İyi Anlaşma” ödülüne layık görüldü. EMEA Finan-
ce’ın dağıttığı ödüllerde madencilik alanında ilk kez bir Türk 
şirket ödüle layık görülürken Lapseki ve İvrindi Altın Madeni 
Projelerinin yanında Türkiye’den farklı dallarda çeşitli projeler 
de ödül aldı.

2017 yılının son döneminde Avrupa İmar ve Kalkınma Banka-
sı (EBRD) tarafından, bir Nurol Holding kuruluşu olan Tümad 
Madencilik tarafından geliştirilen Çanakkale-Lapseki ve Balı-
kesir-İvrindi altın madenlerinin inşa edilmesi, geliştirilmesi ve 
işletilmesinin desteklenmesi amacıyla şirkete 40 milyon Euro 
tutarında kredi sağlanmıştı.
Şirket, 2014 yılında portföyüne eklediği Çanakkale Biga Yarıma-
dası’nda bulunan Lapseki Altın Madeni projesinde ise gerçekleş-
tirilen sondaj çalışmaları, detaylı analiz ve fizibilite çalışmaları son-
rası yatırım kararı almış 2017 yılında ilk dökümü gerçekleştirmişti. 
Balıkesir İvrindi Projesi içinse inşaat çalışmaları devam ediyor. 
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AGÜB Devlet Hakkı Yapılandırması İçin İlgili 
Bakanlıklara Başvurdu

Ege Maden ihracatçıları Birliği’nde Mevlüt Kaya 
Üçüncü Kez Seçildi 

Mayıs 2018

Nisan 2018

Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB), agrega üreticilerinin son dö-
nemde ödeyemediği Devlet Hakkı ve Orman İzin Bedellerinin 
yeniden yapılandırılması için Enerji ve Maliye Bakanlıklarına 
başvuruda bulundu. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen 
kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamına ma-
den üreticilerinin borçlarının da dahil edilmesinin talep edildiği 
başvuruda olası bir yapılandırmanın sektöre can suyu niteliğin-
de olacağı vurgulandı.
2016 yılında yaklaşık 1000 üretici ile birlikte 470 milyon ton 
agrega üretimi gerçekleştirildi. 2017’de ise bu rakamın yak-

laşık 490 milyon ton civarında olması bekleniyor. Agrega 
sektörü 1,3 milyar dolar ciro ve 25000 kişilik istihdam ile ülke 
ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Devlet haklarında ise 2017 
yılında tüm madencilik sektöründe toplam 700 milyon TL 
devlet hakkı tahakkuk ederken bunun 260 milyon TL’si agre-
ga sektörüne ait.
AGÜB konuyla ilgili olarak T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe 
Komisyonuna başvuruda bulunmuş durumda. 

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
Mevlüt Kaya 227 oyla tekrar seçildi. İzmir Mimarlar Odası’nda 
gerçekleştirilen Ege Maden İhracatçıları Birliği Genel Kurulu’n-
da birlik tarihinde ilk kez üç liste yarıştı.
Ege Maden İhracatçıları Birliği’nde 2014-18 döneminde Yöne-
tim Kurulu Başkanı olan Mevlüt Kaya’nın başkan adayı olduğu 
mavi liste 227 oyla seçimi kazanırken, Şener Bayyurt’un başkan 
adayı olduğu kırmızı liste 200 oy aldı. Halil Öksüz’ün başkan ada-
yı olduğu beyaz listeye ise 72 oy çıktı. 6 oy ise geçersiz sayıldı.

Genel kurul sonrasında konuşan Ege Maden İhracatçıları Birli-
ği Başkanı Mevlüt Kaya, sektöre yakışan olgunlukta bir seçim 
olduğunu, önümüzdeki süreçte madencilik sektörünün so-
runlarının çözümü için yeni yönetim kurulunda canla başla 
çalışacakları sözünü verdi. Kaya, “Madencilik sektöründe kat-
ma değerli ürün ihracatını arttırmak için URGE projeleri yapa-
cağız, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile birlikte Ankara nezdinde 
sektörün sorunlarının çözümü için çaba göstereceğiz” diye 
konuştu. 

Verusa Holding Boksit Madeni Zenginleştirme Tesisi 
İçin Arsa Satın Aldığını Duyurdu

Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına 
İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayınlandı 

Verusa Holding’in yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı olan 
Standard Enerji Üretim AŞ, sahip olduğu Adana Tufanbeyli 
boksit maden sahasında kurulacak maden zenginleştirme 
tesisi için 19.242 metrekarelik bir arsa satın alındığını du-
yurdu.
Şirket kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 
“Şirketimizin yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı olan Stan-
dard Enerji Üretim AŞ’nin boksit (alüminyum ana cevheri) 

zenginleştirme tesisi kurulumu için Adana İli, Tufanbeyli İlçe-
si, Bahçelievler Mahallesi, L36.c.01.b. Pafta, 157 Ada, 342, 343, 
346 Parsel numaralı toplam 19.242 metrekarelik arsa satın 
alınmıştır.”
Şirket, 2017 Aralık ayında yaptığı açıklamada ise ruhsat alanı 
içerisinde yapılan sondaj çalışmaları sonucunda yaklaşık 5 mil-
yon 427 bin ton ekonomik (işlenebilir, ticarete konu edilebilir) 
boksit cevheri rezervi olduğunu kamuoyuna duyurmuştu. 

Maden sahalarında tek başına yapılan maden işletme faaliyet-
lerinin yeni ruhsatta birleştirilerek oluşturulacak maden bölge-
sinde ortak proje kapsamında maden işletme faaliyetlerinde 
bulunulmasının önüne açan “Maden Bölgelerine ve Ruhsatların 
Taşınmasına” ilişkin yönetmelik 23 Mayıs 2018 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe göre; birbirine bitişik ve/veya yakın I. Grup, II. 
Grup (a) bendi ve IV. Grup (b) bendi maden sahalarında tek ba-
şına yapılan maden işletme faaliyetlerinin; çevresel etkileri, şe-

hirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve ben-
zeri sebeplerden dolayı oluşturduğu olumsuz etkilerin ortadan 
kaldırılması amacıyla yapılacak proje ve planlama çerçevesinde 
maden bölgesinin ilan edilmesine, bu ruhsatların yeni ruhsatta 
birleştirilerek oluşturulacak maden bölgesinde ortak proje kap-
samında maden işletme faaliyetlerinde bulunulmasına olanak 
sağlanacak.
Yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180523-2.htm 

Mayıs 2018

Mayıs 2018
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Koza Altın, 2016-2017 Yıllarının Durum Değerlen-
dirmesini Yaparken 2018 Yılı Beklentilerini Açıkladı 

Soma Faciasının Kurbanları Anıldı 

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Koza Altın İşletmeleri, 26 Ekim 2015 tarihinden itibaren Kayyım 
yönetimine girdiği süreçle birlikte 2016 ve 2017 durum de-
ğerlendirmesini, 2018 yılı beklentilerini kamuoyuna duyurdu. 
Şirket, özellikle bu süreçte üretim ve mali konularda hukuki 
gereklilikler nedeniyle bilgilendirmeler yapamadığını belirtir-
ken 2014, 2015 ve kısmen 2016 yıllarında yaşamış olduğu izin 
süreçlerindeki gelişmelerin 2017 yılından itibaren tamamen çö-
zülmesiyle birlikte şirket faaliyetlerinde büyük ölçüde normal-
leşme yaşandığını da kamuoyuyla paylaştı.
Şirket yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “2017 yılında 
şirketin daha önce çeşitli sebeplerle yapımını başlatamadı-
ğı önemli yatırımlar olan Ovacık 3. ADT inşaatı, Kaymaz ADT 
Kapasite Arttırımı inşaatı, Himmetdede Yığın Liçi Kapasite 
Arttırımı İnşaatı ve Mastra 3. ADT İnşaatlarıyla Ovacık Tesis ve 
Mastra Tesis revizyon çalışmaları başlamış olup tesis revizyon-
ları tamamlanmış ve diğer inşaat faaliyetleri de yakın zamanda 
tamamlanmış olacaktır. Bu yatırımlarla beraber Koza Altın’ın 
mevcut tesislerinde işletilmekte olan hal-i hazırdaki rezervleri 
için önemli bir yatırım kalemi kalmamıştır.
Yine 2017 yılında maden sahaları ve arama projelerinde gerekli 
olan izinler alınarak mevcut kaynak ve rezervlerin arttırılması 
için gerekli sondaj çalışmaları tekrar başlamış olup ayrıca po-
tansiyel Koza Altın haricindeki sahaları da bünyesine katmak 
için gerekli çalışmaları yapmaktadır.
Koza Altın’ın 2015, 2016 ve 2017 yıllarındaki üretimleri sırasıy-
la 266.000 ons, 270.000 ons ve 205.000 ons olarak gerçekleş-

miştir. Dikkat edileceği gibi 2017 yılındaki üretimde izinlerin 
gecikmesi ve yatırımların tamamlanamaması rol oynamıştır. 
Bununla beraber yukarıda bahsedildiği gibi gerekli izinlerin 
alınması ve yatırımlarım yapılmış olmasıyla birlikte 2018 yılı için 
Koza Altın’ın üretiminin 280.000 ons ile 300.000 ons altın ara-
sında gerçekleşmesi ve 2018 yılında üretim bazında Türkiye’nin 
en büyük altın üreticisi olması beklenmektedir. Ayrıca mevcut 
şartlarda 2018’i takip eden yıllarda da üretimde artış trendinin 
devam etmesi öngörülmektedir.”
Koza Altın ayrıca, 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle sahip olduğu 
toplam kaynak (resource) ve rezerv (reserve) miktarlarına iliş-
kin uluslararası bir kuruluşla gerçekleştirdiği Uluslararası JORC 
standardına göre düzenlenen sonuçları da açıkladı.
2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan toplam 125.317 metre 
karotlu yüzey sondajı ve diğer jeolojik çalışmaların sonucunda 
alınan numunelerin analizleri uluslararası bir şirket tarafından 
gerçekleştirilirken Koza Altın İşletmeleri, 2015 yılı içerisinde 
38.490 metre, 2016 yılı içerisinde 52.439 metre ve 2017 yılı 
içerisinde 34.388 metre karotlu yüzey araştırma sondajı yaptı-
ğını duyurdu. Şirket, 2017 yılı içerisinde yer altı işletmelerinde 
de cevher geliştirme sondajlarını devam ettirirken toplamda 
24.266 metre karotlu sondajı yıl içerisinde tamamladığını da 
belirtti.
Yapılan çalışmalar neticesinde şirketin 31 Aralık 2017 tarihi iti-
bari ile görünür, muhtemel ve mümkün kaynaklar toplamı 12,2 
milyon ons olurken rezervi ise 4,2 milyon ons olarak açıklandı. 

13 Mayıs 2014 yılında, Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyette 
bulunan yer altı kömür madeninde yüzlerce madencimizin 
isimleri bir facia ile hafızalara kazındı. Bundan tam dört yıl önce 
gerçekleşen facia (maden yangını) dünya madencilik tarihine 
de kara bir leke olarak işlenirken tam 301 madenci hayatını kay-
betti.
Manisa Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği program çer-
çevesinde 13 Mayıs 2018 günü madenci yakınları ve vatandaş-
lar sabahın erken saatlerinden itibaren maden şehitliğini ziya-
ret etti. Madenci yakınları mezarların başında dua edip, gözyaşı 
dökerken Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri de şehitlikteki madenci anıtına çe-
lenk bıraktı. Facianın üzerinden dört yıl geçmesine rağmen ma-
denci yakınlarının acılarının hala taze olduğu gözlendi.
Yaşanan bu tarihi olay vesilesi ile facianın yıldönümünde, insa-
noğlunun refahı için canlarını hiçe sayarak yerin altında ve üs-
tündeki madenlerde canını dişine takan, dünyanın en zor mes-
leklerinden birine mensup olan madencileri selamlıyor, dünya 
üzerindeki madenlerde yaşanan her türlü olayda yaşamlarını 
yitiren madencileri de saygı ile anıyoruz.
Soma Davasında Son Durum
13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan facianın ardından başlatılan 

adli süreçte, Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başka-
nı, Genel Müdürü ile İşletme Müdürünün de içerisinde bulun-
duğu 8 kişi tutuklanmıştı. Facianın birinci yıl dönümüne 2 ay 
kala, 2 Mart 2015 tarihinde iddianame, Akhisar Ağır Ceza Mah-
kemesi’nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için ‘olası 
kastla öldürme’ suçundan 301 kez 20- 25 yıl, ‘neticesi sebebiyle 
ağırlaşmış yaralama’ suçundan 162 kez 2- 6 yıl hapis cezası is-
tendi. Tutuksuz 38 şüpheli için de ‘bilinçli taksirle birden fazla 
kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına ne-
den olma’ suçundan 2- 15 yıl hapisle cezalandırılmaları isten-
di. Ancak bu kişilerden 25’inin cezalarının, kusur durumundan 
dolayı 3’te 1 oranında artırılması talep edildi. 25 Aralık 2017 
tarihinde gerçekleştirilen duruşmada da tutuklu sanıklardan 
olan üç maden mühendisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. Son bilirkişi raporundaki suçlamalar dolayısıyla 5 kişi 
hakkında da ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten 15 
yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sonradan açılan bu 
dava ile ilk dava birleştirildi. 
26 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen son duruşmada da da-
vanın sonucuyla ilgili bir karar açıklanmazken, mahkeme heyeti 
tarafından duruşma ileri bir tarihi atılarak yargılamaya devam 
kararı alındı. 
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Ariana Resources Başarılı Bir İlk Çeyrek Performansı 
Ortaya Koydu Nisan 2018

Ülkemizde altın arama ve üretim faaliyetlerini sürdüren Ariana 
Resources, Kızıltepe Madeni’nin ilk çeyrek işletme faaliyet so-
nuçlarını paylaştı. Firma tarafından daha önce yayınlanan 2018 
yılı ilk çeyreği ön-üretim raporunda madende üretilen altın 
miktarının önceki yılın son çeyreğine kıyasla %8 artış göstere-
rek 4.866 onsa ulaştığı belirtilmişti. Yayınlanan son rapor ile bu 
rakam teyit edilirken aynı miktarda altın satışının gerçekleştiril-
diği belirtildi. Firmanın yayınladığı raporda dikkat çeken diğer 
bilgiler şu şekilde oldu: 
İşletmedeki değirmenin kullanım oranının %98 verimliliğinin 
ise %96 olduğu belirtilirken 31 Mart itibari ile sona eren ilk çey-
rekte değirmenden 44.897 ton cevher geçtiği ifade edildi. Elde 
edilen bu rakamın fizibilite raporunda belirtilenden %20 daha 
fazla olduğuna dikkat çekilirken değirmenden geçen cevherin 
ortalama tenörünün ise 3,85 g/t Au olduğu aktarıldı. 
Altın kazanımının beklenenden yüksek olduğunu vurgulayan 
Ariana Resources ilk çeyrek sonu itibari ile altın kazanım oranı-
nın yaklaşık %95 olduğunu belirtti. 

Ocak-Mart döneminde açık ocaktan aylık ortalama 20.300 ton 
cevher üretimi gerçekleştirildiği belirtilirken en yüksek üretim 
seviyesine ise 28.800 ton ile Şubat ayında ulaşıldı.
Atık depolama tesisinin baraj duvarı kurulumunun ikinci aşa-
ması ilk çeyrek içinde tamamlandığını belirten firma atık de-
polama alanı sınırlayıcılarının (TSF Liners) kurulumunun ise 2. 
çeyrekte başlayacağını duyurdu. 
ÇED raporu için uzatma izni ve maden işletme izninin bu çey-
rekte alındığını belirten firma daha önceki işletme izninin geçici 
olduğunu ifade etti.
Ariana Resources’ın Genel Müdürü Dr. Kerim Şener Kızılte-
pe Madeni’nin ilk çeyrek performansı ile ilgili şunları söyledi: 
“Geride bıraktığımız çeyrek Kızıltepe Madeni’nin başarısını orta-
ya koyan dönemlerden biri oldu. İşletmedeki nakit akışının da 
yardımı ile şirketler arasındaki geri ödemeler gerçekleşti. Bu geri 
ödemelerin aylık olarak devam etmesini bekliyoruz. Bu sayede 
şirketimiz 2018 boyunca kendi kendisini finanse edecek güce sa-
hip olacaktır.” 

İMİB Başkanlık Seçimi Tamamlandı Nisan 2018

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nde (İMİB) üç başkan adayı-
nın yarıştığı başkanlık seçimleri sonuçlandı. Toplam 385 İMİB 
üyesinin oy kullandığı seçimlerde yarışan adaylardan mevcut 
başkan Aydın Dinçer, 177 üyenin oyuyla yeniden İMİB Yönetim 
Kurulu Başkanı seçildi. Başkanlık için yarışan diğer adaylardan 
Ergün Efendioğlu 142 oy alırken, Mustafa Selçuk Çevik ise 65 oy 
aldı. Bir oy ise geçersiz sayıldı.
İMİB’de Seçimli Genel Kurul’a kadar görevde bulunan Yönetim 
Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerce ibra edilirken, Birliğin 2018 

yılı bütçesi de üyelerin oybirliğiyle kabul edildi.
Seçimlerle birlikte yeniden İMİB Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevine getirilen Aydın Dinçer yaptığı açıklamada; “Dina-
mik bir sektörüz. Altı ay önce de demokrasiye uygun bir seçim 
yapmıştık. Bugün de yine bize yakışan, kavgasız gürültüsüz bir 
demokrasi şöleni yaşadık. Dayanışma, dostluk, birlik ve beraber-
likle sektörümüzü daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Seçimde 
destek veren tüm meslektaşlarımıza, üyelerimize teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi. 

Akarca Projesi’nde Sondaj Çalışmaları Devam Ediyor 
Nisan 2018

Kanadalı Eurasian Minerals yapılan anlaşma kapsamında üze-
rinde çeşitli haklara sahip olduğu Akarca Projesi’nde sürdürü-
len sondaj programı ile ilgili bir güncelleme yayınladı. Yayın-
lanan güncellemede, Türkiye’nin batısında yer alan projenin 
sahibi olan ve aynı zamanda projeyi yürüten Çiftay’ın paylaştığı 
veriler yer alırken projede 5 hedef bölgede toplam 7.844 metre 
karotlu sondaj çalışması gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan son-
dajlar sonucunda sahadaki altın ve gümüş mineralizasyonunun 
sınırlarında belirgin bir artış olduğu paylaşılırken öne çıkan son-
daj verileri ise şu şekilde oldu;
“Arap Tepe” bölgesindeki AKC-317 isimli sondaj kuyusunda 14 
metreden itibaren 9,5 metre boyunca ortalama 50,30 g/t Au ve 
29,2 g/t Ag içeriği ve bu metraj içerisinde 19,8 metreden itiba-
ren 1,8 metre boyunca ortalama 256,25 g/t Au ve 133,0 g/t Ag 
içeriği tespit edildiği belirtildi.
“Hugla Tepe” bölgesinde yapılan AKC-264 isimli sondaj kuyu-
sunda ise 64,6 metreden itibaren 69,3 metre boyunca 3,68 g/t 
Au ve 4,8 g/t Ag içeriği tespit edildiği ifade edildi. 

Şubat ayındaki ödemenin anlaşmaya uygun şekilde gerçekleş-
tiğini paylaşan firma, arama çalışmaları kapsamında sürdürülen 
sondaj çalışmalarının yanı sıra toplam 4.244 metrelik yarma 
açma çalışması gerçekleştirildiğini belirtti. Yapılan sondajlarla 
mineralizasyonun bilindiğinden daha geniş bir yayılıma sahip 
olduğunun keşfedildiği paylaşılırken özellikle “Percem Tepe” 
bölgesinde yapılan sondajlardan elde edilen sonuçların mi-
neralizasyonun yüzeye çok yakın bir noktada bulunduğunu 
gösterdiği vurgulandı. “Percem Tepe” bölgesinde ise AKC-289 
isimli sondaj kuyusunda yüzeyden itibaren 79,1 metre boyunca 
ortalama 1,12 g/t Au ve 10,0 g/t Ag içeriği ve AKC-279 isimli 
sondaj kuyusunda yüzeyden itibaren 72,8 metre boyunca orta-
lama 0,95 g/t Au ve 10,8 g/t Ag içerikleri tespit edildi. 
Projede 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecek çalışmalar hak-
kında da bilgi veren firma arama izni kapsamında çalışmaların 
sürdürüleceğini ifade ederken sahada 2018 yılı sonunda kadar 
25.000 metre sondaj çalışmasının yanı sıra gelişmiş metalurjik 
araştırmalar da gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı. 
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MİGEM Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Basın 
Açıklaması Yaptı Mayıs 2018

MİGEM, son dönemde basında çıkan ve bazı STK temsilcileri 
tarafından dile getirildiği belirtilen taraflı ve gerçek dışı oldu-
ğu ifade edilen iddialara karşın bir basın açıklaması yayınladı. 
Yapılan açıklamada kurumda son yıllarda gerçekleştirilen yeni-
den yapılanma ile ilgili bilgilere yer verilirken açıklamanın tam 
metni şu şekilde oldu:
“Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MİGEM) kurumsal ve hukuki 
yapısı analiz edilmiş, sektörün ihtiyaç ve beklentilerinin karşılana-
bilmesi adına, sektörün tüm taraflarıyla güçlü bir istişare süreci 
başlatılmış, yapılan teknik ve bilimsel çalışmalar sonucunda da 
kurum içerisinde yeniden yapılanmaya gidilmiştir. Bu yeni yapı-
lanma sürecinde Denetim, Eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği, Maden 
Kanunu, Mevzuatlar ve Personel Rejimi gibi birçok alanda çağın 
gerektirdiği standartlara ulaşmak adına önemli adımlar atılmıştır 
ve atılmaya da devam etmektedir.
Bu bağlamda; Yapılan çalışmalar ile hizmet sunumunda minimal 
@ oranında iyileştirme sağlanarak MİGEM’ de bekleyen yaklaşık 
24.000 iş, 2017 Eylül ayı itibariyle sıfıra indirilmiştir.
“İşletme güvenliği sağlanamamış madencilik faaliyetlerine sıfır to-
lerans” sloganı ile duyurduğumuz yeni modelin hayata geçirilmesi 
ile “Maden Sahalarında Risk Yönetimi” adı altında yeni bir uygula-
ma başlatılmıştır. Bu uygulama ile maden işletmeleri, barındırdık-
ları tehlike büyüklüklerine göre “Mavi”, “Sarı” ve “Kırmızı” olmak 
üzere 3 gruba ayrılmış ve risk büyüklüklerine göre “yılda 1, 2 ve 4 
kez” denetlenmeye başlanmıştır. Bu anlayışla 2017 yılı başından 
2018 yılı Nisan ayı sonuna kadar 9.497 adet maden ruhsatı denet-
lenmiştir. Bu denetimlerle, 2017 yılının başından 2018 yılının Nisan 
ayı sonuna kadar riskli görülen 1.816 adet madenin faaliyetleri, iş-
letme güvenliği sağlanana kadar durdurulmuştur. Bu çalışmala-
rın yürütülmesi sırasında, denetim kalitesini ve sıklığını artırmak 
amacıyla, 2017 yılı içerisinde alanında uzman ve deneyimli 69 yer 
altı Denetim Uzmanının kurum bünyesinde istihdamı sağlanmış-
tır. Denetimlerdeki olası subjektifliği en aza indirmek için denetim 
raporlama sistemi yeni bir formata kavuşturulmuştur. Bunun yanı 
sıra, Maden Kanununda 23.03.2018 tarihinde yapılan değişiklik 
ile “Kanun kapsamında işletme izni veya Bakanlıkça şerh edilmiş 
rödavans sözleşmesi olmaksızın mücavirdeki sahalara taşmalar 
hariç olmak üzere, maden ocağı açılması, maden üretilmesi veya 
faaliyetleri durdurulmuş maden sahalarında üretim faaliyetleri-
nin durdurulmasına sebep olan durumların düzeltilmesi ve/veya 
işletme güvenliğine yönelik faaliyetlerin dışında üretim faaliyetin-
de bulunulması fiillerini işleyenlere üç yıldan beş yıla kadar hapis 
ve yirmi bin güne kadar adli para cezası verilir. Bu suçlardan hü-
küm giyenler, infazın tamamlanmasından itibaren on yıl boyun-
ca madencilik faaliyeti yapamazlar” ibaresi eklenerek kaçak ma-
denlerin ve madencilik kazalarının önüne geçilmesi için büyük bir 
adım atılmıştır.
Bu çalışmaların yanı sıra, kısa bir zaman içerisinde hayata geçi-
rilecek olan ve MİGEM bünyesindeki tüm bürokratik süreçlerin 
elektronik ortamda ve şeffaf bir altyapıda yürütülerek, iş akışının 
hızlanmasını sağlayacak E-Maden proje çalışmaları, TÜRKSAT ile 

imzalanan sözleşme sonucunda fiilen başlamıştır. Uluslararası 
standartlarda, maden kaynak ve rezerv raporlamalarının yapıl-
ması, temini ve maden yatırımlarının finansmanına erişiminin 
kolaylaştırılması amacıyla, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Ra-
porlama Komisyonu (UMREK) ve UMREK Yönetmeliği fiilen hiz-
mete girmiştir. Aynı zamanda UMREK’in uluslararası raporlama 
standartlarının çatı kuruluşu olan CRIRSCO’ya üyelik işlemleri de 
Mayıs 2018 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Ayrıca sektörün en büyük ihtiyaçlarından biri olan kaliteli ve gü-
venli veri sistemini oluşturmak için, özel sektör ve kamunun ma-
den sahalarında yaptığı tüm çalışmalara ait verilerin arşivlenerek, 
işletme ruhsatı alındıktan sonra MİGEM üzerinden yatırımcıların 
hizmetine sunacak olan Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi 
Bankası (TÜVEK) ve TÜVEK Yönetmeliği yayımlanmış olup, kuru-
lum çalışmaları hızla sürdürülmektedir. TÜVEK ile kurumsal bir 
hafıza oluşturulacak ve kurumların hafızası kişilerden bağımsız 
hale getirilecektir.
ETKB, bağlı ve ilgili kuruluşları arasında son dönemlerde gerçek-
leştirilen personel görevlendirmeleri, kurumların iş yükü ve perso-
nelin uzmanlık alanına göre aynı kadro ve özlük haklarıyla yapı-
lan Bakanlık içi düzenlemelerdir.
Yapılan bu çalışmalar ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü, çağın 
gerektirdiği koşullara uyum sağlayacak, kurum hafızasını kişilere 
bağlı olmaktan çıkartıp, doğru ve güvenilir bilgi ile sektöre yön 
veren, bünyesinde genç ve dinamik bir çalışma grubu barındıran 
proaktif bir yapı haline dönüşecektir.
Kurumumuz hedefleri doğrultusunda; madencilik sektörünü mo-
dern dünyanın gerektirdiği standartlara taşımak ve sektörün Gay-
ri Safi Milli Hasıla içerisindeki payını artırmak amacıyla yeniden 
yapılandırma ve dönüşüm programını devam ettirerek, işletme 
güvenliği sağlanamamış madencilik faaliyetlerine sıfır tolerans 
prensibini, istihdam ettiği ve edeceği uzman kadrolarla sürdürme-
ye devam edecektir.
Kuruluşundan günümüze kadar, en büyük modernleşme adım-
larını atan kurumumuz ile ilgili yanlı, gerçek dışı ve mesnetsiz de-
meçler veren bazı sivil toplum kuruluşları ve basında çıkan benzer 
haberler nedeniyle Kurumumuz bu açıklamayı yapma gereği duy-
muştur.
Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur” 
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DÜNYADAN HABERLER

ABD Kritik Olarak Değerlendirdiği 35 Mineralin 
Listesini Yayınladı

Madenciler Lityum Üretimini Arttırmak İstiyor

Mayıs 2018

Mayıs 2018

ABD, uranyum ve batarya hammaddeleri lityum ve kobalt gibi 
minerallerin de arasında bulunduğu bir dizi minerali “kritik mi-
neraller” listesine aldı. Bu mineraller ekonomik ve ulusal güven-
lik açısından çok önemli olarak değerlendirilirken aynı zaman-
da bu minerallerin ülkede daha fazla üretilmesi gerektiğine dair 
görüş bildirildi. 
Aralık ayında başkanlık emri ile hazırlanan ABD’nin ihtiyaç duy-
duğu mineralleri inceleme emri sonrasında yapılan çalışmalar 
sonucunda, ABD İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan liste ile 
Ticaret Bakanlığının ilgileneceği belirtildi.  
Trump yönetiminin kritik hammadde arzını arttırmak için yeni 
kaynaklar keşfetme isteği bilinirken hükümetin bu süreçte 
maden aramaları, maden üretimi, geri dönüşüm gibi konulara 
öncelik verdiği, maden arama ve üretim şirketlerine en güncel 
harita ve jeolojik verilere ulaşım izni sağlanması, yeni madenler 
için onay süreçlerinin hızlandırılması ve leasing teşvikleri gibi 
konularda madencilere yardımcı olduğu biliniyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve üretim, arz, talep ve 
devlet politikalarına göre yeniden şekillenebileceği belirtilen 
listede yer alan mineraller ise şunlar oldu:  Alüminyum (bok-
sit), antimuan, arsenik, barit, berilyum, bizmut, sezyum, krom, 
kobalt, florit, galyum, germanyum, grafit (doğal), hafniyum, 
helyum, indiyum, lityum, magnezyum, manganez, niyobyum, 
platin grubu metalleri, potas, nadir toprak element grubu, ren-
yum, rubidyum, skandiyum, stronsiyum, tantal, tellür, kalay, ti-
tanyum, tungsten, uranyum, vanadyum ve zirkonyum.
İçişleri Bakanlığı Su ve Bilim Sekreteri Tim Petty, “ABD, ülkenin 
güvenlik ve ekonomik refahı için hayati önem taşıyan bu maden-
lerin ithalatına büyük ölçüde bağımlı durumda. Amerika’nın dış 
kaynaklara olan bu bağımlılığı hem ekonomik hem askeri olarak 
stratejik bir zafiyet yaratıyor. Yabancı hükümetlerin kararları, do-
ğal afetler, gerçekleşebilecek diğer beklenmedik durumlar sonu-
cunda bu kritik hammaddelerin arzı kesintiye uğrayabilir. “ şeklin-
de açıklamalarda bulundu. 

Geçtiğimiz aylarda Morgan Stanley’in batarya hammaddelerin-
den lityumda arz fazlası olduğuna dair görüş bildirmesi ve fiyat 
beklentisini aşağıya çekmesi ile lityum şirketlerinin hisselerinde 
düşüş gözlemlenmişti. 
Bu durumun fiyatlara etki etmek amacı güttüğüne inanma-
dıklarını belirten sektördeki şirketler, lityum madenciliğinin 
karmaşık yapısına dikkat çekerek üretimi arttırmakta yaşanan 
sorunları ve maden işleme sürecinde yaşanan darboğazı işaret 
etti. Lityum sektöründe dikkat edilmesi gereken bir diğer nok-
tanın ise “Güney Amerika Lityum Üçgeninde” bulunan maden-
lerde 20 yıldır bir duraksama yaşanması olduğunun altı çizildi.
Sektörün önde gelen firmalarından SQM sektörden beklenti-
sini şu şekilde dile getirdi: SQM üç yıldan kısa süre içerisinde 
üretimini üç katına çıkarmayı hedeflediğini açıklarken şirketin 
CEO’su De Solminihac, şirketin ilk çeyrek sonuçlarını paylaştığı 

raporunda şu ifadeleri kullandı: “Talebin bu yıl ve önümüzdeki 
yıl yaklaşık %20 artış göstermesini bekliyoruz. Yaratacağımız arz 
artışı piyasalarda karşılık bulacaktır. Bizim stratejimiz piyasaların 
talebini karışılacak kurulu kapasiteye sahip olmak.”
Şilili firma 525 milyon dolarlık yatırım ile 2021 yılının başına 
kadar Atacama Madeninde gerçekleştirdiği üretimi 48.000 
tondan 180.000 tona çıkarmayı hedeflediğini duyurmuştu. Bu 
yıl yapılacak 75 milyon dolarlık yatırımla kapasitenin 70.000 
tona çıkarılması planlanıyor.  Geçtiğimiz yıl tüm dünyada ger-
çekleştirilen lityum üretiminin ise 215.000 ton olduğu tahmin 
ediliyor.
De Solminihac’ın açıklamaları lityum piyasalarında üretim faz-
lası olduğunu düşünen kesimi tatmin etmezken lityum fiyatları 
şimdilik konumunu korumayı başardı ve piyasalarda hala tale-
bin artacağına dair bir fikir birliği mevcut. 

Avustralya’nın Kuzeyinde Potansiyel Bakır Sahaları 
Keşfedildi Mayıs 2018

Avustralya Hükümeti desteği ile gerçekleştirilen ve Kuzey 
Avustralya’nın jeokimyasal yapısını inceleyen çalışmadan 
(Northern Australian Geochemical Survey) elde edilen son veri-
lere göre, Queensland’ın kuzey sınırında potansiyel bakır nok-
taları bulunduğu açıklandı.
Doğal Kaynaklar Bakanı ve Kuzey Avustralya Senatörü Matt 
Canavan, Northern West Star gazetesine verdiği röportajda 
776 noktadan toplanan örneklerin önemli miktarda bakır, 
çinko ve nikel varlığını işaret ettiğini belirtirken elde edilen 
jeokimyasal verilerin havzanın yer altında olabileceğini gös-
terdiğini ifade etti.

Canavan gazeteye verdiği demeçte, yeni verilerin mevcut 
bölgesel yerçekimi verileri ve Güney Nicholson havzasından 
elde edilen sismik veriler ile jeoloji haritalarını tamamlan-
dığını ifade ederken yeni verilerin havzanın daha önce dü-
şünülenden üç kat daha büyük olabileceğini gösterdiğini 
vurguladı.
Doğal Kaynaklar Bakanı, bu sonuçların iyi bilinen maden 
merkezleri olan Tennant Deres (Tennant Creek) ve İsa Dağı 
(Mount Isa) arasında uzanan keşfedilmemiş bölgenin geniş 
bir potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini de sözlerine 
ekledi.
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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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Küresel Bakır Üretimi 2018 Yılı Birinci Çeyrekte 
Artış Gösterdi

BHP: “Çin’in Tercihi Kaliteden Yana” 

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Yılın birinci çeyreği sonunda dünyadaki bakır üretimi önce-
ki yılın aynı dönemine göre %14,8 artışla 345.725 ton olarak 
gerçekleşti.  S&P Global firmasının yayınladığı raporda yılın 
ilk çeyreğindeki üretim miktarı 40.000 tonun üzerinde olan 
firmalar yer aldı. Yıllık bazda artış görülmesine rağmen 2017 
yılının son çeyreği ile kıyaslama yapıldığı taktirde ise üretim 
miktarının düşmesi dikkat çekti. 15 firmanın üretim sonuçları-
na göre oluşturulan veri setinde önceki çeyreğe kıyasla %4,8 
düşüş görülmesinin yanında listelenen 15 firmanın sadece 5 
tanesinin üretiminde artış görüldüğü belirtildi. Üretimde artış 
sağlayan firmalar şunlar oldu: BHP Billiton Group, Zijin Mining 
Group Co. Ltd., Kaz Minerals PLC, PJSC, Norilsk Nickel Co, Ang-
lo American. 
Yıllık üretim miktarı en fazla olan firmalar Eskondida Madenin-
de %57,5 hissesi olan BHP ve %30 hissesi olan Rio Tinto oldu. 
Artışın sebebi olarak Escondida Madeninde geçtiğimiz yıl ya-
şanan sıkıntılar sonrası normal üretime dönülmesi olarak de-
ğerlendirilirken madende yapılan üretim geçtiğimiz yıla kıyasla 
322.000 tona ulaşarak üç katına çıkmış oldu. 

Freeport McMoran ile birlikte Grasberg madenini işleten 
Rio Tinto, madenin yüksek üretim performansını üretim 
verilerine yansıtamadı. Madende %40 hissesi bulunan 
Rio Tinto, madenin artan üretim performansından fayda-
lanamadı. Madendeki ortağı Freeport McMoran’ın “Force 
Majeure” talebinin uygulanması için geçen süre içerisinde 
madenin hisselerinin kontrolüne alamayan firma önceki 
yıla kıyasla üretim miktarını iki katına çıkaran madenden 
fayda sağlayamadı. 
Üretim miktarı sıralamasında üçüncü olan Freeport’un yıllık 
bazda üretim miktarı %13,1 artış gösterirken çeyrek bazında ise 
üretim miktarı %5,9 düşüş gösterdi. Çeyrek bazındaki düşüşün 
temel sebebinin ise Grasberg madenindeki bakım çalışmaları 
ve değirmene giren cevherin karakteristik yapısı olarak göste-
rildi. 
Listede yer alan firmalar arasında önceki yıla göre hem yıllık 
hem de önceki çeyreğe kıyasla düşüş gösteren firmalar ise 
MMG Ltd., Grupo Mexico Sab de CV, Antofagasta PLC, Vale SA 
ve KGHM Polska Miedz SA. oldu. 

Gem Diamonds Dokuzuncu Büyük Elmas 
Keşfini Gerçekleştirdi  Mayıs 2018

Çalışmalarını Afrika’ya yoğunlaştıran Gem Diamonds, Lesho-
to’da bulunan Letšeng Madeninden 115 karatlık bir elmas keşfi 
gerçekleştirildiğini duyurdu. 
Beyaz renkli, Tip IIa özellikli elmas, firmanın 2018 yılı içerisinde 
şimdiye kadar keşfettiği 100 karatdan büyük 9. elmas olurken 
bu keşifle firma 2017 yılında keşfettiği toplam değerli taş mik-
tarını aşmış oldu. Firmanın gerçekleştiği keşifler arasında Ja-

nuaryu Madeninde keşfedilen ve dünyanın 5 en büyük elması 
olma özelliği taşıyan 910 karatlık elmas da bulunuyor.
2006 yılında Letšeng Madenini satın almasından bu yana keş-
fedilmiş beyaz renkli en büyük 20 elmasın 5’inin keşfine imza 
atan Gem Diamonds’ın sahip olduğu maden, bu özelliği ile ka-
rat başı en fazla dolar kazancı elde eden elmas madeni olma 
ünvanını taşıyor. 

Dünyanın en büyük madencisi konumunda bulunan BHP, Çin’in 
çelik sektöründe gerçekleştirdiği reformların artan çelik tüketi-
mi nedeni ile yüksek kaliteli demir cevheri ve kok kömürü te-
darikçilerine bir avantaj sağlamaya devam edeceğini öngördü.
Bloomberg ile yaptığı röportajda, Çin’in 2015 yılının son 
dönemlerinden bu yana çevre kirliliğinin önüne geçmek ve 
fazla kapasiteyi düşürmek amacı ile çeşitli yaptırımlar uygu-
ladığına dikkat çeken BHP CCO’su Arnoud Balhuizen, “Bu, 
yüksek kaliteli hammaddeler için sürekli bir talep yarattı ve bu 
talep artarak devam ediyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu. 
Yüksek ve düşük kaliteli demir cevheri ve koklaşabilir taş kö-
mürü fiyatları arasındaki farkın daha da açıldığını vurgulayan 
Balhuizen: “Bu fiyat farklılıklarının devam edeceğini düşünü-
yoruz.  En azından geçen yıl gördüğümüz farkın en az üçte ikisi 
korunacaktır.” dedi. 
Çin’in çelik endüstrisindeki reformlarının kapasite azalt-
maktan, işletmeleri geliştirmeye doğru kaydığını ifade eden 

Balhuizen: “Hem hedeflenen karbon emisyon oranlarını karşı-
lamak hem de uzun vadeli kullanım oranını %80’ çıkarmak is-
teyen Çin çelik sektörü çözümü büyük çaplı üretim tesislerinde 
yüksek kaliteli materyal kullanımında arayacak.” şeklinde gö-
rüş belirtti.
BHP, Çin’in büyük projeleri ile birlikte çelik tüketiminin 2020 
yılına kadar yılda yaklaşık %1 oranında artacağını tahmin 
ediyor. “Yavaş, ancak sürdürülebilir” bir büyüme öngören 
BHP: “Önümüzdeki on yıllık süreçte, demir cevherinin yanı sıra 
çeliğe odaklanan bir talep artışı görüyoruz.” şeklinde açıklama 
yaptı.
Çin’in talebinin artacağı yönünde görüş belirten maden 
devi şimdilik üretim miktarını arttırmak gibi bir planlama-
ları olmadığını belirtirken geçtiğimiz dönemde 290 milyon 
tonluk üretim hedefini duyuran firma, üretim miktarları ile 
Çin çelik endüstrisinin gidişatının uyumlu olduğunu düşü-
nüyor.
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MJD ve EFG Epitermal Altın Yatakları Çalıştayını ve 
Konsey Toplantısını Çeşme’de Gerçekleştirdi

Maden Jeologları Derneği (MJD) ve European Federation of 
Geologists (EFG)’in ortaklaşa düzenlediği 2. EuroWorkshop: 
Epithermal Gold Deposits of Western Anatolia başlıklı Çalıştay 
14-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında, 75. EFG Bahar Konsey Top-
lantısı ise 19-20 Mayıs 2018 tarihlerinde İzmir Çeşme’de başa-
rıyla tamamlandı. 
Avrupa’da altın ve değerli metal cevherleşmesi açısından 
önemli bir konumda bulunan ülkemiz, metal maden aramala-
rında da önemli bir seviyede bilgi birikimine sahip. Eski ve yeni 
cevherleşme keşifleri ile bu projelerin birer madene dönüşme-
si birçok ülke arasında halen Türkiye’yi madencilik anlamında 
cazip konumda tutuyor. Bundan dolayı EFG’nin 2017 Mayıs 
ayında Yunanistan’ın Santorini adasında yapılan 1. EuroWorks-
hop: Geothermal konulu toplantısında 2018 Mayıs döneminde 
yapılması planlanan 75. EFG Bahar Konsey Toplantısı’nın Tür-
kiye’de yapılması kararlaştırılmış ve 2. EuroWorkshop teması 
olarak da “Batı Anadolu’daki Epitermal Altın Cevherleşmeleri” 
seçilmişti. İki organizasyon geçtiğimiz günlerde MJD tarafından 
başarıyla organize edilirken EFG üyesi 18 ülkeden 70 katılımcı 
ile ülkemizden çok sayıda MJD üyesi organizasyonlara iştirak 
etti. Batı Anadolu’nun epitermal potansiyelinin enine boyuna 

tartışıldığı toplantı, öncesinde üç günlük ve sonrasında bir gün-
lük arazi gezileri ile zenginleştirilirken, bu kapsamda Ovacık, 
Lapseki ve Efemçukuru Altın madenleri ile TV Tower Altın-Bakır 
Projesi ziyaret edildi. 
EFG Euro Workshop’lar EFG’nin European Geologists (EurGe-
ol) ünvanı taşıyan ve diğer jeologlar için yeni bir Sürekli Pro-
fesyonel Gelişim (Continuous Professional Development-CPD) 
eğitimlerinin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalıştaylarla 
birlikte profesyonel anlamda bilgi ve fikir alışverişlerinin olma-
sı ve yer bilimleri camiası içerisinde de karşılıklı ilişkilerin güç-
lenmesini amaçlanmaktadır. Çalıştaylar ayrıca öğrenci ve genç 
profesyoneller için de uygulamalı eğitim olarak görülmekte ve 
bu sayede EFG’nin vizyon ve misyonlarına alışmaları ve sertifi-
kalı eğitim almalarını sağlamaktadır. 
EFG Hakkında
EFG (Avrupa Jeologlar Federasyonu) 1980 yılında kurulan bir sivil 
toplum örgütüdür ve bugün Avrupa çapında 45.000’den fazla yer 
bilimciyi temsil eden 26 Ulusal Birliği bünyesinde barındırmakta-
dır. EFG asıl amaçları doğal kaynakların daha güvenli, daha bilinçli 
ve daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına katkıda bulun-
mak ve halkı yerbilimleri alanında bilgilendirmek olan profesyo- 

ETKINLIK DEĞERLENDIRME
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nel bir kuruluştur. EFG, PERC’in kurucu üyele-
rinden biri olarak, Avrupalı jeologların gerekli 
yetkinliği kanıtlamaları durumunda ‘Yetkin 
Kişi’ (European Geologists-EurGeol) olarak 
nitelendirilmesini sağlayan organizasyon ola-
rak kabul edilir. Bu ünvan jeologların öncelikli 
olarak Avrupa’da ve dünyadaki başlıca orga-
nizasyonlarca tanınmalarını sağlayıp, önemli 
fırsatların doğmasına vesile olmaktadır. PERC 
ise Avrupa’daki borsalarda listelenen şirketler 
tarafından arama sonuçlarının, mineral kay-
naklarının ve maden rezervlerinin kamuya 
açıklanması için standartlar belirlemekten 
sorumlu kuruluştur. CRIRSCO (Committee for 
Mineral Reserves International Reporting Standards)’nun bir üyesi 
olan PERC Raporlama Standardı da CRIRSCO Raporlama Şablonu 
ile tamamen uyumludur.
EFG merkez ofisi Brüksel’de bulunmaktadır. Her üye ülke EFG 
Konseyi’nde iki delegeden oluşan bir ulusal delegasyon tarafın-
dan temsil edilir. Her üye ülkenin lonsey toplantılarında bir oy 
hakkı vardır. Konsey, yılda bir kez genellikle Haziran ayında, üye 
ülkelerden birinde toplanır. Ayrıca, Kasım veya Aralık aylarında 
Brüksel’de bir konsey toplantısı yapılır. Konseyin yürütme yet-
kisi iki yıllık görev süresi için atanan başkan, başkan yardımcısı, 
genel sekreter, sayman ve dış ilişkiler sorumlusu olmak üzere 
kurul tarafından seçilir. Kurul, elektronik ortamda en çok dört 
ila altı kez bir araya gelerek, EFG’nin günlük işlerini yönetim ku-
rulu bünyesinde sürdürmektedir.
MJD’nin EFG Üyeliği Hakkında
MJD uluslararası entegrasyon politikasının bir parçası olarak, 
EFG çatısı altında Türkiye’nin de temsil edilmesinin ve bu saye-
de üyelerinin EFG olanaklarından istifade edebilmesinin önünü 
açmak için 2016 yılı içerisinde European Federation of Geo-
logists (EFG)’e üye olmak için çalışmalara başlamış ve EFG tara-
fından istenilen kriterler yerine getirilmiştir. Nisan ayı içerisinde 
başvuru işlemleri tamamlanmış ve EFG 21-22 Mayıs 2016 ta-
rihlerinde Lizbon’da yapılan konsey toplantısına MJD’yi davet 
etmiştir. MJD toplantıya gözlemci olarak katılmış ve derneği ta-

nıtan bir sunum gerçekleştirmiştir. Aynı tarihte gerçekleştirilen 
EFG konsey toplantısında MJD’nin üyelik başvurusu oy birliği 
ile kabul edilmiştir. CRIRSCO’nun bir üyesi olan PERC ile de ilişki 
kuran MJD’nin buraya da asli üyelik süreci devam ederken MJD 
şu an PERC’te gözlemci statüsünde yer almaktadır. 
MJD, EFG üyeliği ile uluslararası entegrasyon hedefinde önem-
li bir aşamayı gerçekleştirmiştir ve kısa süre zarfında, EFG’nin 
etkin bir üyesi olmuştur. Henüz 2 yıllık üye olmasına rağmen, 
EFG’nin en önemli organizasyonu olan EFG Workshop’a ev sa-
hipliği yapmıştır. Avrupa projelerine katılım göstermeye baş-
lamıştır. Euro Geologist (EurGeol) ünvanı ile ilgili olarak Ulusal 
İnceleme Komitesi (National Vetting Committee) MJD bünye-
sinde kurulmuş ve gerekli çalışmalar tamamlamış olup ülke-
mizden EurGeol başvurularına önümüzdeki Temmuz ayından 
itibaren başlanılacaktır.
MJD’nin misyonlarından biri, ülkemizde maden arama ve ma-
dencilik faaliyetlerinin dünyada ulaşılan en ileri seviyede ger-
çekleştirilmesine katkı vermektir. Derneğin EFG üyeliği, bu 
misyonun yerine getirilmesi için önemli bir adım olarak görül-
mektedir. Dernek öncelikli olarak üyelerinin, genelde ise tüm 
meslektaşlarının, Avrupa Birliği projelerine katılımlarının sağ-
lanabilmesi için, EFG üyesi olarak gayret sarf etmektedir. Bu 
projelerden INFACT projesine Türkiye’den katılım MJD vasıta-
sıyla gerçekleştirilmiştir. MJD bu projelerle ilgili olarak, üyelerini 

sürekli bilgilendirip, katılmak isteyen 
üyelerine EFG nezdinde yardımcı ol-
mayı hedeflemektedir.
EFG yapısı itibarıyla güçlü bir orga-
nizasyondur. Avrupa Birliği projele-
rinde de üye sayısı ve üye ağı ile bir-
çok enstitü ile irtibatlıdır. Bu yüzden 
Avrupa bünyesinde birçok kurumu 
tanıyan EFG ile MJD’nin önümüzdeki 
dönemlerde daha fazla bir araya ge-
lerek eğitim programları ve projeler 
üzerinde çalışmalar yapması beklen-
mektedir. 
EFG ve MJD üyeliği hakkında daha 
detaylı bilgi için MJD ile iletişime ge-
çebilirsiniz. 

mjd.org.tr 
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ETKINLIK DEĞERLENDIRME

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü 50 Yaşında!

Hacettepe Üniversitesi Senato’sunun 30 Nisan 1968 tarih ve 
222 numaralı kararı ile kurulan Jeoloji Mühendisliği Bölümü bu 
yıl 50. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyor. 
Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünün kuru-
luşu; 1967 yılının yaz aylarında MTA kamplarına yaptığı ziyaret-
lerden dönmekte olan dönemin MTA Genel Müdürü Doç. Dr. 
Sadrettin Alpan ve beraberindekilerin, ülkenin yer bilimlerine 
olan ihtiyacı üzerine gerçekleştirdikleri hararetli konuşmaların-
da beliren bir fikirken, Alpan’ın konuyu ODTÜ Mütevelli Heye-
tinde görev alan İhsan Doğramacıya açmasıyla hayata geçer.
Başlayan serüven ile birlikte kurucularının engin gelecek ön-
görüsü, yüksek nitelikli mühendis yetiştirerek ülke refahının 
yükseltilmesine ilişkin arzuları ve bu konuda ortaya koydukları 
kararlılık doğrultusunda eğitim-öğretim kadrosunda yer al-
mış olan tüm öğretim kadrosunun büyük emek ve katkıları ile 
Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 50. yılına 
ulaştı. Bu vizyona mezunlarının yer bilimlerinin her alanında 
göstermiş oldukları özverili ve başarılı çalışmaları ile karşılık 
vermeleri ile de Türkiye bugün uluslararası platformda tanınan 
bu önemli kuruma sahip oldu. 
Nisan ayı itibariyle ise Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisli-
ği Bölümünün 50. yılı kapsamında bir dizi etkinliğe imza atılıyor. 
Etkinlikler dizisi yıl içerisinde çeşitli şekillerde devam edecek. 
30 Nisan’da gerçekleştirilen açılış programı Jeoloji Mühendis-
liği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi, Bölüm Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Yurdal Genç, Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Reşat Ulusay, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Candan 
Gökçeoğlu ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Haluk Özen’in 
konuşmaları ile başlarken bu ilk etkinliğin ana bölümünü ise 
Bölüm kurucularından Doç. Dr. Sadrettin Alpan’ın ‘Yaşam ve 
Medeniyetin Temeli Madendir’ başlıklı konferansı oluşturdu. 
Açılış programı müzik sunumları ve çeşitli dönemlerden me-
zunların geniş katılımı ile bir kokteyl ile de taçlandırıldı.
Bölüm Başkanı Ekmekçi; Bölümün kuruluşundan bu yana veri-
len 3000’e yakın lisans, 500’ye yakın da yüksek lisans ve doktora 
mezunu mühendislerin sadece Türkiye’nin dört bir yanında de-
ğil dünyanın çeşitli ülkelerinde başarılı çalışmalar sürdürmele-
rinden doğan gururlarını dile getirirken Yurdal Genç Bölümün 
akademik ve rekabet gücünün arttırılmasında mezunlar ve öğ-

rencilerinden gelen geri bildirimlerin ne kadar önemli olduğu-
nu dile getirerek mezun ilişkilerin geliştirilmesi konusuna daha 
da önem vereceklerini aktardı. Reşat Ulusay ise konuşmasında 
50. Yıl etkinlikleri kapsamında maddi ve manevi destek sağ-
layanlar ile bizzat organizasyonun çeşitli aşamalarında görev 
alan kişi ve kuruluşlara teşekkürlerini sundu.
Daha sonra kürsüye çıkan, aynı zamanda Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyesi de olan Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Candan Gökçeoğlu bölümün 50 yılının 35 yılına şahit olup bir 
fidanın nasıl bir çınara dönüştüğünü gözlemlediğini belirterek, 
Hacettepe Üniversitesinin bir temel bilim olan jeolojinin pratik 
mühendislikte nasıl karşılık bulduğunu dünya genelinde bir 
marka haline gelerek gösterdiğini, bölümden mezun olanla-
rın gördüğü saygıyı ve bu noktada Sadrettin Alpan’ın ve diğer 
kurucuların hayallerinin gerçekleştiğini dile getirdi. Jeolojiyi ve 
yerküreyi anlamanın dünyanın en zor işlerinden birisi olduğunu 
aktaran Gökçeoğlu Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği 
Bölümünün bu zorlu işi kendilerine en iyi şekilde öğrettiğini, 
kendilerinin de gelecek nesillere en iyi şekilde bu bilimi aktar-
maya devam edeceklerinin altını çizerek sözlerini noktaladı.
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen ise sözleri-
ne; geçmiş olmadan gelecekle ilgili konuşmanın çok mümkün 
olmadığına inandığını belirtip, Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 
50 yıllık geçmişini gözlemlediğinde ne kadar duygulandığını 
dile getirerek başladı. Bölümün bir marka haline gelmesinde 
gösterilen özveriler ve verilen emeklerin ardından bu günlere 
gelindikten sonra bunun çok daha ileriye götürülmesinin ka-
çınılmaz olduğunu, bunun da mezunlar ve genç meslektaşla-
rımızın önemli katkıları ile gerçekleşeceğini belirtti. Hacettepe 
Üniversitesinin günümüzde 10 araştırma üniversitesi içerisinde 
yer almasının önemine de vurgu yapan Özen önümüzdeki dö-
nemlerde iki alanda Hacettepe Üniversitesinin ülkemize çok 
katkı sağlayabileceğini belirtti. Özen bunları sosyal bilimler 
bölümleri ile ‘göç’ sorunu ve jeoloji mühendisliği bölümünü 
de kapsayan ‘enerji’ konusu olarak vurguladı. Bu alanlarda il-
gili bölümlerin ortaya koyacakları akademik çözüm önerileri ile 
Hacettepe Üniversitesinin bu ülkeye katkılarını kat be kat arttır-
masının mümkün olduğunu aktaran Özen Hacettepelilerin sa-
dece ülkenin sorunlarını konuşmakla kalmayıp üretecekleri  
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çözümler ve yapacakları çalışmalar ile de asli görevlerini yerine 
getirerek Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalmasına 
önemli katkı sağlayacaklarını vurguladı.
Açılış programının ana bölümünü oluşturan konferans kapsa-
mında ise Doç. Dr. Sadrettin Alpan kürsüye çıktı. Alpan; 50. yıl 
etkinliklerinin de sloganı haline gelen ‘Hacettepeli Jeologlar 
Her Yerde’ sözleri ile yer yer heyecanlı yer yer ise duygu yüklü 
konuşmasına başlayıp ilerleyen yaşına rağmen kürsüde daki-
kalarca ayakta kalmayı tercih ederek anılarını ve düşüncelerini 
dinleyicilerle paylaştı.
Alpan, Ulu Önder Atatürk’ün talimatıyla kurulan MTA, Etibank 
ve Sümerbank’ın tarihçesi ile başladığı konuşmasında; kurulan 
kurumların yer bilimci ihtiyacı doğrultusunda yurt dışına gön-
derilen Türk yer bilimcilerin ülkemize dönüşü ile 40’lı yıllarda 
başlanan atılımlar, ülkemizde kurulmaya başlanan bölümler, 
süreçte yaşanan zorluklar ve diğer pek çok anısını aktardı. 
Dönemin Başbakanı İsmet İnönü’nün “Bu ülkede maden yok di-
yorlar, siz ne diyorsunuz?” sorusuna karşı heyecanlı bir şekilde 
“Hayır, bu doğru değil, ülkemiz madenler açısından zengindir!” 
diyerek dikkat çeken dönemin MTA Genel Müdürü Sadrettin 
Alpan, İhsan Doğramacı ile Beytepe yerleşkesinin kuruluşu 
hakkındaki görüşmelerini, ardından da Jeoloji Mühendisliği 
Bölümünün kuruluşu aşamasındaki yaşananları izleyicilere ak-
tardı. Bölümün kuruluşunda MTA’nın katkıları, bölümde verilen 
ilk dersler, önemli görevlerde yer alan akademisyenlerle anıları 
dinleyiciler keyifle takip etti.
Konuşmasında madencilik tarihine de değinen Alpan medeni-
yetlerin madencilik sayesinde geliştiğini, insanın bile madenler 
yani elementler ve bileşikler olmadan hayatta kalamayacağının 
altını çizdi. Bu kapsamda özellikle değinmek istediği MTA Ge-
nel Müdürlüğü’nden sonraki görevi ise ders niteliğindeydi. 78 
yılında MTA’daki görevinden ayrılan ve sonraki yıl Birleşmiş Mil-
letler davetlisi olarak gittiği ABD’de uluslararası danışman ve 
kuruluşun maden bölümü başkanı olarak aldığı görevler doğ-
rultusunda 50 ülkeyi ziyaret eden Alpan, görevi süresince 100’e 
yakın yardım projesi hazırladığını, bunlardan üçünün önemine 
istinaden detaylarını paylaşmak istediğini belirtti. Alpan sunu-
munda konuyla ilgili olarak şunları aktardı;
Güney Kore, 80 yılında görevi itibariyle Alpan’ı davet ederek 
ekonomi ve ticareti geliştirme konusunda ülkenin maden kay-
naklarını değerlendirmesini istiyor. Ülkedeki maden sahalarını 
haftalarca gezen Alpan sadece gemi inşa endüstrisine sahip 
olduğunu öğrendiği Güney Kore’ye ellerinde bulunan gözlem-
lediği maden kaynaklarından yola çıkarak çeşitli endüstriler 
kurmalarını tavsiye ediyor. Hemen ardından hükümetin daveti 
ile Çin’i ziyaret eden Alpan orada madencilikten ziyade kendi-
sinden Batılı ülkelerin ekonomileri hakkında bilgi alan Çinlilerle 
görüştükten sonra maden alanında da gerekli paylaşımlarda 
bulunuyor. Aynı dönemde ülkede de rejim değişikliğine gidili-
yor. Oradan da Kuzey Kore’ye geçen Alpan, o dönemki devlet 
başkanının “Ülkenin kömür üretimini 10 milyon tondan 100 mil-
yon tona çıkarın!” talimatı doğrultusunda kendisiyle görüşüldü-
ğünü öğreniyor ve gerekli bilgi paylaşımlarında bulunuyor. 
Bahsettiği bu ülkelerin o dönemdeki gelişmişlik seviyelerinin 
çok düşük olduğuna vurgu yapan Alpan, üç ülkenin de 80’li 

yılların başlarında Türkiye’den oldukça geri olduklarını gözlem-
lediğini belirtiyor.  Alpan, o yıllarda Kore’de, Çin’de sokaklarda 
araba yokken Türkiye’de her şehirde arabaların rutin hayatın 
parçası olduğunu, o dönemde bahsedilen ülkelerde yapılaş-
manın geri kaldığını, Türkiye’de ise lüks otellerin dahi bulundu-
ğunu, çok daha medeni bir ülke olduğumuzu belirtiyor. 1984 
yılında o dönemki Çin’e Birleşmiş Milletlerden 20 milyon dolar 
gibi bir yardım yapıldığını ve bunu Çin’in hemen kabul ettiğini 
de bir not olarak ekliyor.
Alpan o dönemden aktardığı bilgilerin ardından günümüzde 
Güney Kore’nin çok çeşitli endüstrilerde dünya lideri olduğu-
nu, Kuzey Kore’nin savunma sanayi başta olmak üzere pek çok 
konuda önde gelen ülkeler arasında yer aldığını, Çin’in ise eko-
nomik anlamda dünya liderliğine oynadığını anımsattı. Bu ül-
kelerin yokluk içerisindeyken ekonomiyi, ticareti canlandırarak, 
bunun için de madenciliği iyi çalışarak bugünlere geldiklerini 
ve artık bizden çok daha ileri seviyede olduklarını belirten Al-
pan, halbuki Atatürk’ün onlardan onlarca yıl önce “Memleke-
timiz fakir, bizim ekonomimizi geliştirmemiz lazım, fabrikalar 
kurmamız lazım” dediğini ve ilk işin MTA’nın, Etibank’ın ku-
rulması olduğunu aktardı. Ardından geçen yıllarda madenci-
lik alanında atılımların yapıldığını, Cumhuriyetin ilk yıllarında 
ve sonraki senelerde liderlerimizin madenciliğin ülkemiz için 
öneminin bilincinde olup yer bilimcileri el üstünde tuttuklarını, 
onların yetişmeleri için imkanlar sağladıklarını ancak son 30-40 
yılda madenciliğin maalesef ülkemizde geri planda kaldığını 
gözlemlediğini belirtti. 
Her bilim dalının temelini jeolojinin oluşturduğunu, maden ol-
mazsa ekonominin, medeniyetin ve yaşamın da olmayacağını 
belirten Alpan Batılı ülkelerin bu kadar ileri olmasını, pek çok 
bilimin temeli olan jeolojinin 200-300 yıl önce işlenmeye, öğ-
retilmeye başlamasına bağlayarak bizim jeolojideki akademik 
geçmişimizin sadece 80 yıl öncesine dayanmasıyla alakalı ola-
rak madencilikte ve ekonomide de o ülkeleri geriden takip et-
tiğimizi aktararak bu madenciliğe yeniden değer verilmesinin 
ülkemiz için önemime vurgu yapıp sözlerini sonlandırdı.
50. yıl etkinlikleri kapsamındaki 11 Mayıs 2018 tarihindeki bir di-
ğer söyleşi ise bölümün emekli öğretim üyelerinden Dr. Süleyman 
Kocaefe tarafından “Geçmişin İzleri” başlığında gerçekleştirildi. 
Kocaefe’nin eski öğrencileri ve mesai arkadaşlarının katılımıyla 
gerçekleşen keyifli söyleşinin ardından 18 Mayıs 2018 tarihinde 
ise Depremlerin neden olduğu zemin davranışlarıyla ilgili hasar-
lar, etkileri ve mikrobölgeleme yaklaşımlarının önemi” başlığı al-
tında Prof. Dr. Reşat Ulusay tarafından bir konferans verildi. 
Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünün kuru-
luşunun 50. yılını tebrik ediyor nice başarılara imza atarak faali-
yetlerinin devamını diliyoruz. 
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TMD 56. Dönem Genel Kurulunu Gerçekleştirip 70. 
Yaşını Kutladı
Türkiye Madenciler Derneği (TMD), 56. Dönem Genel Kurulu, 
11 Mayıs Cuma günü İstanbul’da düzenlendi. TMD bu yıl ayrıca 
70. yılını kutluyor...
Genel Kurul toplantısında açılış konuşmasını yapan TMD 
Genel Başkanı Atılgan Sökmen, olağan genel kurulun 70. yıl 
kutlamalarına denk gelmesinin hoş bir tesadüf olduğunu söy-
lerken; “1948’den bu yana faaliyet gösteren derneğimiz üstüne 
düşen görevleri yerine getirmek için büyük bir gayret içerisinde. 
Bunu yaparken en büyük gücümüz siz üyelerimizsiniz. Sizlerin 
desteği ve birlikte olma bilinci ancak bir fayda bir sonuç getire-
bilecek ve getirmektedir. Yaklaşık 7 yıldır ülkemizdeki değişen 
koşullar sektörümüzü tahmin ediyorum ki diğer sektörlerden 
çok daha fazla etkileyen bir ortamdayız. Bunu aşmanın, birazcık 
nefes alınabilecek şekle çevirmenin gayreti içindeyiz. Ama bunu 
ne kadar başarabildik? Belli ölçülerde yumuşatılmasında başarı-
lı olabildik ama başarısız olduğumuz noktada da hiçbir zaman 
diyaloğumuzu kesmedik. Birlikte çalışabildiğimizi gösterdik ki 
nitekim bunun sonuçlarını da bir şekilde aldık. Yaptığımız kon-
feranslarda, çalıştaylarda sivil toplum örgütleri ile birlikte dü-
zenlediğimiz toplantılarda, devletin ve Bakanlığımızın bizimle 
birlikte olduğunu, belirli bir yere kadar çözüm odaklı çalışma 
yapabildiğimiz gördük. Bunları arttırmak ve ilerletmek zorun-
dayız.” dedi. Türkiye’nin normal bir süreçte olmadığını vurgu-
layan Sökmen, “Bugünlerin geçeceğine, gerçekten demokratik, 
serbest piyasa kurallarının işlediği, yine parlayan bir yıldız haline 
geleceği günleri kesinlikle umuyor ve bekliyoruz.” temennisinde 
bulundu.
Atılgan Sökmen’in konuşmasının ardından genel kurulun baş-
layabilmesi için divan seçimi yapıldı. Önceki dernek başkanla-
rından da olan Mustafa Sönmez başkan; Barış Erdem başkan 
yardımcısı ve Amir Atabay da yazman üye olarak oybirliğiyle 
seçildi. 
Mustafa Sönmez, “TMD’nin genel kurulları her zaman için 
ilkeleri doğrultusunda çok olgun geçer. Bu genel kurula da 
önemli katkılarınız olacağına inanarak ve başarılı geçmesi 
umuduyla...” diyerek genel kurulu açtı. Divanın ilk görevi 
olan, Atatürk ile dava arkadaşları, ebediyete intikal eden 
TMD’nin üyeleri ve tüm madenciler için saygı duruşunda 
bulunuldu. Sönmez, “Türkiye Madenciler Derneği’nin Mart 
2009’da yapılan genel kurulunda divana katip olarak seçil-
dim. O zamandan bu yana aralıksız olarak dernekte hizmet 
ettiğim için bir daha divanda görev almam mümkün olmadı. 
Bugün de sağ olsun arkadaşlar beni divan başkanlığına layık 
gördüler. İçtenlikle söylüyorum birçok derneğin, vakfın, konfe-
ransların başkanlığını yaptım. Ama böylesine duygulandıran, 
heyecanlandıran bir yerde başkanlık yapmak çok özel. Kurulu-
şundan bugüne kadar 50’li, 60’lı,70’li -ki 80’leri biraz biliyorum 
90 sonrasını hep biliyorum- acaba o zamanlardaki genel ku-
rulları nasıldı, ülkenin hali nasıldı, genel kurula katılanlar ülke 
adına, sektör adına ne düşünüyorlardı? Bu vesileyle o günden 
bugüne emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.” dedi. 

Türkiye’nin içinden geçtiği bu süreçte herkese görevler 
düştüğünü belirten Sönmez, “Ülkedeki demokrasinin sosyal 
ve ekonomik hayatın ileriye dönük kazanabilmesi için hepi-
nize ayrı ayrı görev düşüyor. Ama en çok da TMD’ye ödevler 
düşüyor. Şurası da muhakkak ki derneklerde yönetimlerde yer 
almak ciddi maddi ve manevi fedakarlık gerektiriyor. Eğer biz-
lerin de desteği olursa dernek ileriye dönük daha güzel şeyler 
yapabilir.” yorumunu yaptı.
TMD Yeni Yönetimi Seçildi
Sönmez’in konuşmasından sonra gündeme geçilerek, Yöne-
tim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları okundu ve görüşül-
dü. Yönetim kurulu ve denetçilerin aklanması maddesi yerine 
getirildikten sonra 01.01.2018 ile 30.04.2018 arası geçici Mali 
durum ile 2018-2019 yıl tahmini bütçenin kabulü gerçekleşti-
rildi. Ardından tüzük değişiklikleri önerilerinin görüşülmesinin 
ardından yeni yönetim kurulu ve üyelerinin seçimine geçildi. 41 
kişinin katıldığı genel kurulda 38 kişinin oy kullanmasıyla seçim 
yapılarak yeni yönetim belirlendi.
Genel kurulun dilek ve temenniler bölümünde söz alan Atıl-
gan Sönmez, şunları söyledi; “Önümüzdeki dönem zor geçe-
cek. Umarım bu zor gidişat, normal olan yönetim biçimlerine ve 
süreçlere evrilir de her şey yerine oturur. Şu anda sektörde taşla-
rın hiçbir şekilde yerine oturmadığını görüyoruz. Birçok şeyin se-
bebini bilemiyoruz, pek çok uygulamanın neden olduğunu an-
layamıyoruz. Bürokrat arkadaşlarımızla ve daha üst düzeydeki 
sohbetlerimizde de bunun cevabını alamıyoruz. Artık normal bir 
sürece geçmemiz gerekiyor. TMD’de yeni yönetimimiz şöyle bir 
yola girecektir; özellikle bizim üyelerimizle yapmaya çalıştığımız 
sistemin devamı çok önem taşıyor. Daha çok birlik ve beraberlik 
hepimiz için geçerli olacak. Mesela bizim bu dönemde yaptığı-
mız önemli işlerden bir tanesi diğer sivil toplum örgütleri ile olan 
ilişkileri en iyi düzeye çıkarmaktı. Bir maden platformu şeklin-
de bağlayıcı olmayan, birlikte davranarak güç birliği yaparak 
birçok şeyin üstesinden geldik. Bir yere verilecek dilekçeye 11  
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Sivil Toplum Örgütü imza atması konusunu başardık ki bu çok 
önemli bir şey. Özellikle Başkanlar Konseyi’nin fesih edilmesin-
den sonra oluşacak boşluk önlendi. Bunu çok önemsiyoruz. Bize 
‘bir araya gelmiyorsunuz’ gibi bir serzenişte bulunan bürokrasi-
yi de bir şekilde bu yönüyle tatmin etmiş olduk. Bir Maden Plat-
formu şeklinde sürdürdüğümüz çalışmanın bir özelliği var; bu 
platformda yer alan kuruluşlar, kendi dinamizmini, etkinliğini 
azaltmadan birlikteler. Bir üst kurulun, örgütünün yerine herkes 
kendi fonksiyonlarını yerine getirirken işbirliği noktasında bir-
likte davranıyor. Yeni yönetimden benim beklediğim de bunun 
fasılasız bütün örgütleri kucaklayacak şekilde birlikte devam 
ettirmeleri.“
TMD’nin, üretimin yüzde 80’ini yapan bir üye profiline sahip 
olduğunu, bunun Türkiye’de bir başka örgütte olmadığını 
anımsatan Sökmen, “Biz danışma kurulları yaptık. O kurullarda 
üyelerimiz kendiliğinden ‘bu para ile bu işler olmaz’ deyip bizi 
daha üst noktada maddi güce kavuşturacak mali güce kavuş-
turacak hale getirdiler. Bir kısmını da hayata geçirdik bunun.” 
dedi. TMD’yi profesyonellerin çalıştığı, üretim yapabilen, ma-
den politikalarında etkili olabilen, önder çalışmalar yapan, 
yaptığı çalışmalar ses getiren bir yapıya ulaştırmak istedikle-
rinin altını çizen Sökmen, bunun için de birlik, beraberlik ve 
maddiyat gerektiğini söyledi.
Mustafa Sönmez de “Sivil kitle örgütlerinin kimseyle kavga 
etmeden ama kimseye de edilgen olmadan bu sistemi diya-
logla, öngörüyle yürüteceğine inanıyorum.” yorumunu dile 
getirdi. 
TMD Yönetimine Tavsiyeler
Toplantıda söz alan İsmet Kasapoğlu, TMD’nin 1999-2000 
yıllarında Avrupa Madenciler Birliği üyesi olduğunu anımsa-
tarak, “Bu sayede Avrupa’daki madenciliği takip imkanı bulu-
yorduk. Son zamanlarda bu ilişki kesildi. Türkiye Madenciler Der-
neği’nin yurtdışında da sektörü temsil etmesinde fayda var. Yeni 
yönetimden talebim bu ilişkinin tekrar kurulmasıdır.” önerisini 
yaptı. 
Suha Nizamoğlu ise son iki yönetimin derneği gerçekten sek-
törün çatı kuruluşu olmaya doğru yönelttiğini, yeni yönetimin 
de bunu devam ettirerek ileriye götürmesi gerektiğini söyledi. 

Nizamoğlu, “Beni rahatsız eden bir konuyu burada söylemek isti-
yorum. Mesela biz bir yere gidiyoruz, ‘Siz aranızda anlaşamıyorsu-
nuz’ anlayışındalar. Artık bu jargon bırakılsın. Önce onlar her alt 
sektörümüze hitap eden ayrıntılı yasa yapsınlar. Sonra biz aramız-
da anlaşırız zaten.” dedi. 
Melih Turhan da yeni yönetime tavsiyelerini şöyle sıraladı; 
“İş sağlığı ve güvenliği konferansları oldukça başarılı. Bunların 
geliştirilerek devam edilmesi gerek. Tüm üyeler, mesleki yeter-
lilik kuruluna katkı sunmalı. Ayrıca derneğimizin yayınları çok 
faydalı. Madenciliğin propagandasını yapmak bakımında bu 
yayınlarımızı üyelerimizin dışında da okunmasını sağlamalıyız.” 
dedi. 
TMD’nin yeni Başkanı Ali Emiroğlu ise bu onurlu görevi en iyi 
şekilde yürütmek için çalışacaklarına söz verdi. Türkiye’deki ma-
denciliğin en sıkıntılı dönemini yaşadığını anımsatan Emiroğlu 
şöyle devam etti; “Sektörde birliği sağlayarak bunların üzerine 
yürümek konusunda kısmen başarılı olduğumuzu düşünüyorum. 
Ama maalesef yasalar torba içinde öyle bir geliyor ki, içeri giren 
golü nasıl yumuşatacağımıza dair mücadele ediyoruz. Çok ciddi 
sorunlar var. Bunlar iş yapmamızı, işletmelerimizi geliştirmemizi 
engelliyor. Önümüzdeki dönem bunların aşılması için gerek bü-
rokrasiye gerek sivil toplum kuruluşlarıyla her türlü çabayı harca-
yacağız. Siz değerli üyelerimizden katkılarının da artarak devamı-
nı diliyorum.”
Kapanışın ardından 70. yıl gala yemeğine geçildi. TMD üyele-
rini, sektör temsilcilerini buluşturan gecede, emeği geçenlere 
plaketleri takdim edildi. 

56. Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri

Başkan MRT MADEN A.Ş. Ali EMİROĞLU

II.Başkan TÜPRAG A.Ş. Mehmet YILMAZ

Genel Sekreter ÇAYELİ BAKIR A.Ş. Dr. Ercan BALCI

Sayman AKÇELİK MADEN A.Ş. Zeki BEŞİRLİ

EGEMAD A.Ş. Barış ERDEM

ESAN ECZACIBAŞI A.Ş. Barış ÜNVER

DEMİR EXPORT A.Ş. Ramazan YÖN

ACACIA MADEN A.Ş. M. Zeki SAYILIR

KASTAMONU MADEN A.Ş. Haluk VARDAR

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

NETMER MERMER A.Ş. Amil ATABAY

Gerçek Kişi Üye Doç. Dr. Suha NİZAMOĞLU

ALSER MADENCİLİK A.Ş. Onur KÖKTÜRK

AKÇANSA A.Ş. Özgür ÖZTÜRK

KALTUN MADENCİLİK A.Ş. Mehmet ŞAHİN

Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri

Gerçek Kişi Üye Mustafa KERPİŞÇİ

TÜRK MAADİN A.Ş. G. Şeyda ÇAĞLAYAN

BAO METAL A.Ş. Levent YENER

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

TEKMAR MERMER A.Ş. R. İhya KANGAL

Gerçek Kişi Üye Dr. Sabri ALTINOLUK

Selim AKYILDIZ Selim AKYILDIZ
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YMGV Madencilikte Halkla İlişkiler ve İletişim Açık 
Oturumu Düzenledi
Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı’nın 
35. Vakıf Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 
7 Mayıs 2018 tarihinde, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanlı-
ğı’nın katkıları ile İstanbul’da İTÜ Vakfı 
Sosyal Tesislerinde düzenlediği “Maden-
cilikte Halkla İlişkiler ve İletişim” açık otu-
rumu sivil toplum temsilcileri, öğretim 
görevlileri ve öğrenciler, Vakıf ilgilileri, 
madencilik sektörü şirket temsilcileri-
nin katılımı ile gerçekleştirildi. Açık otu-
rumda, madencilik faaliyetlerinde halkla 
ilişkiler ve iletişimin önemi, sektörün bu 
konudaki eksiklikleri, ortamdaki bilgi 
kirliliğinden kaynaklanan sorunlar ve 
çözümler, madenci-halk-medya ilişkileri 
konunun uzmanları tarafından, Vakfın 
Ankara temsilcisi Mehmet Oğuz Güner 
moderatörlüğünde enine boyuna tartışıldı. Oğuz Güner’in ya-
nında Stratejik İletişim Danışmanı Sevda Güner, Tüprag Metal 
Madencilik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Blo-
omberg HT TV Haber Koordinatörü Ali Çağatay ve Cem Medya 
Grup Başkan Danışmanı Nilgün Bakkaloğlu konu ile ilgili dene-
yimlerini ve görüşlerini katılımcılarla paylaştılar.
Oğuz Güner, halkla ilişkiler ve iletişimin madencilikte çok 
iyi olmadığını, bilgi kirliliğinin çok ileri düzeyde olduğunu 
vurguladığı konuşmasında madenciliğin halka iyi anlatıl-
ması gerektiğini, maalesf madencilerin bu konuda sektörün 
sınıfta kaldığını aktardı. Ayrıca madenciliğin dışındaki sek-
törlerde, çevre ile ilgili bu düzeyde iletişim sorunları yaşan-
madığını da sözlerine ekledi. Sevda Güner ise konuşmasında 
iletişimin bir kültür, bir bakış açısı olduğunu, yatırımla kom-
bine bir oluşum olarak görülmesi gerektiğini aktardı. Ma-
dencilerin yatırımı yaparken iletişimi göz ardı ettiğini, diğer 
işlerin yanında dikkate almaya vakit ayırmadığını, bunun da 
mevcut sorunlara yol açtığını vurguladı. İletişimin, yatırımın 
bir parçası olarak algılanması gerektiğinin üzerinde duran 
Sevda Güner iletişimin sadece, hakla değil, karar vericilerle 
ve diğer paydaşlarla birlikte düşünüldüğünde başarılı olaca-
ğı ve bilgi kirliliğinin ortadan kalkacağı konusundaki fikirle-
rini paylaştı.
Altın madenciliğinde uzmanlaşmış olan Tüprag Metal Maden-
cilik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, konuşmasında 
işe başladıklarında halkla ilişkiler kavramının onlar için çok yeni 
olduğunu, şu aşamada ise sosyal ruhsatın peşinde olduklarını 
söyledi. Çevre ve iş sağlığı-güvenliğini; basına, halka, paydaşla-
ra, karar vericilere, belirlenmiş olan hedef kitleye doğru olarak 
anlatmaları gerektiğini, halkın olumlu da olsa, olumsuz da olsa 
etkilerin tümünün kendilerinden öğrenmelerinin çok önemli 
olduğunu hatırlattı. İnsanların bilmediğinden korktukları ger-
çeğinden hareketle, bilgilendirmenin iletişimin ilk halkası ol-

duğuna değinen Yılmaz; “İçine gerçek katılmış yanlış bilgi en 
tehlikeli olandır.” dedi. 
Cem TV’de on yıldan fazla süredir madencilik konulu prog-
ramlar da yapmakta olan üçüncü konuşmacı Nilgün Bakka-
loğlu’na göre iletişim doğumla, süt/mama istemekle başlı-
yor. Daha sonra karmaşıklaşıyor. Diğer yandan, Türkiye’nin 
madencilikte geri olduğunu söylemenin gerçekçi olmayaca-
ğına değinen Bakkaloğlu 1935’te Atatürk tarafından kurul-
muş MTA ve ETİBANK düşünüldüğünde, başlangıcın da fena 
olmadığını vurguladı. Medya olarak, iletişim uzmanları olarak 
işlerinin halkla konuşmak, az konuşup çok şey anlatmayı be-
cermek olduğunu aktaran Bakkaloğlu öncelikle “Madenciliğe 
hak ettiği önemi kazandırmamız lazım, sonra da iletişime 
bakmak ve iletişim kazalarından sakınmak gerekmektedir.” 
dedi. İletişim kazasını trafik kazasına benzeten Bakkaloğlu 
madencinin ne yaptığını halka anlayacağı şekilde anlatmasını 
ve halka kendini güvende olduğunu hissettirmesi, madenci-
lerin halka karşı aldırmaz tutumlarını değiştirmeleri gerekti-
ğinin altını çizdi.
Ali Çağatay ise son konuşmacı olarak söz aldı. Yaptıkları TV 
programında bir bilinç yarattıklarını, programı sadece ma-
dencilerin değil, diğer sektörlerin de izlediğini, yurt dışında 
dahi izleyici kitlesi oluştuğunu anlatan Çağatay uluslararası 
düzeyde madenler üerinde adı konmamış bir savaş olduğu-
na inandığını belirtti. Kendi maden varlığımızı daha tam ola-
rak tespit etmediğimizi, mevzuatımızın da maalesef henüz 
yeterli düzeye gelmediğini söyleyen konuşmacı “İnsanlar 
uzaydaki madenleri işletmek üzere projeler yaparken, bizim 
daha kendi varlığımız bilmememiz garip değil mi?” diye ko-
nuştu. Çağatay konuşmasının ikinci bölümünde ise ağırlıklı 
olarak madencilerin halkla ve yerel yöneticilerle iletişim ku-
rarken çıkara dayalı ilişkiler geliştirmek zorunda kalmalarını 
eleştirdi. 
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DTR Turkey Makina, TOMRA Maden Grubunun, 
Türkiye Yetkili Distribütörü Oldu

1 Nisan 2018 tarihinden itiba-
ren, sensör bazlı maden zen-
ginleştirme ve ayrıştırma tek-
nolojilerinde lider konumda 
olan Almanya Wedel merkezli 

ünlü Tomra firması, Türkiye’deki part-
neri olarak, 10 yıllık tecrübesi ile sek-
törün güçlü firmalarından DTR Turkey 
Makina’yı seçti. 

Tomra Maden Zenginleştirme ve Ayrış-
tırma Teknolojileri Avrupa Satış ve Proje 
Müdürü Jens-Michael Bergmann, “DTR 
Turkey Makina, Türkiye pazarında yüksek 
performanslı endüstriyel mineral ve kömür 
zenginleştirme ve ayrıştırma sistemlerimi-
zi kurmak ve tanıtmak için mükemmel bir 
ortak. Yeni iş birliği konusunda çok mem-
nunuz ve DTR Turkey Makine ile birlikte, 
sensör kontrollü zenginleştirme ve ayrış-
tırma sistemleri konusunda başarıyla pa-
zardaki payımızı arttırıp, konu hakkındaki 
farkındalığı arttıracağız.” dedi.

Konu hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak ve çözümleri-
miz hakkında bilgi almak istiyorsanız, lütfen DTR Turkey Ma-
kina’dan Ramazan ERGİN (ramazan.ergin@dtrmakina.com) ya 
da satış ekibimiz (sales@dtrmakina.com) ile iletişime geçiniz. 

dtrmakina.com

ŞIRKET HABERLERI

Xylem, Küresel Su Ödülleri’nde “Yılın Su Teknolojisi 
Şirketi” Olarak Kabul Edildi
Su ile ilgili ekipmanlar üreten ve sağlayan lider küresel su tek-
nolojileri şirketi Xylem (NYSE:XYL), 2018 Küresel Su Ödülleri’n-
de “Yılın Su Teknolojisi Şirketi” seçildi. Ödüle, 2017 yılında su 
teknolojisi alanına en önemli katkıyı yapan şirket layık görüldü. 
Küresel Su Ödülleri, 2006 yılında kurulan Global Water Intel-
ligence (GWI) tarafından Küresel Su Zirvesi’nde her yıl sunul-
makta olup uluslararası su endüstrisindeki en önemli başarıları 
tanıyarak kabul etmektedir. Ödüller, GlobalWater Intelligence 
ve Water Desalination Report kullanıcıları tarafından oylanıyor.

Xylem, “21. yüzyılın dijital dünyası için baştan sona su çözüm-
leri sunan eşsiz vizyonu” ile tanınıyor. Enerji yönetimi ve süreç 
optimizasyonu üzerine odaklanan stratejik kazanımları en ileri 
teknolojiyedayanan en son yenilikleri sayesinde Xylem, su en-
düstrisinin en kalıcı sorunlarını ele alan akıllı su çözümlerinin 
lider sağlayıcısı olarak kabul edilmiştir. Xylem, “2017 yılında 
su teknolojisi sektöründe büyük ve kayda değer bir değişiklik 
yapan, hızla büyüyen akıllı su çözümleri pazarında açıkça bir 
lider” olarak belirlendi.

Xylem Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Patrick Decker, “Yılın Su 
Teknolojisi Şirketi olarak tanınmaktan onur duyarız. Bu ödül, 

bugün yüz yüze olduğumuz en karmaşık su yönetimi sorunları-
nı ele alma konusunda son derece kararlı olan yaklaşık 17.000, 
Xylem çalışanımızın çabalarının önemli bir kanıtıdır. Suyun kar-
şılanma gücü konusunda kamu hizmetindeki kuruluşlara yar-
dımcı olmak, su ve atık su operasyonlarının verimliliğini arttır-
mak için pazara doğru teknolojik çözümleri kazandırmak üzere 
müşterilerimiz ve ortaklarımızla işbirliği yapmaya odaklandık.” 
dedi.

Küresel Su Ödülleri, 16 Nisan 2018 akşamı Fransa’nın Paris ken-
tinde Küresel Su Zirvesinde düzenlenen özel bir törenle verildi. 

xylem.com
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Epiroc’tan Dünyada İlk! Benzersiz IPS Sistemi ile
Hidrolik Kırıcı Performansı Yeni Bir Seviyeye Taşınıyor
Epiroc, hidrolik kırıcı teknolojisinde bir ilk ile başlıyor. 
Ağır hidrolik kırıcılarının bir çoğu artık patentli Akıllı Ko-
ruma Sistemine (IPS) sahip. Epiroc’un popüler AutoCont-
rol ve StartSelect fonksiyonlarını sorunsuz bir şekilde bir 
araya getiren bu tamamen otomatik sistem, her zaman-
kinden daha basit, daha verimli ve daha ekonomik bir 
işlem sunuyor.

AutoControl ve StartSelect, Epiroc hidrolik kırıcılarında birkaç 
yıldır popüler özellikler oldu. AutoControl, piston strok uzun-
luğunu otomatik olarak ayarlayarak kırıcı performansını opti-
mize ediyor. StartSelect sistemi, iki mod arasında manuel geçiş 
sağlarken AutoStart modu, kırım döngüsünün başlangıcında 
kolay konumlandırmayı mümkün kılıyor ve AutoStop modun-
da kırma, kırma döngüsünün sonunda boş vuruşu önlemek 
için otomatik olarak duruyor. Epiroc şimdi bu özellikleri daha 
yüksek bir seviyeye taşıyor.

IPS Otomatik Geçiş Anlamına Geliyor
Artık tüm bu fonksiyonlar , Epiroc’un Akıllı Koruma Sisteminde 
(IPS) ustalıkla bir araya getirildi. IPS, hidrolik kırıcının her za-
man AutoStart modunda başlamasını sağlarken kırıcı ucu ve 
malzeme arasındaki temas basıncı arttığında ve AutoControl 
kısa bir piston stroğundan uzun bir piston stroğuna geçtiğin-
de IPS otomatik olarak AutoStop moduna geçiyor. Kırcı ucu 
malzemeyi kırdığında kırıcı otomatik olarak kapanıyor ve boş 
vuruşu önlüyor.

Daha Basit, Daha Az Aşınma ve Daha Fazla Ça-
lışma Süresiyle Daha Hızlı Kırma
IPS, kırıcı işlemlerini herhangi bir çalışma koşuluna otoma-
tik olarak uyarlayarak operatör için kırma işlemini daha da 
kolaylaştırıyor. Tam otomatik işlevselliği ile IPS operatör 
müdahalesi veya reaksiyon gerektirmez, bu nedenle ça-
lışma sürecinin kesintiye uğraması söz konusu değildir. 
Sistem, merkezleme etkisi sayesinde kırıcının daha hassas 
ve önemli ölçüde daha hızlı konumlandırılmasına izin ve-
riiyor ve genellikle kırıcı ucunun hasarına neden olan boş 
vurmayı önlüyor. Bu ayrıca taşıyıcı üzerindeki mekanik 
zorlamayı ortadan kaldırıyor ve tüm aşınma bileşenlerinin 
ömrü uzuyor. Operatör üzerindeki fiziksel yük de en aza 
indiriliyor.

IPS ile Ağır Hidrolik Kırıcılar
Epiroc HB 2000, HB 2500, HB 3100, HB 3600 ve HB 4700 IPS ile 
donatıldı. 2018 boyunca, Epiroc’un tüm diğer hidrolik kırıcıları 
bu eşsiz sistemi birleştirecek. 

Dassault Systemes GEOVIA Maden Teknolojileri 
Semineri Ankara’da Gerçekleştirildi
Dassault Systemes GEOVIA, Maden Jeologları Derneği (MJD) 
ve Türkiye Altın Madencileri Derneği (AMD) ortaklığıyla; ma-
dencilik alanındaki öncü yenilikleri sunmak için düzenlenen 
Maden Teknolojileri Semineri Ankara’da gerçekleştirildi.

Dassault Systemes’in ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediği semine-
rin ikincisinde MJD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şentürk ve 
AMD Genel Koordinatörü Muhterem Köse açılışı gerçekleştirir-
ken Geovia yetkilileri Glen Barlow ve Mehmet Burak Emci’nin 
sunumları ile etkinlik devam etti.

Seminerin ilk gününde şirketin jeolojik modelleme ve ma-
den dizaynı, maden optimizasyonu ve üretim yönetimi ya-
zılımlarının kaynak kestirimi, teknik ve operasyonel maden 
planlaması, kârlılığın arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesi 
konularında sağladığı faydalar katılımcılara anlatılırken Geo-
via firmasının Whittle yazılımına eklenen yeni sermaye har-

caması (Capex) optimizasyon modülünün işletmelere maden 
planlaması sürecinde sağladığı katkılar özellikle vurgulandı. 
Maden yazılımlarının geçmişten günümüze gelişimi ve yakın 
gelecekte ne yönde ilerleyeceği ve kullanıcılara ne gibi yeni 
özellikler sunulacağı seminer süresince detaylı bir şekilde iş-
lendi.

Etkinliğin ikinci gününde ise Surpac, Whittle ve Minesched yazılım 
çözümleri özelinde interaktif canlı anlatımlar ve demolar ile yazı-
lımlardaki gelişmeler katılımcılara aktarıldı. Kullanıcılar merak ettik-
leri sorulara cevaplar bulmanın yanı sıra gerçek madencilik senar-
yoları üzerinde ürünlerin etkin yanlarını keşfetme fırsatı yakaladılar.

Düzenlenen organizasyona gösterilen yoğun talep gözden 
kaçmazken katılımcıların sunumlara soruları ile katılım göster-
mesi de özellikle dikkat çekti. Dassault Systemes’in seminerle-
rini her yıl sürdürmesi bekleniyor. 
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Çığır Açan Teknoloji SmartRoc 
T40, Yusufeli’nde Ezber Bozmaya 
Devam Ediyor

KAPAK KONUSU

Türkiye’nin kuzey doğusun-
da yer alan Artvin, bir tarafı 
Karadeniz’in deniz kıyısına, 
bir tarafı ise ülkenin “çatısı” 

olarak adlandırdığımız Doğu Anadolu bölgesine komşu olan 
bir ilimiz. Artvin’in Yusufeli ilçesi ise Karadeniz kıyısından uzak, 
şehrin iç kesimlerinde yer alan, etrafı görkemli dağlarla çevri-
li bir ilçe. Böylesine engebeli coğrafi bir yapıya sahip Yusufe-
li’ne ulaşmak için de özellikle Erzurum üzerinden geliyorsanız 
eşsiz bir doğayla ve jeolojik manzaralarla da karşı karşıyasınız 
demektir. Erzurum - Yusufeli karayolu, gökyüzüne uzanan 
dağların, araçların içerisinden geçtiği derin vadilerin ve tüm 
ihtişamıyla akan Çoruh nehrinin yol boyu eşlik ettiği, her anı 
sürprizlerle dolu bir yol. Ziyaretimizi gerçekleştirdiğimiz ba-
har ayında eriyen karların da etkisiyle coşan Çoruh nehrini yol 
boyu takip etmek de insana ayrı bir duygu yüklüyor. 

Gerçekleştirdiğimiz seyahatin hedefi Yusufeli Barajı. Erzurum 
Havalimanı’ndan yaklaşık iki saatlik karayolu yolculuğunun ar-
dından ulaştığımız baraj inşaatı da adeta iki büyük dik duvarın 
arasına inşa ediliyormuşçasına derin bir vadide yer alıyor. Vadiye 

kurulu şantiyeye girdiğinizde, projenin büyüklüğünü şantiyenin 
kapladığı alandan ve çalışan insan sayısından anlayabiliyorsunuz.

Bu dev projenin yapımını Limak - Cengiz - Kolin Ortak Girişimi 
üstlenirken konsorsiyum, Artvin Yusufeli Barajı ve Hidro Elekt-
rik Santral (HES) Projesi’nin ihalesini 2012 Kasım ayında kazan-
mıştı. Çoruh havzasında inşa edilecek Yusufeli Barajı ve HES 
Projesi, tamamlandığında 275 metre yüksekliği ile Türkiye’nin 
en yüksek, çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde ise dünyanın 
üçüncü yüksek barajı olacak. Toplam depolama hacmi yaklaşık 
2,2 milyar metreküp olacak Yusufeli Barajı ve HES ile yıllık 1 mil-
yar 888 milyon kilovat saat enerji üretilecek. Bu üretim miktarı 
Türkiye elektrik tüketiminin binde 7’sine karşılık geliyor. Yakla-
şık 650 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan Yusufeli 
Barajı gövdesinde yaklaşık 4 milyon metreküp beton kullanıla-
cak. Toplam 86 kilometre yol yapılan projede yolların önemli 
bir kısmı proje içinde yer alan dağların içinden geçen tüneller-
den oluşuyor. Projede toplamda 3000’den fazla kişi çalışıyor.

Yusufeli Barajı ve HES Projesi’nin devreye girmesiyle birlikte 
ülke ekonomisine yılda 450 milyon liralık katkı sağlanması he-

deflenirken projenin 2019 yılı sonlarına doğru 
tamamlanacağı öngörülüyor.

Yusufeli Barajı’nda su tutulmasıyla bir-
likte Yusufeli ilçe merkezi ve 3 köy ise 

sular altında kalacak. Yaklaşık 20 
bin nüfusa sahip Yusufeli ilçesini 

civardaki yüksek rakımlı uygun 
bir alana taşıma çalışmaları 

ise halen devam ediyor. Bu 
da projenin büyüklüğünü, 

harcanan emekleri ve 
yapılan fedakarlıkları 

göstermektedir.

Geçmişte Atlas 
Copco bünye-

sinde hizmet 
veren Maden 

ve Kaya Ka-
zısı Tekniği 
İş Alanı’nı 
ve Hidro-
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lik Ataşmanlar Bölümü’nü ve bu 
bölüme ait servis hizmetlerini 
bünyesinde toplayan, günümüz-
deki ismiyle Epiroc AŞ ise kendi-
sine yakışır şekilde böyle prestijli 
ve ilklere sahip olacak bir proje-
nin tam da merkezinde görev alı-
yor. Tünellerin inşasında çalışan 
Jumbo’ların yanında baraj göv-
desinde SmartROC T40’ların aç-
tığı deliklerle, inşaatın yapımına 
önemli katkı sağlanıyor. Özellik-
le bu projede kullanılan Smart-
ROC T40 model makinelerini dev 
baraj gövdesinin zemininde işle-
rine durmaksızın devam ederken 
görüntülüyoruz. Tüm şantiyede 
Epiroc ürünlerinden 9 adet Smart-
ROC T40, 3 adet D7, 8 adet Jumbo 
faaliyetlerine 2 vardiya 16 saat bo-
yunca sorunsuz devam ediyor.

Ziyaretimiz süresince şantiyenin maki-
nelerden sorumlu yetkililerinden SmartROC 
T40’ların projede sağladığı başarıları dinleme fır-
satı bulduk. Epiroc’un ilkini 2015 yılında firmaya teslim 
ettiği toplam 14 adet SmartROC T40’lardan bir kaçının 
şirketin farklı projelerinde faaliyetlerine devam ettiğini 
öğreniyoruz. Şirketin birçok konuda avantajlarını sıraladı-
ğı SmartROC T40’ların en büyük özelliklerinden birisinin 
de rakiplerine oranla yakıt tüketiminde yüzde 40’a varan 
bir tasarruf sağladığıydı. Böyle büyük ve uzun soluklu bir 
projede ortaya çıkan yakıt tasarrufunun ne kadar önem-
li olduğunu rahatlıkla anlıyoruz. Madencilik sektöründe 
de sıklıkla karşımıza çıkan Epiroc Smart T40’lar için Limak 
Yusufeli Barajı İnşaatı Makine İkmal Şefi Atilla Coşkun ise 
şunları söylüyor: 

“Epiroc Smart T40’ları iyi ki seçmişiz diyoruz çünkü yaptığımız 
çalışmalarda SmartROC T40‘ların rakiplerine göre yakıttan ta-
sarruf sağlarken daha fazla delme işlemini daha hızlı olarak ya-
pabildiğini gördük. Bu verilere kendi bünyemizde bulunan tüm 

SmartROC T40 Teknik Bilgiler

Delme Modu Üstten Darbeli

Tabanca Modeli ve Gücü COP2560+ (25 kW)

Kullandığı Delici Takımlar T45 ve T51

Delme Çapı 76-127mm

Maksimum Delik Derinliği 28m (Rod kapasitesi 7+1)

Motor Modeli ve Gücü CAT C7.1 – Tier III, 168 kW (225HP)

Kompresör Model ve Kapasitesi Atlas Copco vidalı kompresör, debi 153 lt/sn, maksimum basınç 10,5 bar

markaların makinelerini karşılaştırarak sağladık. Bu da bizim 
SmartROC T40 seçimimizin ne kadar doğru bir tercih olduğunu 
ispatlarken diğer taraftan, gelecekte yapılacak çalışmalar için de 
önemli bir tercih sebebi olmuş oldu. Ayrıca arıza yapma oranları-
nın da rakiplerine göre düşük olması SmartROC T40’ları yine bir 
adım öne çıkarıyor. Bizim ve operatörlerin tercihi şimdiye dek hep 
Epiroc oldu. Makinenin operatöre sundugu rahatlik ve kullanim 
kolayliklari, SmartRoc’u tercih etme sebeplerimizden biri olarak 
ön plana çıkıyor.”

Atilla Coşkun sözleriyle SmartROC T40 için memnuniyetini 
dile getirirken projede 2015 Haziran ayında çalışmaya başla-
yan ilk SmartROC T40’ın bugün itibarıyla 9337 saat çalışma 
performansına ulaştığını, bunun da büyük bir başarı olduğu-
nu aktarıyor. 

SmartROC serisini diğer delici makinelerden 
ayıran en önemli özellik, uygulama esnasın-
da performanstan ödün vermeden maksi-
mum verimliliği sağlamak üzere tasarlanmış 
olmasıdır. Hidrolik sistemi ve kumanda yön-
temindeki farklılıklar ile makinenin çok daha 
seri hareket etmesi sağlanmış olup, hidrolik 
tankı yüzde 65 küçültülmüş, yüzde 50 daha 
az hortum ve yüzde 70 daha az bağlantı 
parçası kullanılmıştır. Kompresör debisi ve 
toz toplayıcı fan hızı diğer makinelerin ak-
sine, operatör tarafından kabin içinden ihti-
yaca göre ayarlanmaktadır.
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SmartROC T40’ların rakipleriyle kıyaslandığında servis konu-
sunda da avantajları olduğunu dile getiren şirket yetkilileri, şan-
tiyede gerekli olan servis işlerini kendi bünyelerinde kurdukları 
tesiste giderdiklerini belirtirken ihtiyaç halinde Epiroc’un servis 
hizmetlerinden memnuniyetle faydalandıklarını aktarıyorlar. 

Şantiyeyi ziyaretimizde ülkemizde ilk kez kullanılan asansör 
hattını görme fırsatı da buluyoruz. İş makinelerinin adeta hava-
da uçtuğu asansör hattı ile baraj gövdesine inerek iş başındaki 
SmartROC T40’ları yakından inceleme şansı yakaladık. Çalışma 
durumunda olan SmartROC T40’ları, şirketin iş güvenliği pren-
sipleri çerçevesinde belli bir uzaklıktan izlerken SmartROC T40 
operatörü Mikail Çelik’le görüşme fırsatı da bulduk. Operatör 
Mikail Çelik çalışmaya ara verdiği bir sırada Epiroc SmartROC 
T40’larla çalışmanın keyfini bizlere şu sözlerle anlattı: 

“2002’den beri bu işi yapıyorum. Birçok marka ile çalıştım. Epiroc 
ile uzun zamandır çalışıyorum. Kullandığım markalar arasında 
en iyisi Epiroc. Özellikle T40’ları daha da beğendim. Daha önce 
kullandığım Epiroc kaya delicilere göre T40’lar bir kademe daha 
da iyiler. Epiroc’un diğer modelleri de çok iyiydi ama T40’lar on-
dan daha iyi. Özellikle yakıt tüketimi konusunda diğer markalarla 
farkı hissedilir derecede fazla… 

Zemine göre değişmekle birlikte T40’lar ile baraj gövdesinde 1 
metre ila 12 metre arasında dikey ve yatay delgiler yapıyoruz. 
Ankraj delgilerde ise 127 bitle 33 metreye kadar delgi işlemi ger-
çekleşebiliyor.  Yer yer sert diyebileceğimiz zeminde bir vardiyada 
350-400 metre delgi işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu da önemli bir 
delme metrajı. Ayrıca makinenin konforundan ve kolay kullanı-
mında da oldukça memnunum.”

Operatör Mikail Çelik de sözleriyle Epiroc SmartROC 
T40’tan memnuniyetini açıkça dile getiriyor. Diğer ope-
ratörlerle yaptığımız görüşmelerde de aynı memnuniyeti 
gözlemleyebiliyoruz. 

Baraj gövdesinde bize tanınan sürenin sonuna geldiğimizde 
üzerimizdeki yağmur bulutlarının gittikçe bizi daha fazla ıslat-
tığını hissedebiliyorduk. SmartROC T40’ları çalışır halde baraj 
gövdesi zemin çalışmalarında bırakıp, bizi bekleyen aracımıza 
doğru yol alıyoruz. 

Derin vadinin tam ortasında, baraj gövdesinin yükseleceği 
yerde, aynı anda yan yana çalışan SmartROC T40’ları gördüğü-
müzde, yapılması gereken en doğru işin en doğru makine ile 
yapıldığına da bir kez daha şahit oluyoruz. 

epiroc.com

Artvin Yusufeli baraj inşaatı ziyaretimiz boyunca 
Madencilik Türkiye dergisi olarak bizlere eşlik eden 
Epiroc Makine AŞ Marka İletişim Müdürü Duygu Ev-
rankaya ve Satış Mühendisi Aytek Türkay’a, bizleri en 
iyi şekilde ağırlayan Limak İnşaat Yusufeli Baraj inşa-
atı Makine İkmal Şefi Atilla Coşkun, İş Güvenliği Şefi 
Ertan Kara’ya ve ziyaretimiz süresince sahada bizlere 
refakat edip proje hakkında bilgiler veren Muzaffer 
Koçak ve Salih Altun’a çok teşekkür ederiz. 



United. Inspired.

Epiroc’tan hangi hizmetleri alabileceğinizi keşfedin.
Epiroc; madencilik, altyapı ve doğal kaynaklar ile ilgili ihtiyaçlarınızda size

güçlü bir iş ortağı olmak üzere kuruldu. Atlas Copco’nun kanıtlanmış uzmanlığı

üzerine, sağlam temellerle yapılandırılan Epiroc sizlere; bugün ihtiyacınız olan

performansı ve yarını inşa etmede ihtiyacınız olacak teknolojiyi vaad ediyor.
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hazırız.
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Maden Sahaları, Artık İHA’lar İle 
Ölçülüyor

TANITIM

Bilgi teknolojilerinin gelişim 
süreci, yoğun verilerin paraya 
en hızlı dönüştüğü sektörler-

den olan madencilik sektörüne de olumlu yansımaya devam 
ediyor. Üretim proseslerinin miktar analizleri, iş gücü ve mali-
yet hesabı açısından son derece önemli bir yer teşkil ederken, 
böylesine önemli analizler için gerekli veri ve bilginin üretimini 
hızlandırmak, işletmecilerin olmazsa olmazlarından... Büyük sa-
halardaki hassas üretim miktarlarının tespitinden daha sonraki 
dönemlerde üretilecek rezerv hesaplarına kadar gerekli olan bu 
bilgiler haritalardan, haritalar ise insansız hava araçları ile hava-
dan çekilmiş görüntülerden, çok kısa sürelerde elde edilebiliyor.

Fotogrametrinin Dönüşü
Fotogrametrik yöntemlerle harita üretimi eski dönemlerden 
beri var olan bir yöntemdi aslında... Ancak bu yöntem, genel-
likle uçaklarla ilgili maliyet kaygılarından ötürü büyük ölçekli 
harita üretiminde pek tercih edilmemekte, daha çok ülke ve 
bölge bazlı, küçük ölçekli haritaların üretiminde ekonomik ve 
verimli olabilmekteydi. Yakın zamanda insansız hava araçları-
nın gelişmesi ile fotogrametri bilimi başka bir yönelim kazan-
mış, maliyet kaygıları bertaraf edildiğinden dolayı da daha çok 
tercih edilir hale gelmiştir. Artık büyük ölçekli harita bilgileri ve 
3 boyutlu arazi modelleri birkaç saat gibi kısa sürelerde üretile-
bilirken, yersel ölçme yöntemlerinden çok daha az bir maliyet-
le daha hassas verilerin üretimi mümkün hale gelebilmektedir.

Haritanın Yanında 3 Boyutlu Sayısal Arazi 
Modeli 
Sayısal teknolojinin de devreye girmesi ile fotogrametri sade-
ce ölçekli fotoğraf ve halihazır harita üretimiyle kalmaz. Aynı 
iş akışının sonunda 3 boyutlu sayısal arazi modellerini de ofi-
se taşır. Bu modeller 3 boyutlu fotoğraf gibidirler. Dolayısıyla 
teknik harita diline hakim olmaksızın maden sahanız hakkında 
çok kolay bilgi sahibi olabilir, bunun yanında çok hızlı görsel 
veya sayısal analizler üretebilirsiniz. Üretilmiş bu coğrafi veriler 
üzerinden kesit, kübaj, bakı, yağmur ve göllenme, heyelan riski 
vb. coğrafi analizleri hızlı bir şekilde üretebilirsiniz.

Drone mu, Yoksa İHA mı?
Bu sorunun doğrusu aslında şu şekilde olmalıdır: “Multikopter 
mi, yoksa sabit kanatlı İHA mı?” Her iki tip hava aracı da aslında 
DRONE veya İHA olarak anılabilir. İnsansız hava araçları esasen 
fotogrametride kullanılan birer hava platformudur. Havaday-
ken işin gereklerine en uygun görüntüleri alabilmek, bu plat-
formların havadaki operasyonel yetenekleri ile mümkündür. 
Dolayısıyla hava aracının yapısı, üretilmek istenen veriye göre 
kriterlenebilir. Multikopter olarak isimlendirilen ve yere paralel 
en az 4 tane döner kanattan (pervane) oluşan cihazlar, havada 

daha kontrollü bir uçuş sağlayabilirler. Dikey ve yatay her yöne 
kullanıcı kontrolü ile hareket edebilirken, gerektiğinde havada 
sabit olarak kalabilirler. Şüphesiz ki bütün bu operasyonel ye-
tenekler, bu tür cihazları daha cazip kılar. Ancak motor devri-
nin enerji tüketimi anlamına geldiği düşünülürse, multikopter 
cihazlarının havada kalış sürelerinin sabit kanatlı uçaklara göre 
daha az olduğu görülür. Bu sebeple sabit kanatlı hava araçları, 
havada süzülerek uçma yeteneğinden dolayı harita üretimin-
de daha çok tercih edilmektedirler. 

Wingtra One; Hem Drone, Hem de Bir Uçak!
Dikey İniş/Kalkış (VTOL) özelliği ile Wingtra One, bir multikop-
ter gibi dikey havalanır, uçuş yüksekliğine geldiğinde kendisini 
yatay pozisyona alarak süzülmeye başlar. Bu yetenek sayesinde 
görev başına daha hızlı ulaşan Wingtra, hem havada daha uzun 
kalmayı vadeder, hem de görev sonunda sabit kanatlı diğer 
uçak modellerinde olduğu gibi sürüklenerek ya da paraşütle 
inmek gibi riskli yöntemlere gerek kalmaksızın, güvenli bir iniş 
sağlar. Yüksek çözünürlüklü kamera ve algılayıcılarla donanan 
Wingtra, aynı zamanda üzerinde taşıdığı hassas konumlandır-
ma (GNSS-PPK) sistemi sayesinde, daha yüksekten uçarak daha 
büyük alanlarda daha hassas verisi üretimi vadeder.

Uçurmak İçin Pilot Olmaya Gerek Yok
Wingtra One, tamamen otomatize edilmiş uçuş planlama al-
goritmasına sahiptir. Akıllı bir tablet üzerinden siz sadece fo-
togrametrik parametreleri söylersiniz, Wingtra en optimum 
uçuş planlamasını yapıp size onaylattıktan sonra kalkar, uçar, 
görevi tamamlar ve kalktığı noktaya geri döner. Uçuş ile ilgili 
Bütün bu süreci aslında Wingtra kendisi yönetir, size de sadece 
yaptığınız işe odaklanmak kalır. Bütün bu hava operasyonları-
nın ardından elde edilmiş özel görüntüler, piksel bazlı görüntü 
işleme yazılımları kullanılarak ofis ortamında ölçekli fotoğraf-
lara ve 3 boyutlu sayısal arazi modellerine dönüştürülebilirler.

WingtraOne Hava Aracı, Pix4D ve Agisoft PhotoScan görüntü iş-
leme yazılımlarını incelemek için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.  

geografik.com.tr
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 • Tel Panellere Oranla 10 Kat Daha Fazla 
Dayanım

 • Yüzde 10 Üretim Artışı 
• Bakım Maliyetlerinde Belirgin Azalma

TANITIM

Kuru Elemede Derrick® Polyweb® 
Poliüretan Panel Kullanımı ile 
Maliyetlerin Azaltılması

Derrick Corporation firmasının 
yüksek teknoloji ile ürettiği Pol-
yweb® poliüretan paneller yaş 
eleme uygulamalarındaki üstün 

performansını kuru eleme uygulamalarında da başarı ile kanıtla-
mıştır. Kuru eleme uygulamaları için Derrick firması 104 µm‘a kadar 
incelikte poliüretan paneller üretebilmektedir. Kuru eleme uygula-
malarında ince malzemelerin elek altına geçişinde ve elek üzerinde 
kalan iri tanelerin eleği terk ederken elek yüzeyleri ile suyun yardı-
mı olmadan temas etmesinden dolayı aşınma, yaş uygulamalara 
göre çok daha fazla olduğundan panel ömrü biraz daha kısadır. 
Özellikle endüstriyel hammadde üreticilerinin kuru eleme uygu-
lamalarındaki en büyük problemleri çoğunlukla işledikleri cevher-
lerin karakteristik özelliklerinden kaynaklı tesisteki ekipmanlardaki 
aşınmalardan dolayı  bakım-onarım maliyetleri yüksek olup, bu 
bakım-onarım duruşlarından kaynaklı üretim kayıpları oldukça faz-
ladır. Derrick Corporation firması kuru eleme uygulamalarında tel 
elek paneli yerine Polyweb® poliüretan elek paneli kullanarak bu 

aşınma problem-
lerini minimize 
etmiş ve bu aşın-
madan kaynaklı 
sürekli duruşları 
da azami seviyeye 
indirerek duruştan 
kaynaklı üretim 
kayıplarının önüne 
geçmiştir.

Derrick‘in yaş eleme uygulamalarında kullandığı poliüretan 
panellerin gözenek açıklıkları dikdörtgen olup, kuru eleme uy-
gulamalarında ürün spesifikasyonlarını sağlayabilmek adına bu 
dikdörtgen açıklık biraz daha dar olarak üretilmektedir. Kuru 
eleme uygulamalarında kullanılan poliüretan paneller “Dry 
Urethane” kısaltması “DU” olarak adlandırılmaktadır. DU panel-
ler nihai ürün eleme uygulamalarında ürün spesifikasyonlarının 
maksimum yüzde 1-2 olduğu durumlarda DU serisinin SQ (squ-
are) yani kare açıklıklı poliüretan paneller kullanılmaktadır.

Kuru eleme işleminin verimli bir şekilde yapılabilmesi için bes-
lenen malzemenin yüzde 0,5-1‘in altında nem ihtiva etmesi 

gerekmektedir. Bunun için genelde döner tipte kurutucular 
kullanılmakta ve kurutucu çıkışındaki malzemenin sıcaklıkla-
rı 70-80 oC‘nin üzerindedir. Standart DU serisi poliüretan pa-
nellerin dayanımı bu sıcaklıklarda mümkün olamadığından 
Derrick firması çok daha yüksek sıcaklıklara dayanabilen “Yeşil 
Poliüretan” paneller üretmektedir. Bu yeşil paneller 126 oC’ye 
kadar aynı aşınma dayanımı göstermektedir. Ayrıca yeşil pa-
neller yine endüstriyel hammaddelerin yaş eleme tesislerinde 
kullanılan kimyasallara dayanımı oldukça yüksektir.  

Çalışmanın Özgeçmişi
840 µm ile 125 µm aralığında silis kumunun yüksek aşındırıcı 
özellikleri tel elek panellerinin hızlı aşınmasına neden oldu-
ğundan, çok kısa sürede panel değişimleri gerektirmekteydi. 
Bu da elek makinasının duruşuna ve kısa süreli duruşlardan 
dolayı üretim kaybına neden olmaktaydı. 20 ton/saat besle-
mede ortalama tel elek paneli aşınması yaklaşık olarak 3-5 
haftaydı.

Çözüm
Bu çok hızlı aşınma problemini ortadan kaldırabilmek için 16 adet 
Derrick® kuru eleme makinasına Polyweb® DU panelleri takılmış-
tır. Bu 16 adet kuru eleme makinası döküm kumunun sınıflan-
dırmasında kullanılmaktadır. DU poliüretan panellerin takılması 
ile birlikte makinalar hiç durmaksızın 5 ay boyunca herhangi bir 
değişim gerektirmeksizin çalışmış ve sadece panellerin bu uzun 
kullanım faktörü sayesinde duruşlardan kaynaklı üretim kaybının 
önüne geçilerek üretim miktarı yüzde 10 artmıştır.

Sonuç
Derrick yaş eleme konusundaki uzmanlığını ve öncü teknolo-
jisini kuru eleme işlemlerinde de başarı ile uygulamıştır. Nihai 
ürünlerin elenmesi ve çok düşük bakiyelerin talep edildiği ürün 
spesifikasyonları için kare açıklıklı poliüretan panelleri tedarik 
ederek bu panellerin aşınma dayanımlarını artırırken duruş 
sürelerini minimum seviyeye indirmiştir. Ayrıca Derrick firması 
kuru elek makinalarında Poliüretan panellerin gerdirilmesi için 
kullandığı civatalı gerdirme sistemini geliştirerek panel deği-
şimlerini oldukça kolaylaştıran ve hızlandıran inovatif bir çö-
züm sunmaktadır. Böylece her bir poliüretan panelin değişimi 
yaklaşık 30 saniye gibi çok kısa zamanlarda yapılabilmektedir. 
Bu çok kısa süren değişim de duruşlardan kaynaklı üretim kay-
bını ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca inovatif panel gerdirme sis-
temi sayesinde aynı eleme alanına sahip konvansiyonel elekle-
re göre kapasite yüzde 30-40 oranında artmaktadır. 

derrick.com

Front To Back Gerdirme Sistemine Sahip 
Derrick Elek 
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Kuru Elemede Polyweb® Poliüretan 
Paneller ile Maliyetten Tasarruf Edin!

Polyweb Poliüretan Paneller ile Olağanüstü 
Aşınma Dayınımı, Yüksek Eleme Alanı, Tıkanmaz 
ve Uzun Ömür- Üstelik 104 Mikron inceliğe kadar!
Derrick yaş eleme uygulamalarındaki uzmanlığını daha hassas spesifikasyonlar 
gerektiren kuru malzemelerin elenmesinde de başarı ile uygulamıştır. Derrick, 
günümüzde ulaşılması zor ürün spesifikasyonlarını karşılamak için çeşitli yüksek 
performanslı paneller üretmektedir. Polyweb Poliüretan paneller hem standart 
dikdörtgen açıklıkta ve hem de %1-2 ‘den daha az bakiye istenilen ürün 
spesifikasyonları için “Kare” açıklıklı olarak üretilmektedir. Derrick 126°C ‘ye 
kadar sıcaklığa dayanıklı Polyweb Poliüretan panelleri gururla sunar! Daha 
fazlası için www.Derrick.com’ u ziyaret edin ya da tek yetkili distribütörümüz 
MTM Makina ile iletişime geçin!

 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

Polyweb Yüksek Performanslı Elek Yüzeyleri

20 Ton / Saat Kapasitede 500 Mikron Kare Açıklıklı Poliüretan 
Panellerde 8 Ay Aşınma Dayanımı ve % 95-97 Eleme Verimi
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TANITIM

Siz Akledin, Biz Nakledelim…
Günümüzde yer altı maden-
cilik faaliyetleri çoğunluklu 
olarak mekanize yöntemler ile 
yapılmaktadır. Mekanize ma-
dencilik, üretim miktarlarını 
oldukça arttırmış, bu artış so-

nucu daha düşük tenörlü cevherler de üretilebilir hale gelme-
ye başlamıştır. Çalışma sistematiği, emniyetli çalışma koşulları, 
otomasyona uygunluğu, birim ton başına maliyet düşüklüğü 
gibi birçok başlıkta çok faydalı bir üretim yöntemi olmuştur. 
Tabi her durum da olduğu gibi bu durumda da madalyonun bir 
diğer yüzü var. Tüm bu kolaylıklar yanında çok yüksek yatırım 
maliyeti, tesisin de yüksek tonajlı olarak dizayn edilmesi, büyük 
makine parkından kaynaklı yüksek maliyetli tamir-bakım işleri, 
nitelikli uzman operatörlere ihtiyaç duyulması gibi dezavantaj-
ları da olabilmektedir. Tartışma götürmeyecek bir gerçek var-
dır ki, iyi planlanmış ve iyi uygulanan bir mekanize madenci-
lik günümüz koşullarında en uygun ve en ideal yöntemdir.

Fakat mekanize madenciliğin de kendine göre katı kuralları 
mevcuttur. Bu kurallara riayet edildiğinde verimli bir maden-
cilikten bahsedilebilir. Üretim yönteminin doğru seçimi, bu 
yöntemin iyi planlanması, sürekli kontrol altında tutulması ve 
ölçme-değerlendirme ile takibi raporlanması yoğun bir çaba 
içermektedir. 

Doğaldır ki karar alınması ve akabinde faaliyetin başlamasın-
dan sonra sistem üzerinde yapısal değişiklik olması zor ve fazla 
maliyetli olacaktır. 

İşletmenin madencilik yöntemi seçiminde ele alınacak çok 
sayıda kriter var. Tabi bunlar içinde en belirgin olan cevher 

jeolojisi ve rezervidir. Üretim için geliştirilecek strateji de de-
ğiştirilemez olan temel unsurların birincisi cevher yatağının 
konumu, boyutu, topografya ile olan ilişkisidir.  Kısacası geo-
metri en belirleyici unsurdur. Bu yazının amacı, tam mekanize 

madenciliğe bir alternatif üretmek 
kesinlikle değildir. Cevher yatağının 
geometrisi nedeniyle tam mekanize 
madenciliğe uygun olmadığı du-
rumlarda yapılabilecek çalışmaların 
neler olabileceğini yeniden günde-
me getirmektir. 

Madencilik literatüründeki en güzel 
tanımlamalardan birisi belki de “yarı 
mekanize madencilik” ifadesidir. Her 
ne kadar daha çok kömür işletmeci-
liğinde kullanılan bir tabir olsa da, 
metal madenciliğin de kullanılan 
Bager, Skreyper (kazıyıcı-küreyici), 
dahili kuyu/desandre vinci ile kimi 
zaman mini lokomotifler  gibi ekip-
manlar yarı mekanize madenciliğin 
elemanlarıdır.

Doğal olarak tam mekanize maden-
cilik de ki üretim miktarlarına, üretim hızlarına erişilmesi 
zordur. Fakat geometrsi ve jeolojisi gereği mekanize maden-
ciliğe uygun olmayan bir cevher yatağının verimsiz ve yük-
sek maliyetli işletilmesinden ise görece daha düşük üretim 
miktarları ile ekonomik olarak işletilmesi daha yeğdir. İşletme 
maliyetleri içindeki en önemli kalemlerden biri nakliyedir. 
Hem nakliye yollarının açılması ve bakımı, hem de nakliye 
araçlarının seçimi-işletme masrafları ve bakımları bir bütün 
olarak ele alınmalıdır. 

Yer altındaki cevher ile yüzey-tesis arasındaki en kısa mesafe 
bazen tek bir hat olabildiği gibi bazen birkaç farklı güzergahın 
bileşimi de olabilir. Geometri, bize iki nokta arasındaki en  

Umut Yaşa  
Maden Mühendisi
umut@zitron.com
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kısa mesafenin doğru parçası olduğunu söyler. Bu nokta ma-
den planlamanın dolayısıyla düşük üretim maliyetinin birinci 
adımıdır.  

İlk olarak da akla gelen kuyu yapımıdır. Elbette başta tavan/
taban taşı olmak üzere bölge jeolojisi birçok konu da belirleyici 
durumdadır.  Ülkemizde kuyu açma işi ağırlıklı olarak kömür 
madenciliğinde yapılmıştır. Son yıllarda bazı metal maden-
lerinde de tercih edilmeye başlanmıştır. Anadolu’nun birçok 
yöresinde kısıtlı imkanlar ile açılmış kuyular da bulunmaktadır.  
Ülkemizdeki bazı madenlerde desandreler ile yapılan hazırlık-
lar sonrası inilen derinlikleri görünce keşke bir kuyu açılsaymış 
dememek mümkün değildir. Mutlaka o işletmelerde de kuyu 
projesi masanın üzerinde olmuştur. Kuyu açma işleminin ken-
dine has zorlukları ve ilk yatırım maliyetlerinin yüksekliğine bu 
konu da tecrübeli teknik eleman ve maden-
cilerin olmaması da eklenince kuyu açmak 
nadir olarak tercih edilmiştir. 

Kuyu, yüksek üretim miktarları, perso-
nelin çalışma bölgesine kısa sürede sevk 
edilmesi, yer altı altyapı hatlarının en kısa 
mesafede olmasından dolayı çok daha az 
maliyet ile yapılması, yer altı havalandır-
masına olumlu katkıları, daha az ana hazır-
lık ve kat hazırlıklarına olanak sunması gibi 
birçok avantajları ile her zaman ilk akla ge-
len seçenektir. 

Vardiyada 100-150 ton tüvenan üretimi 
planlayan işletmeler, bu değerlere iyi bir 
plan ile ulaşabilirler. Bu mertebelerde üre-

timi bager, skreyper, vinç ve 
lokomotif gibi ekipmanlar-
dan bazılarını veya hepsini 
kullanarak yapabilirler. İş-
letmeciliği, bakımları, yedek 
parça teminindeki süreler 
ve maliyetler, sistemi ye-
deklemenin daha kolay ve 
ucuz olması, ekipmanların 
çok karmaşık olmamasından 
dolayı operatör-bakımcı bul-
manın ve yetiştirmenin kolay 
olması gibi bir çok avantajı 
söz konusudur.

En önemli konulardan biri de 
tabi cevher damarının yatımı, 
kalınlığı ve rezervi gibi kısıt-
layıcı koşullarda bu sistemin 
esnekliğidir.  Tüvenan cev-
herin daha az kirlenme-sey-
relmeye maruz kalması, kü-
çük boyutlu ekipmanlar için 

daha küçük galeri açıklıklarının açılması hem tahkimat gider-
lerinin hem de galeri açma maliyetlerinin daha az olması gibi 
olumlu birçok yönü de dikkatlerden kaçmamalıdır. 

Rezervi ve piyasa şartları gereği üretim miktarları veya ya-
tırımcısının ekonomik gücü gibi nedenlerden dolayı tam 
mekanize madencilik yapılamayacak birçok işletme birkaç 
küçük değişiklik ve düşük maliyetler ile yarı mekanize ma-
denciliğe hızlı ve kolayca geçiş yapabilecek konumdadır. 

Daha verimli daha karlı işletmeler, çok da kapsamlı olma-
yan birkaç mühendislik uygulamasının hemen sonrasında
“Siz Akledin, Biz Nakledelim”.  

zitron.com
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MB Crusher’in Çok Fonksiyonlu 
Tamburlu Kesicisi: MB-R500

En son üyesi olan ve Paris’te 
gerçekleştirilen İntermat 2018 
fuarında kullanıcılara tanıtılan 
MB-R500 ile MB Crusher mini 
ekskavatörleri ve mini yükleyi-

cileri gerçek tamburlu kesicilere dönüştürme imkânı sunuyor.

Kolay kullanımı ve hassas çalışma gerektiren farklı alanlarda 
çalışmayı mümkün kılan özelikleri ile yeni MB-R500, dayanıklı 
ve sert malzemeleri öğütmek amacı ile tasarlanmasının yanın-
da sahip olduğu yüksek hassasiyet ile kazı yapma özelliği, ürü-
nün asfalt gibi yumuşak malzemelerde de kullanılabilmesini 
sağlıyor. 

Bu kapsamda model, boru hatları için gerekli hendek kazıla-
rında, nehir ve derelerin kıyılarına set çekme çalışmalarında 
hızlı ve hassas çalışma imkânı sunuyor. Yeni MB-R500, özel-
likle dirençli zemine sahip inşaat projelerinde kazı işlemleri-
ni kolaylaştırıyor. 

Titreşim ve gürültüyü belirli seviyenin altında tutmanın ge-
rektiği şehir merkezlerinde zorluk yaşamadan çalışma imkânı 
sunan MB R500 aynı zamanda su altında da kullanılabiliyor. Bu 
özelliği ürünü yol çalışmaları için vazgeçilmez kılıyor. MB-R500 
tamburlu kesicisi dar alanlarda kazı işlemi gerçekleştirilmesine 
ve kazı sonucu açığa çıkan malzemenin tekrar kullanılmasına 
imkân veriyor. Bu şekilde, kazı sonucu açığa çıkan materyal ta-
şınmak yerine tekrar kullanılabiliyor.  

En donanımlısı
Yeni MB-R500, MB Crusher ürün yelpazesindeki en küçük tam-
burlu kesicidir. Sadece 300 kg ağırlığındadır ve 3 ila 12 ton ara-
sı mini ve midi ekskavatörlere, 3 ila 8 ton arası mini yükleyici ve 
kazıcı yükleyicilere monte edilebilir.

Güçlü başlığı, 500 mm’lik bir çapı ile hassas çalışma imkânı su-
nar. Kesiciyi özel bir atölyeye getirmeye gerek kalmadan tam-
burun bir saatten daha kısa sürede çalışma alanında yerine 
yerleştirilmesi mümkündür. Diğer MB-R tamburlu kesici mo-
delleri gibi, öğütülecek malzemeye bağlı olarak piklerin sayısı-
nı değiştirmenize izin veren tam veya düşük ayarlı bir tambur 
kitine sahiptir.

MB Crusher’ın en donanımlı tamburlu kesicisidir. Sahip olduğu 
ataşmanlar ile farklı koşul ve şartlarda kullanım imkanı sağlar.

Tamburlu Kesici Gövde Rotasyon Kiti: Operatörün kazıcıyı 
kazı çalışmalarını durdurmadan doğrudan kabinden döndür-
mesini sağlar.

Tamburlu Kesici Derinlik Ayar Kiti: Kenarları frezeleme ve tes-
viye işlemi yapılabilir. Apronlar ve yollar yeni asfalt yüzeyinin 
döşenmesi için hazır olacaktır.

Nebülizör Kiti ve Tambur Kapağı Kiti: Tozların yayılmasını 
azaltır ve kapalı ortamlarda bile çalışmasına izin verir. Böylece 
sarp kayalıklarda ve tünellerde yapılacak kazı çalışmalarında 
kolaylık sağlar.

Sıcaklık Azaltma Kiti: Makinenin ömrünü korumak için MB-
R500 tamburlu kesicisi, makine performansını değiştirmeden 
makinenin yağ sıcaklığını azaltan bir sıcaklık azaltma kiti ile 
donatılabilir. 

Tüm teknik detayları görmek ve ürünler hakkında bilgi almak 
için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

www.mbcrusher.com
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Mekanik Denetim Hizmeti ile 
Tesis Sürekliliğini En Üst Seviyeye 
Çıkartıyor ve Kârlılığı Arttırıyoruz

Tesis sürekliliğinin en üst se-
viyeye çıkartılması karlı ma-
dencilik, mineral işleme veya 
liman ekipmanları için en 
önemli ön koşuldur. thyssenk-
rupp Industrial Solutions tara-

fından sağlanan düzenli denetim ve bakım hizmeti, bu amaca 
ulaşmaya yardımcı olur. Bu hizmetin faydaları arasında tesisin 
veya ekipmanların güncel durumu hakkında ayrıntılı bilgi, de-
netim sonuçlarına dayanarak doğru faaliyeti durdurma planla-
ması ve uzman servis personelinin eksiksiz teknik desteği yer 
alır. Sonuç, tesisin sürekliliğinin ve karlılığın artması olur.

thyssenkrupp Industrial Solutions tarafından sağlanan meka-
nik denetim hizmeti üç alanı kapsıyor: Denetimler, sorun gi-
derme ve faaliyetin durdurulduğu zamanlarda teknik yardım. 

Denetimler
Denetim hizmeti, operasyonla ilgili parametrelerin ve alt grup-
ların ana ekipmanlar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesini 
ve ayrıca bir tesisin faaliyet durumuna ilişkin tahminde bulu-
nulmasını içermektedir. Tesiste faaliyetler durdurulduğunda 
bir denetim yapılacaksa, tüm bileşenlerin durumunu değer-
lendirebiliriz, eskimiş veya kusurlu parçaların risk analizini 
yürütebiliriz ve kusurlu parçaların iyileştirilmesi veya yenisiyle 
değiştirilmesine ilişkin eksiksiz bir dokümantasyon sağlayabili-
riz. Müşteriye sağlanan katma değer, tesisin veya ekipmanların 
güncel teknik durumuna ilişkin eksiksiz bir genel değerlendir-
me ve ayrıca artık çalışma süreleriyle ilgili bir risk analizi içer-
mektedir. Bu çalışma, faaliyeti durdurma veya parça değişimi 
planlamasının doğru bir şekilde yapılmasını sağlar. Müşteri, 
tesisin optimizasyon potansiyeline ilişkin değerlendirmemiz-
den ve ayrıca tamir çalışmaları, planlama ve yedek parçalar için 
sunduğumuz eksiksiz teknik destekten de faydalanmaktadır.

Sorun Giderme
Bir sorun ortaya çıktığında, doğrulama ve iyileştirme hizmeti-
miz, söz konusu durumun mümkün olduğunca hızlı bir şekilde 
ele alınmasında değerli bir yardım sağlar. Doğrulama, bir kusu-
run etkisinin değerlendirilmesini, temel nedeninin bulunması-
nı ve tamamen işlevsel hale geri getirmek için ihtiyaç duyulan 
sürenin ve bütçenin takdir edilmesini içermektedir. İyileştirme 
ise yeniden uyumlandırmayı, gerekli tamirler sırasında göze-
tim sağlanmasını ve planlı faaliyeti durdurmaya kadar ihtiyaç 
duyulan geçici çözümleri içermektedir. Müşteriye sağlanan en 
önemli katma değer hızlıca harekete geçilmesidir. Konuyla il-

gili uzman bilgi birikimimiz müşterilerin hizmetindedir. Ayrıca, 
yardımla ilgili olarak gelen ilk aramadan tamir işlemleri veya 
iyileştirme çalışmaları tamamlanana kadar geçen süre içerisin-
de sürekli olarak desteğimizi sunmaktayız. Ve en önemli nokta 
olarak sorun giderme hizmetimiz, tesisin çalışmama süresini 
ve üretim zamanı kaybını azaltmaktadır.

Faaliyetin Durdurulduğu Zamanlarda Teknik 
Destek
Faaliyetin durdurulması gerekli olduğunda, tam destek ve 
yerinde teknik yardım sağlarız. Faaliyetin durdurulmasından 
önce, ihtiyaç duyulan işgücünün ve ayrıca gerekli araçların 
planlanmasını ve programlanmasını sağlamak üzere bir risk 
değerlendirmesi yürütülmektedir. Sunmakta olduğumuz ye-
rinde teknik yardım hizmeti, uzmanlar tarafından sağlanan 
uyumluluk ve yüksek kalitede kurulum ve tamir çalışmalarını 
içermektedir. Bunların tamamı, en yüksek sağlık ve güvenlik 
standartlarına göre yürütülmektedir. Sağlanmakta olan kat-
ma değer ise faaliyet durdurma planlamasının uzmanlıkla 
yapılması, en iyi teknik desteğin sağlanması ve ayrıca faali-
yeti durdurma süresinin azaltılmasını kapsamaktadır. Faaliye-
tin durdurulması kaçınılmaz bir şekilde gerekli olabilir, ancak 
thyssenkrupp Industrial Solutions tarafından sunulan yardım 
sayesinde elde edilecek olan sonuç, en üst kalitede olacaktır. 

Bize +90 (850) 215 05 76 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. 
 thyssenkrupp.com

Boyutlar = Yükseklik: 70 Metre Uzunluk:200 Metre
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Pastadan Daha Büyük Bir Parça 
Alın: Yeni Ranger DXi

En zorlu çalışma koşullarınızın üste-
sinden gelmenize yardımcı olmak için 
kapsamlı bir delici geliştirdik. 55 m2 
tarama alanına sahip yeni Ranger DXi, 

güçlü tabancası, Sandvik tarzı bilgisi ve en yüksek yakıt verimliliği 
ile donatılmıştır. Tüm bu yeni özellikler, Ranger ürün ailesinin yeni 
devrimci neslini temsil eden DXi modelini sınıfındaki en güçlü ve 
en verimli üstten darbeli delicisi haline getirmiştir. Yeni Ranger DXi 
ile performansınızı artırın ve üretim maliyetlerinizi en aza indirin.

TEKNİK VERİLER RANGER DX800i RANGER DX900i

Delik Çapı  64–127* mm (3”–5”)  89–140** mm (3½”–5½”)

Delici Tabanca RD925M, RD925M-C, RD921S, RD921S-C RD927L, RD927L-C

Darbe Gücü 25kW, 21kW, 33.5 hp, 28 hp 27kW, 36 hp

Delici Takım 38 mm, 45 mm and 51 mm (1½”, 1¾” and 2”) 51 mm and 60 mm (2” and 2 3/8”)

Tarama Alanı  55 m² (592 ft²)  55 m² (592 ft²)

Motor Volvo TAD851VE T3/Volvo TAD871VE T4 TAD852VE T3/Volvo TAD872VE T4

Motor Gücü 185kW, 248 hp 210kW, 282 hp

Kabin Tipi iCab iCab

Control Sistemi  Sandvik SICA, PLC-controlled proportional electrohydraulics Sandvik SICA, PLC-controlled proportional electrohydraulics

Yürüyüş/Bom/Delgi Kontrolü PLC controlled PLC controlled

Hava Püskürtmesi 8.5 m3/min, up to 10 bar, 300 cfm  9.5 m3/min, up to 10 bar, 335 cfm

Toplam Ağırlık 19,600 kg 19,600 kg

*115 milimetreden daha büyük delik ihtiyaçları için lütfen Sandvik temsilcinize başvurun.      **127 mm’den büyük delik ihtiyaçları için lütfen Sandvik temsilcinize başvurun.

Tek Konumlama İle Daha Fazla Delik
Tüm Ranger DXi serisi üstten darbeli yüzey deliciler dönebi-
lir kuleye sahiptir. 55 metrekarelik tarama alanı sağlayan 290 
derecelik dönebilir kule sayesinde zamandan tasarruf edecek 
ve ekipmanınızı yeniden konumlandırma ihtiyacını en aza in-
direceksiniz. Makinanın ağırlık yapısı bomun ağırlığını koruya-
rak mükemmel stabilite sağlamaktadır. Ranger DXi makinaları, 
düşük ağırlık merkezi ve yüksek yürüyüş gücü sayesinde son 
derece hareketlidir.

TANITIM
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SANDVIK iCAB İle Sessizliğin Tadını Çıkar 
Yeni nesil DXi makinalarımız, operatör ergonomisini geliştirmek 
ve gürültü seviyelerini en aza indirmek için tasarlanmış yeni 
Sandvik iCab ile donanımlandırılmıştır. Kabinin kullanımı kolay 
joystick ve kontrol panelleri içeren yeni kullanıcı arayüzü, müş-
terilerden gelen geri bildirimlere dayanarak geliştirilmiştir. Yeni 
geniş Sandvik iCab’de ayrıca operatör koltuğunun arkasında bir 
de eğitmen için yer bulunmaktadır. Finlandiya VTT Teknik Araş-
tırma Merkezi ile yaptığımız kapsamlı işbirliği sayesinde, kabin 
içerisindeki gürültü seviyesini 73,5 dB’e kadar düşürülmüştür.

Her zaman olduğu gibi yeni kabinde de Sandvik için güven-
lik en öncelikli konudur. Operatörlerin ve bakım personelinin 
korunması için yeni özelliklere ek olarak, İCab kabin delgi ala-
nının net ve engelsiz görünmesini sağlamak ve genel çalışma 
güvenliğini daha da iyileştirmek için tasarlanmıştır.

Kontrol Sistemi
 √ Kullanıcı Arayüzü: Dokunmatik ekran, tüm parametreler 

kabinden ayarlanabilir.
 √ Tek delik otomatiği / tam döngü otomatiği (opsiyonel): 

Derinlik, takım sökme ve çözmeyi otomatik olarak ayarlamak 
için otomatik delme.

 √ Sandvik iTorque: Delgi kontrol sistemi, farklı kaya koşulları 
için farklı delgi tarifleri.

 √ Sorun Giderme İşlevleri: Tüm sistem fonksiyonları için ko-
lay kullanımlı akış şeması tipi sorun giderme özellikleri.

 √ Otomatik Hizalama(Opsiyonel): Delikler arası geçişlerde 
daha hızlı ve daha hassas hizalama.

 √ Uzaktan Kumanda(Opsiyonel): Bom, yürüyüş ve delgi için 
radyo frekanslı uzaktan kumanda.

 √ İki yürüyüş modu: Tek joystick ile yürüyüş, maksimum yü-
rüyüş hızı ayarlama. 

Üstün tarama alanı, yürüyüş 
ihtiyacını azaltarak vardiya 

başına 60 dakika daha fazla delme 
imkanı sağlamaktadır.

Yeni Ranger DXi deliciler, 
tepe üstü dikey delinen delikler için 
daha fazla tarama alanı sunar

+35%



Sınıfının En Güçlü Tabancası
Yeni hidrolik tabanca ailesiyle yüzey delgi performanslarınızı 
arttırın. Farklı kaya delici takımları ve delgi boyutları için üç 
adet RD920 serisi tabanca geliştirdik. Bu ideal tabancalar ile 
delgi gücünüzü geliştirin, verimliliğinizi arttırın ve maliyetle-
rinizi düşürün

SANDVIK RD921SC
En küçük tabancamız Sandvik T45 kaya delici takımları ve 64-
89 mm delik boyutları için tasarlanmıştır. Güçlü RD921SC ta-
bancası yüksek 71 Hz frekansa sahiptir ve yüksek gücüne rağ-
men mükemmel delik kalitesi ve uzun takım ömrü sunar.

SANDVIK RD925MC
Orta ölçekli tabancamız Sandvik T51 kaya delici takımları ve 
89–115 mm delik boyutları için tasarlanmıştır. Bu sürüm, 25 
kW gücünde 69 Hz yüksek frekans sunar.

SANDVIK RD927LC
Yeni ailemizin en büyüğü olan Sandvik RD927LC, Sandvik 
GT60 kaya delici takımları ve 92–127 mm delik boyutları için 
ideal bir seçim. Bu seçenek daha geniş deliklerde delik kalite-
sini artırır ve takım ömrünü maksimum delme gücü ile uzatır.

Üç yeni tabanca modelinde yağlama yağını yeniden kullana-
rak yağ tüketimini ve maliyetleri azaltan opsiyonel CSL sistemi 
bulunmaktadır CSL sistemi ile, yağ tüketiminizi saatte 300 g 
azaltabilirsiniz. 

sandvik.com

Kule dönüşsüz 
deliciler

Ranger DX serisi 
26m2 /180 derece

Yeni Ranger DXi serisi
55m2 / 290 derece



KORUMAK İÇİN DİZAYN EDİLDİ
KURTARMAK İÇİN KENDİNİ İSPATLADI
ECLIPSE EXTREME — İKLİMDEN BAĞIMSIZ OTOMATİK YANGIN BASTIRMA SİSTEMİ

Detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.
0312 587 80 00
www.rocktechnology.sandvik.com

Dünyadaki birçok şirket , personel, ekipman ve yatırımlarını korumak için Eclipse Yangın Bastırma 
Sistemi’ne güveniyor. Sıvı bazlı olan Eclipse sistemi, aşırı ısınan yüzeylerde otomatik olarak devreye 
girerek yanma üçgeninin tüm elemanlarına müdahale etme konusunda geleneksel kuru toz bazlı 
sistemlere göre 30% daha etkilidir. Eclipse sisteminin servis ve bakımları geleneksel yangın söndürme 
sistemlerine nazaran daha basit olup yeni veya eski her iş makinasına, hafif araçlara büyüklük ve 
markadan bağımsız olarak uygulanabilir.

Kullanıcı ihtiyacına göre özel olarak dizayn edilebilen ve iklimden bağımsız olan Eclipse Extreme Yangın 
Bastırma Sistemimiz -400C ile +600C arasındaki hidrokarbon yakıt ve yağ kaynaklı yangınları söndürmek 
için geliştirilmiştir. Sıfırın altındaki veya dünyadaki en sıcak çevre şartlarında Eclipse Extreme yaralanma, 
üretim kaybı ve ciddi ekipman hasarları konusundaki risklerinizi azaltmaya yardımcıdır.
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RUBBLE MASTER Kompakt 
Kırıcılarının Kontrolü VACON® 
100 X’e Emanet

Kompakt mobil geri dönüşüm 
sistemleri, günümüzde yükse-
len bir trend haline geldi. RM 
kompakt kırıcılar: Kompakt bo-
yutları, düşük gürültü seviyele-
ri ve toz emisyonları sayesin-
de her yerde kullanılabilirler. 

RUBBLE MASTER, yeni “RM V550GO!” mobil kırıcının kontrolü 
için VACON® 100 X AC sürücüsünü seçti. VACON® 100 X, RUBB-
LE MASTER için başka bir AC sürücüsü tedarikçisinin karşılaya-
mayacağı bir çözüm sunuyor.

Linz, Avusturya’da bulunan RUBBLE MASTER HMH GmbH, 
dünyanın her yerinde kullanılan mobil kompakt kırma maki-
neleri ve mobil ekranlar geliştirerek üretimini gerçekleştiriyor. 
Uygun maliyetli, taşıması ve kullanımı kolay RM kırma makine-
leri; kompakt boyutları, düşük gürültü seviyeleri ve toz emis-
yonları sayesinde her yerde kullanılabilir. RM kırma makineleri, 
inşaat ve imha faaliyetlerinde bulunan şirketlerin, diledikleri 
mekân ve anda az ve orta miktardaki atık inşaat malzemesini 
uygun maliyetle işlemelerini sağlar.

Yakın zamana kadar RUBBLE MASTER, kırma makinelerinin 
titreşimli konveyör motorlarını kontrol etmek için 11 kW gü-
cünde özel yapım bir sürücü kullanmaktaydı. Ancak yeni kırma 
makinesi tasarımları için zorlu çevre şartlarına dayanıklı 15 kW 
gücünde bir sürücüye ihtiyaç duydular. RM CEO’su Gerald Ha-
nisch: “Mobil kırma makinelerimiz dünyanın her yerinde kul-
lanıldığı için çok çeşitli çalışma sıcaklıklarına, toza, rutubete, 
neme, titreşime dayanıklı ve sağlam bir sürücüye ihtiyacımız 
vardı. Ayrıca sürücü, yüksek irtifalara da dayanıklı olmalıydı.”

Vacon Avusturya Genel Müdürü Johann Goldfuss: “Neyse ki 
RUBBLE MASTER’ın ihtiyaçlarını fark ederek onlara VACON® 
100 X sürücümüzü önerdik.” Goldfuss; “RM kırma makineleri-
nin gereksinimlerini tam olarak karşılayan VACON® 100 X, baş-
ka hiçbir tedarikçinin karşılayamayacağı bir çözüm sunuyor. 
Ayrıca bu, VACON® 100 X ürünlerinin zorlu ortamlarda nasıl 
çalıştığını kanıtlıyor.” diyerek sözlerine devam etti.

Paralel Çalışan Dengesiz Motorların Kontrolü
RM, yeni RM V550GO! modelinde, iki adet paralel çalışan dengesiz 
motoru kontrol etmek için VACON® 100 X sürücülerini kullanıyor. 
Bu motorlar, kırılacak malzemeyi (Örneğin; hafriyat malzemele-
rini) kırma bölümüne taşıyan titreşimli bir konveyörü çalıştırıyor. 
Dahili kontrol sistemleriyle iletişim CAN bus ile sağlanıyor.

RUBBLE MASTER kırma makinelerine mükemmel şekilde uyan 
VACON® 100 X, ihtiyaç duyulan tüm özellikleri tek bir standart 
sürücüde birleştiriyor. Sürücünün IP66 koruma seviyesi ile RM, 
önceki çözümün gerektirdiği ekstra panoyu da kaldırabiliyor.

VACON® 100 X sürücüsü, yeni tip kırma makinesi ile kurum içi 
testin yapılması için 2012 ilkbaharında RM şirketine teslim edil-
di. Test aşaması başarıyla tamamlanarak seri üretime geçildi.

Dahası Var
Şimdilerde, RUBBLE MASTER, mevcut ürünleri için özelleştirdi-
ği çözümü, VACON® AC sürücüleri ile değiştirmeyi düşünüyor. 
Ayrıca, makinelerinin diğer bölümlerinin kontrolü için de VA-
CON® AC sürücülerini kullanmaya başlamayı planlıyor.

VACON® 100 X – Saha Sürücüleri
VACON® 100 X, Vacon’un saha sürücü konseptini temsil ediyor. 
Ürünler doğrudan motora, makineye veya sürücü için en uy-
gun konuma monte edilebiliyor. Kurulum sırasında sürücüle-
rin ayrı bir elektrik odasına veya panoya monte edilmesi gerek-
mediğinden, kablolama maliyetlerinden, yerden ve enerjiden 
önemli ölçüde tasarruf sağlanabiliyor.

37 kW güce kadar modeli bulunan ve bu özelliği ile de rakipsiz 
olan VACON® 100 X’in oldukça gelişmiş bir kontrol kapasite-
si de vardır ve böylece işletmenin süreçleri kusursuz çalışıyor. 
Döküm metal gövdesi ile mümkün olan en iyi mekanik koru-
mayı sağlıyor. Nefes alabilen “Gore” hava kanalları, suya ve 
toza geçit vermezken, hava geçişi ile basıncı dengeliyor, izolas-
yon contalarını ve soğutma bloğunu koruyor. Tüm bunlara ek 
olarak, entegre harmonik filtre bobinleri ile her türlü uygulama 
için motora monte edilebilen ideal bir çözüm sunuyor. 

drives.danfoss.com
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%85
daha az ısı 

kaybı
ile çok daha düşük kurulum 

ve işletme maliyeti

Danfoss VLT® motor sürücülerin yenilikçi soğutma 
tasarımı ile, ısı kayıplarının yaklaşık %85’i panonun, 
hatta odanın dışında tutulabilir.
Böylece kurulacak olan soğutma tesisatının 
boyutlandırmasında ve işletme maliyetlerinde önemli 
oranda avantaj sağlanır.

Danfoss VLT® Drives ile 
daha düşük işletme 
maliyetleri.

drives.danfoss.com
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LKAB Atık Tikiner Tesisi İçin 
Flowrox’u Seçti

İsveç’teki en eski peletleme tesis-
lerinden biri olan Svappavaara’yı 
işleten LKAB dünyanın en büyük 

ikinci demir peleti üreticisidir. 2016 yılında yıllık 26,9 milyon tona 
ulaşan demir cevheri üretimi ile beraber açığa çıkan atık miktarı da 
dikkate değer seviyelerdedir. LKAB yıllarca proses atıklarını imha 
etme yöntemi olarak atık barajı kullandıktan sonra, 2012 yılında 
proses atıklarını yüksek katı içerikli olarak Svappavaara’ya depola-
maya karar vermiş ve atık tikiner tesisi projesini duyurmuştu.

Müşterinin Sorunu: Verimlilik
LKAB proses atığı arıtma projesi için, daha önceki deneyimle-
rine dayanarak, Flowrox hortum pompalarını tercih ettiklerini 
belirten LKAB’nin Teknik Proses Geliştirme ekibinden, Thord 
Wennberg: “Flowrox’un hortum pompaları ve pompalama tekno-
lojilerini ilk defa Güney Afrika’da gerçekleşen Paste Konferansı’nda 
tanıma fırsatı bulduk.” diyerek kullanılan ürünün performansını 
şu sözlerle dile getirdi: “İlk tikinerimiz için LPP-T hortum pompası-
nı bir aydan daha uzun bir süre kullandık. Fakat, çamur ince taneli 
olduğu için pompayı devreden çıkarma kararı aldık. İkinci tikineri-
mizde ise çamurun daha iri tanecikli olacağını bildiğimiz için, hor-
tum pompayı yeniden denemeye karar verdik. Flowrox pompaların 
santrifüj pompalardan çok daha iyi olduğunu biliyorduk.”

Flowrox’un Çözümü: %76 Katı Oranına Kadar 
Pompalama
LKAP, yeni tesisi için %76 katı oranına kadar pompalama yapabi-
len LPP-T100 akış pompalarını tercih etti. LKAB Kıdemli Proses Mü-
hendisi Åsa Partapuoli: “Hortum pompaların yapışkan ve yüksek yo-
ğunluklu çamurlarda kullanılabiliyor olması bizim için çok önemli. Şu 
anda %66-70 oranındaki katıları pompalıyoruz. Pompaların verimli 
bir şekilde katı pompalayabilmesi su arıtma tesisleri için çok önemlidir. 
Çamur, bize su tasarrufu ve akış devamlılığı sağlayacak kadar yoğun.”

Pompada Aradığımız En Önemli Özellik 
Devamlılıktır
LKAB Bakım ve Operasyon bölümünden Ronny Martinson 
Flowrox hortum pompalar ile ilgili şu cümleleri kullandı: “Tikiner 
tesisimizde bir yıldır sorunsuz şekilde kullandığımız 3 adet pompa 
gayet iyi performans göstermeye devam ediyor. Pompanın da-
yanıklı olması bizim en büyük önceliğimizdir. Diğer bütün faydalı 
özellikler, ilk önceliğimiz olan dayanıklılıktan sonra gelmektedir. 
Eğer bir pompa dayanıklı değilse, hiçbir katkı sağlamaz. Flowrox 

Kullanıcı: LKAB, Kiruna, İsveç
Proses Uygulaması: Tikiner alt akımı, 

Proses Atıkları
Flowrox ürünleri / çözümleri: LPP-T100 

hortum pompaları x 4

LPP hortum pompaları, katı oranı yüksek çamurlarla başa çıkma 
konusunda diğer pompalardan daha iyi sonuçlar veriyor. Bu bizim 
için çok iyi çünkü zaman zaman iri partiküllerle de karşılaşıyoruz.” 

İsveç’teki Flowrox temsilcisi Minrox’dan Björn Gardelin Flowrox 
hortum pompalar hakkında şu bilgileri verdi: “Hortum için tah-
min edilen ilk ömür 3 aydı. Devreye alma ve optimizasyon sonra-
sında tesis normal çalışmaya başladı.  Eğer basınç ve yoğunluğu ar-
tırırsak, tabi ki hortum ömrünü etkileyen aşınma da artar. Flowrox 
hortum pompaları gelişmiş tambur tasarıma sahiptir, böylelikle 
yüksek basınçta, asgari düzey aşınmayla daha büyük partiküllerin 
üstesinden gelinebilmektedir. Pompalar kuru çalışabilir ve 7/24 ça-
lıştırılabilir. Pompaların silindir tasarımı sürtünmeyi önler, hortum 
ömrünü en üst düzeye çıkarır ve enerji tüketimini azaltır. Flowrox 
pompalar %76’ya kadar katı madde pompalayabilir.” 

Gardelin, LKAB ile gelecekteki iş birliğini hakkında ise “LKAB bakım 
ekibine hortum değiştirme teknikleri ile ilgili eğitim vermeyi planlıyo-
ruz. Böylece değişimleri daha kolay, hızlı ve aynı zamanda güvenli şe-
kilde yapabilecekler.” diyor.

Yerel İlişkiler Operasyonları Geliştirir 
Björn Gardelin: “Müşteri ile iyi ilişkiler kurarak proje ve kurulum bo-
yunca LKAB’ ı destekledik. Sorunları çözmek, iletişimi sürdürmek ve 
destek sağlamak için sık sık ziyaretler ve telefon konferansları dü-
zenledik.” derken LKAB Proje Yöneticisi Björn Henriksson Flowrox 
ile iş birlikleri hakkında: “Kurduğumuz iyi ilişki ile sorunları çok hızlı 
şekilde çözebiliyoruz.” diyerek bunu doğrulamaktadır. Henriksson, 
“İngilizce konuşmamıza ve birçoğumuzun da Finlandiyalı olmasına 
rağmen, İsveççe iletişim kurmak, bunun gibi büyük projeler ile uğraşır-
ken bizim için oldukça önemlidir.” şeklinde ikili ilişkilerden duyduğu 
memnuniyeti dile getirirken Flowrox pompalar hakkındaki düşün-
celerini ise şu sözlerle ifade etti:” Biz çok memnun kaldık. Flowrox 
pompalar yüksek yoğunluklu pompalama işlemleri için önerilebilir.”

LKAB, 2021 yılına kadar üretimi yılda %5 oranında arttırmayı hedefliyor. 
Firmanın bu hedefinin, atık ve proses atığı arıtma tesislerinde de kapasi-
te ve verimlilik ihtiyacını arttıracağı tahmin edilirken LKAB projede kul-
lanılmak üzere beşinci pompa siparişini de vermiş bulunuyor. 

flowrox.com
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TANITIM

Çimento Üretiminde Alternatif 
Yakıt Kullanımına Entegre bir 
Yaklaşım

Dünya, üretilen atık madde 
tonajlarının gün geçtikçe ço-
ğalmasıyla mücadelede gi-
derek artan çevresel baskılar 

endüstriyel proseslerde fosil yakıt kullanımını azaltmaya zorla-
maktadır. Çimento üretimi de bu konuda istisna değildir.

Geleneksel yaklaşım, atığın istenmeyen ve yalnızca gelecek 
nesillerin değerlendirmesi için gömülüp saklanacak uygun 
madde olarak görülmesiyken, günümüzde atık maddeler baş-
lı başına bir enerji kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Bu 
durum her anlamda, daha az fiziksel materyal stoklanması ve 
çimento üretimi enerji maliyetleri ile CO2 emisyonlarını aynı 
anda azaltmaya yardımcı olan fosil yakıtlar için daha fazla sü-
reklilik sağlanması sayesinde bir kazan-kazan durumudur.

Kömür, hammadde ve klinker öğütme değirmenleri konusun-
da uzman olan, bunları tasarlayan ve 111 yıllık bir geçmişe sa-
hip olan Loesche GmbH firması, kireç ocakları ve fırınlarda atık 
yakıt üretimini ve yakılmasını optimize etmek için gerekli tek-
nolojileri bir araya getirmiştir. Atık öğütme, pyroteknoloji ve 
proses optimizasyonunda uzmanlaşmış iki gruptan Loesche, 
artık çimento üretiminde atık kökenli yakıt kullanımının tüm 
yönlerini içeren tamamen entegre bir paket sunabilmektedir.

Zorlu atık işleme süreci
Dünyada nüfus artışına paralel olarak atık üretimi de sürekli 
artmaktadır. Ancak gelişmekte olan dünyadaki, artan kentleş-
me ve diğer faktörler de belirleyici bir rol oynamaktadır. Dün-
ya Bankası verilerinden yararlanılarak Şekil 1’de, 2005 2025 
arasındaki döneme ait bölgesel bazda büyüme oranlarındaki 
değişim gösterilmektedir. Bu 20 yıl boyunca, Güney Asya’daki 
kentsel atık üretiminin neredeyse iki katına çıktığı görülmekte-
dir. Afrika ve Doğu Asya-Pasifik bölgesi de Güney Asya’nın çok 
gerisinde kalmayacaktır.
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Şekil 1 - Bölgelere göre 2005 2025 yılları arasında toplam kentsel atık üretimindeki artış %’si

Dünya Bankası, OECD ülkelerindeki kentsel atık büyümesinin 
sadece %10 civarında olacağını öngörürken, bu ekonomik gru-
bun, fiilen dünya toplamının % 44’ünü ürettiğini unutmamak 
gerekir. 

Üretilen kentsel atıkların bileşimi açısından da hatırı sayılır öl-
çüde çeşitlilik bulunmaktadır. Şekil 2’de görüldüğü gibi, Çin’de 
organik madde, toplam miktarın yaklaşık %60’ını oluşturmak-
tadır. Atıkların ana yakıt bileşenleri olan kağıt, karton ve plastik 
ise %20’den azdır. Buna karşılık, ABD’de üretilen kentsel atıkla-
rın %30’undan azı organik iken bu potansiyel, yakıt bileşenleri-
nin %40’tan fazlasını oluşturmaktadır.

Geleneksel yaklaşım; atık toplamak, işlemek ve bertaraf etmek-
tir. İşleme adımı, doğru koşullarda atık yığınının bir kısmının 
yeniden kullanılmasına neden olabilir. Buradaki zorluk, topla-
mın daha büyük bir kısmı ile daha fazlası yapılabilecek şekilde 
kullanılabilir materyalin kalitesini iyileştirmek ve bunun sonu-
cunda da daha az materyali depo sahasına veya sair şekilde 
tasfiyeye göndermektir.

Atığın enerjiye dönüştürülmesi açık bir seçenektir ancak dö-
nüştürme verimliliği, büyük ölçüde kullanılan teknolojik yakla-
şıma bağlıdır. Şekil 3’te enerji üretmek için alternatif yakıtların 
(kentsel ve endüstriyel atık gibi) kullanılması durumunda dö-
nüştürme verimliliğindeki farklılıklar gösterilmektedir. 

Alman İkincil Hammaddeler ve Atık Yönetimi Derneği’nden 
elde edilen veriler, bu tür bir atık maddenin geleneksel bir 
yakma fırını içerisinde yakılmasının yaklaşık %35 enerji dönü-
şümü verimliliği sağladığını ortaya koymaktadır. Buna karşın, 
çimento üretiminde atık maddelerin kullanılması, verimliliği 
neredeyse iki katına çıkarır; daha fazla enerji kazanılır ve elbet-
te üretimden kaynaklanan spesifik emisyonlar da düşürülür.

Bu gerçek, çimento üreticilerinde, özellikle altyapının yakıt 
olarak kullanılmak üzere atık maddeleri işleme, 
ayırma ve hazırlama faaliyetleri için hazır bulun-
duğu ülkelerde kaybolmamıştır. Almanya’nın 
çimento üretiminde, proses enerjisi girdisinin 
%60’ından fazlasını alternatif yakıtlar oluştur-
maktadır. Avusturya’da, bu oran alternatif yakıt 
karışımı içerisinde uzak ara en büyük bileşeni 
oluşturan seçili endüstriyel ve ticari atıklarla 
birlikte yaklaşık %70’i bulmakta hatta bu oranın 
üzerine çıkmaktadır.
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Yatırım maliyeti nedir?
Atık maddenin çimento üretiminde alternatif yakıt olarak kul-
lanılması yalnızca enerji verimliliği sağlamaz, aynı zamanda 
uygulanması da ucuzdur. 

Şekil 2 - Atık madde yapısı hakkında genel bilgiler: üretilmekte olan kentsel atığın çeşitliliği
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Şekil 3 - Alternatif yakıtların kullanılması durumunda dönüştürme verimliliğindeki farklılıklar

Şekil 4 - Bir atık-enerji dönüştürme tesisinde atık yok etme ile çimento fabrikalarında atıktan elde edilen 
yakıt kullanımı arasındaki karşılaştırma

Latin Amerika’da yakın zamanda yürütülen atıktan enerjiye pro-
jesine ait gider ve gelirleri, çimento fabrikalarında yakıt olarak atık 
kullanımı ile karşılaştırmak adına, yaklaşık 4000 ton/gün kapasi-
teli klinker üretimine sahip standart bir fabrika değerlendirmeye 
alınmıştır. %90’lık toplam süreklilik oranına ulaşılması için gerekli 
atık miktarı ve tahakkuk eden masrafların yanı sıra birincil yakıt 
tasarrufları (kömür bazlı) da hesaplanmıştır. İkinci bir adımda, 
atıktan yakıta dönüştürme alternatifinin boyutu yeni atık-enerji 
dönüştürme tesisinde kullanılan atık miktarını eşitleyecek şekilde 
genişletilmiştir. Doğal olarak, böyle bir karşılaştırmada çimento 
fabrikalarında atıktan enerjiye dönüşüm tesislerinin veya AF kul-
lanımının olası tüm konfigürasyonlarını temsil etme iddiasında 
bulunulmamaktadır. Ancak sonuçlar oldukça heyecan vericidir. 

Çimento fabrikalarında kullanılmak üzere ayrılan yatırım maliyet-
leri yalnızca %30-40’lık bir tutara tekabül ederken, gelir (kömür ta-
sarruflarına kıyasla elektrik satışları) ise atıktan enerjiye dönüşüm 
tesisine kıyasla %75-80 aralığında olacaktır.

Dolayısıyla, atıktan elde edilen alternatif yakıtları yakmak ama-
cıyla gerek yeni gerekse uyumlu çimento fabrikalarının inşa 
edilmesinin hem sermaye giderleri hem de işletme giderleri 
açısından önemli ekonomik yararlar sağlayabileceği aşikardır. 

Dolayısıyla, yüksek düzeylerde yakıt ikamesinin gerçekleştir-
mesine gerçekte hangi unsurlar dahildir ve gereksinim duyu-
lan teknoloji açısından bunların etkileri nelerdir? Mevcut bir çi-
mento fabrikasında %9 veya daha düşük ısıl süreklilik oranları 
(TSR) için, yeni halde montajının yapılması gerekebilecek veya 
alternatif yakıtların mevcut durumda kullanıldığı kapasitede 
genişletilebilecek olan yakıt kondisyon ünitesindeki çalışma-
ların dışında yapılması gereken pek az iş vardır. Bu nedenle, 
yatırım harcamaları da muhtemelen sınırlı olacaktır. Başlangıç-
ta çalışmaya olan hevessizlik durumunun üstesinden gelindiği 
takdirde, gidilecek yön belirginleşir.

Isıl süreklilik oranları (TSR’yi), yakıt enerjisi girişinin %25’ine 
kadar bir sonraki aşamaya yükseltmek için yalnızca yakıt şart-
landırma tesisinde yapılacak iyileştirmeler yeterli olmayıp, aynı 
zamanda öğütme kapasitesinin de arttırılması gerekecektir. 
Alternatif yakıt kullanım taahhüdü, gerçekten de TSR’nin % 25 
ila %75 aralığında alınarak bir sonraki dönüm noktasının en 
yüksek yatırımı beraberinde getirmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu durumda, genellikle kireç ocağı bölümünde yapılan deği-
şiklikler ve bir klor bypass sisteminin kurulmasıyla birlikte, tesis 
altyapısında büyük değişiklikler yapılması gereklidir. Yakıt şart-
landırma ve öğütme kapasitelerinin daha da iyileştirilmesi de 
zorunlu olacaktır.

Bundan sonra, daha yüksek TSR seviyelerine ulaşılması, önce-
den alınmış olan önlemleri, tamamlayıcı nitelikteki önlemler 
sayesinde halihazırda yapılmış yatırıma bağlıdır. Yüksek oran-
larda alternatif yakıtın verimli şekilde işlenmesine imkan ver- 

CAPEX

Revenues/Savings

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Waste-to-Energy
Waste-to-Fuel

Gelirler/ Tasarruflar

CAPEX

Atıktan Yakıta
Atıktan Enerjiye

67



www.madencilik-turk iye.com
1 Haziran 2018

mek amacıyla ana fırın yakıcılarında yapılması gereken değişik-
liklerin yanı sıra yüksek kapasiteli yakıt hazırlama sistemlerine 
de tekrar ihtiyaç duyulacaktır.

Bu analiz, TSR’nin artmasıyla birlikte karlılığın da arttığını ve 
en önemli tasarrufların Şekil 5’te gösterildiği üzere en yüksek 
alternatif yakıt girişi ile elde edildiğini açık bir biçimde göster-
mektedir.

T.S.R. < 9 % 9 – 25 % 25 – 60 % 60 – 90 %

Initial or extension of
cond. plant √ √ √ √

Cl by-pass - - √ -

Pre-calciner 
modification - - √ -

Additional Rocket Mills
- √ √ √

Modifications in main
burner - - - √

Şekil 5 - Çimento fabrikalarındaki en yüksek süreklilik oranlarına giden yolda başlıca teknik kilometre taşları 

Gereksinimlerin anlaşılması
Grup üyesi şirketlerinin öğütme, pyroproses teknolojisi, tesis 
optimizasyonu, enerji sistemleri ve çimento fabrikası teçhizatı 
tasarım ve işletmeciliği konularındaki uzmanlığını bir araya ge-
tiren Loesche firması, çimento üreticilerinin atıktan elde edilen 
yakıtların daha fazla miktarlarda kullanılmasının getirdiği ya-
rarları elde etmesine yardımcı olma konusunda benzersiz bir 
konumdadır. Bu uzmanlık alanı, gerek çimento fabrikası op-
timizasyonu ve CFD simülasyonları konusunda uzmanlaşmış 
aixergee, gerekse Avusturya şirketi A-TEC’in (Brezilya’dan Gre-
co Combustion Systems dahil) Loesche grubunun bir parçası 
haline geldiği 2012 yılında genişlemiştir. Artık Loesche yalnız-
ca ekipman geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda çimento 
fabrikalarında alternatif yakıt kullanımını arttırmak için gerekli 
olabilecek tüm değişiklikleri de tasarlayarak üstlenebilmekte-
dir.

Bu özelliklerin bir kısmına daha ayrıntılı baktığımızda, A-TEC’in 
uzmanlığının ardında çimento fırını pyroprosesi yer almakta-
dır. 1990’ların ortalarından bu yana şirket çimento üretiminde 
alternatif yakıtların kullanımına odaklanmakta ve artık hemen 
her türlü katı ve sıvı atık madde için materyal işleme, hazırla-
ma, depolama ve fırın içerisine yerleştirme dahil olmak üzere 
komple alternatif yakıt sistemleri tedarik edebilmektedir. Buna 
paralel olarak ön ısıtıcılar, kireç ocakları ve yardımcı ekipman-
lar gibi alternatif yakıtların yakılması konusunda pyrroproses 
için gerekli olabilecek her türlü değişikliği üstlenmektedir.

A-TEC’in güçlü yanlarından bir diğeri de, çok yüksek süreklilik 
oranlarına olanak veren, özel niteliklere sahip yüksek kaliteli 
atıklardan türetilmiş yakıtları üretmek amacıyla tasarlanmış 
olan Rocket Mill teknolojisi ile gösterilmektedir. Buna yönelik 
önemli bir fayda, Rocket Mill’in bir çimento fabrikası bünyesine 

entegre edilebilmesidir. Bu da üreticilerin, yüksek TSR’ler elde 
etmek için gerekli sıkı kalite parametrelerini karşılayamayabi-
lecek dış tedarikçilere güvenmelerine gerek kalmadan, kendi-
yakıt kaynaklarını verimli bir şekilde ve çıktı kalitesi konusunda 
güvenle yönetmelerine olanak tanımaktadır.

Rocket Mill içerisindeki teknoloji, önceden tasnif edilerek par-
çalanmış, kütle yoğunluğu 100 300 kg/m3 olan evsel ve ticari 

atığın, tek geçişte %50<5 mm olacak şekilde, 
15 mm’lik bir büyüklüğe öğütülmesini sağ-
lar. Hazırlık süreci sadece boyut küçültmeyi 
sağlamakla kalmaz, aynı zamanda atık mad-
denin özgül yüzey alanını da arttırır, böyle-
ce yüksek TSR’ler elde etmek için çaba sarf 
edilirken dikkate alınması gereken önemli 
faktörler olan daha iyi ateşleme ve yanma 
özellikleri sağlanmış olur.

Ham atıkların yüksek nem içeriğine sahip ol-
duğu durumlarda özel önem taşıyan Rocket 
Mill bünyesindeki fiziksel işlem, %25 nem-
deki beslemenin %15 nem veya daha düşük 

nem içeren yakıta dönüştürülebileceği şekilde bir kurutma et-
kisi sağlar.

Elbette, teçhizata yapılan yatırım, çimento fabrikasında daha 
fazla miktarda alternatif yakıt kullanmak için başarılı bir geçiş 
elde etmenin yalnızca bir boyutudur. Proses optimizasyonun-
da Loesche grubuna uzmanlık kazandıran aixergee, bir tesisin 
çalışma şeklini değerlendirerek her türlü sınırlamayı tanımla-
yabilmekte ve bunların temel nedenlerini araştırabilmektedir. 
Bu faaliyetlerin tamamlanmasının ardından, tesisin çalışmasını 
optimize etmek için uygun çözümleri sunabilmektedir. klinker 
kalitesi gibi parametrelerin, proses modellemesine ihtiyaç du-
yulmaktadır.

Atıklardan türetilen yakıtların artan şekilde kullanılması duru-
munda, aixergee farklı atık partiküllerinin fırın veya kireç ocağı 
davranışlarını modellemek üzere CFD ve diğer teknikleri kulla-
narak bunların akışı, etkileşimleri ve yanmalarına ilişkin daha 
iyi bir anlayış sunabilir. Bu çalışmaların çıktısı daha sonra op-
timizasyon proses akış şemalarının geliştirilmesinde kullanıla-
bilir. 

Isıl Süreklilik Oranları

Yakıt Şartlandırma Tesisinde 
Yapılacak Geliştirmeler

Klor By-pass Sistemi

Kireç Ocağı

Ek Rocket Mill Kurulumları

Ana Fırın Yakıcılarındaki 
Değişiklikler
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Çimento üretiminde alternatif yakıt 
kullanılması
Genel bir kural olarak, tüketici tarafından elden çıkarılan atıklar 
ve ticari atıklardan elde edilenler gibi alternatif yakıt oranını 
artırmak, enerji maliyetlerini düşürmek isteyen çimento üre-
ticileri için cazip bir yaklaşım olacaktır. Bununla birlikte, aynı 
zamanda, yakıt bileşimindeki olası değişikliklere rağmen, te-
sislerin kararlı çalışmaya devam etmesini ve klinker ürününün 
kalitesinin spesifikasyonları karşılamasını sağlamak da önemli-
dir. Buna ek olarak, büyük miktarda alternatif yakıtın yakıldığı 
herhangi bir sistem, düşük bakım gereksinimlerini karşılamalı-
dır; zira artan servis masrafları, açıkçası gerçekleştirilen enerji 
maliyeti tasarruflarına denk gelecektir.

Bu nedenle, çimento fabrikalarında TSR’yi artıran herhan-
gi bir sistemde yüksek kaliteli atıklardan elde edilen yakıtın 
kullanılması esastır. Ayrıca, A-TEC Rocket Mill’in, yalnızca atık 
maddenin kurutulması ve hazırlanış şekli açısından değil, aynı 
zamanda bir yandan atıklardan elde edilen yakıtın kalorifik de-
ğerini arttırmakla birlikte, yanma sırasında artan miktarda kül 
oluşturma potansiyeline sahip inorganik maddenin ayrıştırılıp 
tahliye edilebilmesi sayesinde de önemli avantajlar sağlaması 
söz konusudur.

Şekil 7 - Kömür Fiyatlarındaki 5 Yıllık Eğilim - Avustralya Kömürü

Yüksek kaliteli bir yakıt kullanılması, iyileştirilmiş fiziksel yakıt 
özelliklerinden dolayı yakıtın fırın içerisinde daha iyi yanması 
ile birlikte, genel olarak pyroproses üzerinde belirgin şekilde 
pozitif bir etkiye sahiptir. Buna ek olarak, elde edilen pratik 
deneyimler, iyi hazırlanmış, yüksek kaliteli yakıt kullanımının, 
demir bakımından daha az zengin kahverengi klinker ve azal-
tılmış kükürt sirkülasyonu ile yüksek kaliteli klinker üretimine 
yol açtığını kanıtlamıştır. Sonuç olarak, yakıt kimyasal ve fizik-
sel özellikleri açısından daha homojen olduğundan fabrika da 
kararlı şekilde çalışmaya devam eder.

Rocket Mill işlemi atığın nem içeriğini her ne kadar azaltsa da, 
yakıt hazırlama devresine bir kurutucu-ayırıcı ünite eklenerek 
veya atık gazın Rocket Mill ile yıkanmasıyla daha kuru yakıt 
dahi üretilebilir. Bu yöntemle üretilen yakıt hızlı yanmayı des-
tekleyerek TSR değerini maksimize etmeye yardımcı olur.

Bu nedenle, %90’ın üzerindeki TSR’ler A-TEC’in kireç ocakların-
daki yanma ve yakma sonrası oda tasarımları kullanılarak, özel-
likle de yüksek besleme oranlarında alternatif yakıtlar kullanıl-
dığında dahi, tam yanmanın gerçekleşmesini sağlayan yakma 
sonrası oda vasıtasıyla elde edilmektedir. Ayrıca, fırın stabilitesi 
de önemli ölçüde korunmaktadır.

Loesche’nin Alternatif Ya-
kıt Kullanımına Yönelik 
Yaklaşımı
Dünyanın bir atık sorunu bulun-
maktadır. Atık Atlası’ndan elde 
edilen veriler, dünya genelinde 
yalnızca %70’i toplanmakta olan, 
1900 Mt/y’lik bir Kentsel Katı Atı-
ğın (MSW) üretildiğini ortaya koy-
maktadır. Bu %70’lik kısım içerisin-
de, %19’u geri dönüştürülmekte 
veya geri kazanılmakta olup, 150 
Mt/y’den daha azına karşılık gelen 
%11’lik kısım ise enerji geri kaza-
nım tesislerinde yakıt olarak kulla-

Şekil 6 - Alternatif yakıtları işlemek için kullanılan A-TEC Roket Mill Değirmeni 
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nılmaktadır. Açıkçası, yukarıda belirtildiği gibi, atık yakma için 
geleneksel tip enerji santrallerine uygun maliyetli bir alternatif 
sağlayan çimento endüstrisi sayesinde, artık dolgu sahalarında 
toplanan atıkların çok daha büyük bir bölümünü enerji üreti-
mine yönlendirme fırsatı söz konusudur.

Şekil 3’e geri dönecek olursak, burada gösterilen verimlilik 
karşılaştırmasının (çimento üretiminde yakıt olarak atık kulla-
nımını doğrulayan) yalnızca yakıt içerisinde yer alan kimyasal 
enerjiye dayalı olduğunun anlaşılması önem arz etmektedir. 
Örnek çizimin elde edildiği çalışmada, ayrıca çimento fabri-
kalarında yüksek kalitede şartlandırılmış atık kullanımının 
yanma sırasında oluşan külün klinkere dahil edilmesi bakı-
mından çevresel faydalarının da bulunduğu ve böylece ilave 
işleme ya da uzun süreli bertaraf gerektirmediği sonucuna da 
varılmıştır. 

Loesche firmasının tüm çimento üreticilerine sunabileceği bü-
tünleşik yaklaşım, atıktan elde edilen yakıt kullanımının artma-
sını, gerek teknik, gerekse ekonomik açıdan bir başarı haline 
getirmek için gerekli tüm alanlarda şirketin güçlü yönlerini 
bir araya getirmektedir. Bunu yapmak için oldukça güçlü bir 
gerekçe mevcuttur: Loesche, günümüzde işletme giderlerini 
azaltma baskısı yaşayan ve oldukça yoğun enerji kullanılan en-
düstrilerde faaliyet göstermektedir. 

Doğru seçilmiş atıkların, mevcut durumda çoğu “israf edi-
len” kullanılabilir enerji içerir, bu nedenle bu kaynaktan ya-
rarlanmak, sürdürülebilir çimento üretimini iyileştirmeye 
yardımcı olmaktadır. Günümüzde, giderek daha fazla ülke, 
sürdürülebilir atık yönetim sistemleri kurmak üzere faaliyete 
geçmektedir. Çözüm bulma konusundaki siyasi ve çevre bas-
kıları giderek artmakta, halk sağlığı ve güvenliği konularına 

ve özellikle büyük kent merkezleri civarında atık tasfiyesine 
yönelik arazi tahsis edilmesi meselesine daha çok dikkat çe-
kilmektedir.

Buna ek olarak, temel enerji fiyatları son 18 ay içerisinde yak-
laşık %80 oranında yükselmiş olup, bu da çimento üreticilerini 
başlangıç yaparak toplam ikame oranlarını önemli ölçüde art-
tırma konusunda önemli oranda teşvik etmektedir.

Loesche’nin değerli bir kaynak olarak atık konusundaki oda-
ğı şirketin ekipman ve proses optimizasyonu konusundaki 
uzmanlığı ve en önemlisi çimento ve elektrik endüstrilerinin 
operasyonel gerekliliklerine yönelik uzun vadeli anlayışını 
bir araya getirmektedir. Bu deneyim, şirketin müşterileri için 
mümkün olan en iyi çözümler sunmasına ve son kullanıcı ihti-
yaçları hakkında bilgi sahibi olarak bunu öğütme ihtiyaçlarının 
yanında atık şartlandırma tesisleriyle de yapabilmesine olanak 
sağlamaktadır.

Muhtemelen buradaki en büyük zorluk atığın dünyadaki mev-
cut en heterojen akışlardan biri olması, yani tipik bir bileşimin 
söz konusu olmamasıdır. Bu anlayış içerisinde olan Loesche, 
münferit çimento fabrikası gerekliliklerine uygun çözümler 
sağlanmasına yönelik bütünleşik yaklaşımının belirgin bir iler-
leme sunduğu inancı içerisindedir.

Temel düşünce
Şekil 7’de görülebileceği üzere, kömür fiyatlarının artması 
yönündeki eğilim oldukça belirgindir, bu nedenle artık daha 
yüksek ikame oranlarına yatırım yaparak temel enerji maliyet-
lerinde önemli tasarruflarda bulunarak kar etme zamanı gel-
miştir! 

loesche.com

8 Değerli bir kaynak olarak atık maddeye odaklanma
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Sibelco Turkey Madencilik
Çine Akmaden Madencilik, 
1978 yılında kolektif bir şirket 
olarak kurulmuştur. Şirket, 
10.09.2007 tarihinde, 1872 

yılında kurulmuş olan ve 10.000’i aşan çalışanıyla 41 ülkede 
228 üretim tesisi ile hizmet veren, kuvars, kristobalit, nefelin 
siyenit, olivin, rafine kil ve kaolenler, vollastonite, petalite, Na 
ve K feldspatlar, flint taşı ve plastik killer gibi pek çok endüst-
riyel mineralin üretiminde ve satışında dünya çapında pazar 
lideri olan Sibelco Grup bünyesine dahil olmuştur. Şirketimiz 
Çine Akmaden Madencilik Tic. AŞ’nin ünvanı, 16.10.2012 tari-
hi itibariyle de Sibelco Turkey Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ 
olarak değiştirilmiştir.

Sibelco Turkey, 20.000 m2’si kapalı olmak üzere toplam 
225.000 m2 alan üzerinde kırma-eleme, cevher zenginleştirme, 
kuru öğütme ve kurutma tesislerinin bulunduğu Çine Tesisi 
ile kırma-eleme tesislerinin bulunduğu Türbe Tesisi’nde üre-
tim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yıllık feldspat üretimimiz 1 
milyon tonu aşmış olup, yurtiçi ve yurtdışından gelen talep-
leri karşılamak adına 2012 yılında yapılan yatırımlar ile cevher 
zenginleştirme tesisinin kapasitesi 180 bin ton/yıla ulaşmıştır.

Sibelco Turkey yüksek kaliteli feldspat üretiminin yanı sıra, Tür-
kiye’de Sibelco Grup bünyesinde satışa sunulan, Ukrayna Kili, 

İngiliz Kili ve Kaolini, Fransız Flint Taşı, Kanada Unimin Nefelin 
Siyeniti, Hindistan Potasyumu, Çin Vollastoniti, Mısır Silis Kumu 
ve Hollanda Petaliti satışının temsilciliğini yaparak cam ve sera-
mik sektörünün ihtiyacını karşılamaya devam etmektedir.

Devam etmekte olan yeni yatırımları ile 2019 yılında cevher 
zenginleştirme tesislerinin üretim kapasitelerine yönelik artış-
lar sağlanacaktır. 

sibelco.com.tr

Rezervler ve Üretim Alanları

Rehabilitasyonu ve Restorasyonu yapılmış üretim sahaları
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Endüstriyel Hammaddelerin 
Türk Yıldızı

Yolculuğuna seramik sektörüne 
hammadde üretmek amacıyla 
başlayan Esan, bugün birçok iş 
alanına ve dünyaya yayılan bir 

üretici olmasının ötesinde, hizmet sağladığı çok sayıdaki sektör-
le hayatın çeşitli alanlarına dokunan bir kuruluş haline gelmiştir. 
Kurulduğu günden beri değişmez önceliği olan insana, çevreye 
ve topluma duyarlılığının yanı sıra modern yöntemlerin peşin-
de, yenilikçi fikirlerden ilham alan, durmaksızın arayan, gelişen 
ve geliştiren olma anlayışı ile varlığını sürdürmektedir.

Değişimi ve gelişimi bir şirket kültürü olarak benimseyen Esan, 
endüstriyel hammaddelerden metalik madenlere, metalürjiden 
katma değerli ürünlere, laboratuvar analizlerinden mühendislik 

ve danışmanlık hizmetlerine uzanan geniş portföyü ile yurtiçi ve 
yurtdışında hizmet vermektedir. Türkiye’nin en büyük sanayi ku-
ruluşları listesinde (İSO) 143. sırada yer alan kuruluş, Türkiye’de 
10 lokasyon ve 40 maden ocağında faaliyet gösterirken yaklaşık 
2500 kişiye istihdam imkanı yaratmakta, Ukrayna, Çin, İtalya, Ko-
sova, Portekiz ve Makedonya’daki ofisleri ve 50 ülkeye yaptığı 
ihracatla global arenada da varlık göstermektedir. 

Sektöründe birçok ilke imza atarak Türkiye’de endüstriyel 
hammadde pazarının önde gelen üreticilerinden olan Esan, 
1979 yılında Bozüyük’te Türkiye’nin ilk ve en büyük kil zengin-
leştirme tesisini kurmuştur. 1985 yılında Muğla’da yine Türki-
ye’nin ilk feldspat flotasyon tesisini kuran Esan, 1997 yılında 
da Çanakkale’de kaolen üretimi yapmaya başlamıştır. 2006’da 
Çine’de kuvars üretimi yaptığı tesisini faaliyete geçirmiş, 2007 
yılında da Muğla-Yeniköy’de ikinci feldspat tesisini kurmuştur. 
Esan daha sonra Bozüyük’te süzülmüş kil üretiminin yanına 
2008 yılında faaliyete geçirdiği tesis ile bentoniti de eklemiştir. 

Esan, 40 yıldır ‘doğal kaynakları 
insana, çevreye, geleceğe duyarlı 

şekilde aramak, üretmek ve Dünya’nın 
kullanımına sunmak’ misyonuyla 

çalışmaktadır.

Esan; İSG, çevre, kalite, verimlilik ve inovasyonu sürekli 
odağında tutarak; insana değer veren, çevreyle dost ve sür-
dürülebilir madenciliğin Türkiye’deki en iyi örneklerinden 
olmayı hedeflemektedir. Bu sebeple tesislerinde sürekli iyi-
leştirme-geliştirme ve modernizasyon çalışmaları yapmak-
tadır. 2011 yılında Çanakkale’deki kaolen tesisi, 2013 yılında 
Yeniköy’deki feldspat tesisi, 2014 yılında ise Bozüyük’teki kil 

Çine Kuvars Tesisi
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zenginleştirme tesisi, bu kapsamda gerçekleştirilen büyük 
modernizasyon çalışmaları ile günümüz standartlarında üre-
timine devam etmektedir. 

Uzun yıllara yayılan, tecrübe ve bilgi birikimi ile kuvvetlendiri-
len ve çeşitlendirilen endüstriyel hammadde üretiminde yıllık 
toplam 3,5 milyon tonluk bir üretim hacmine ulaşan, kalitesi 
ve müşteri odaklılığı ile fark yaratan Esan, feldspat ve süzülmüş 
kilde pazar lideri konumuyla hem Türkiye hem de Dünya için 
önemli bir kaynak sağlayıcıdır. Satışlarının %80’ine yakınını 
yurtdışına yapan Esan, Dünya’nın en büyük sodyum feldspat 
üreticisidir.

Ürün Çeşitlendirmesiyle Sürekli Büyüme
Esan’ın ana iş prensipleri-yüksek kalite, yenilikçilik, bilgi biriki-
minin etkin kullanımı, verimlilik ve esneklik- 31 yıllık endüst-
riyel madencilik geçmişi süresince iş alanlarını geliştirmesine 
olanak sağlamıştır. 2009 yılına gelindiğinde ise Balıkesir Bal-
ya’da açılan kurşun ve çinko işletmesi ile yerel ve küresel ölçü-
de endüstriyel mineral piyasasında büyümesini sürdürürken, 
ürün gamını metalik madenleri kapsayacak şekilde stratejik 
olarak genişletmiştir. Balya tesisinin açılmasından bu yana, 
metalik maden üretimi Esan’ın üretim faaliyetlerinin önemli 
bir bölümünü oluşturmuş ve Esan’ı kurşun konsantrelerinin en 
büyük ihracatçısı konumuna yükseltmiştir. Balya madeni, top-
lam 92 kilometrelik tünel uzunluğu ve yeryüzünden 836 met-
relik derinliğiyle, Türkiye’deki en derin kurşun ve çinko madeni 
olma özelliğini taşımaktadır.

Metalik madenlere başarıyla giriş yapılmasının ardından Esan, 
ileri teknoloji ve katma değerli ürünlere de yönlenmiş ve me-
talürji sektörüne adım atarak, mineral üretiminde yeni sahalara 
doğru genişlemesini devam ettirmiştir. Bu doğrultuda Esan, Av-
rupa’nın tek birincil magnezyum tesisini Eskişehir’de kurmuştur.

Esan endüstriyel hammadde ve metalik madenler öncelikli 
olmak üzere büyümesini sürdürmeyi hedeflemekte, bu doğ-
rultuda sürekli olarak yurtiçi ve yurtdışında arama faaliyetleri 
gerçekleştirmekte ve yatırım fırsatlarını değerlendirmektedir.

Sürdürülebilir Madencilik 
Esan “Birlikte Gelecek” Sürdürülebilirlik Modeli ile dünün tec-
rübesini bugünün uygulamaları ile birleştirerek, bugünden 
daha güzel bir gelecek yaratmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla 
evrensel değerleri pusula edinerek, Birleşmiş Milletler’in “Sür-
dürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni takip etmekte ve temel de-
ğerleri ile uyumlu olarak her koşulda insan, çevre, toplum ve iş 
sürekliliği dengesini korumaktadır.

“Birlikte Gelecek” Sürdürülebilirlik Modeli doğrultusunda tüm 
faaliyetlerini İSG Yönetimi, Çevre Yönetimi, Sosyal Etki Yöne-
timi ve Uyum ve İş Sürekliliği çerçevelerinden bakarak ele al-
makta, değerlendirmekte ve operasyonel mükemmellik yakla-
şımından faydalanarak yönetmektedir. 

İSG Yönetimi
Esan için her zaman en yüksek önceliği taşıyan çalışan güven-
liği, Genel Müdür’e doğrudan raporlama yapan bir İSG Kurulu, 
akıllı madencilik uygulamaları ile desteklenen kapsamlı bir iş 
güvenliği ve sağlığı sistemi ve çeşitli İSG uygulama ve prose-
dürleri ile sağlanmaktadır.  Feldspat

Kil
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2017 yılında Esan, gözlem ve eğitim yoluyla riskleri önceden 
belirleyen ve ortadan kaldırmayı amaçlayan ve esasen bir kül-
tür yolculuğu olarak nitelendirilen “Sıfır Kaza” kampanyasını 
başlatmıştır. Bu kampanya ile çalışanlarda sadece iş hayatını 
değil özel hayatlarını da kapsayan bir risk farkındalığı ve gü-
venlik bilinci oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda en 
basit işten en karmaşık süreçlere kadar iş yapış biçimleri tekrar 
tekrar ele alınmakta ve gerekli görülen yerlerde iyileştirmeler 
yapılmaktadır. Eğitimlerin sıklığının artması, yeni yöntemlerle 
etkinliğinin yükseltilmesi; her hafta bir konuyu odağa taşıyan 
güvenlik konuşmaları; tüm çalışanlar tarafından sahiplenilen 
ve kazasızlığı ifade eden yeşil bayrak uygulaması; çalışanlara 
her zaman başvurabilecekleri çok kapsamlı rehber ve referans 
kaynakların sağlanması; sürekli, planlı ve tutarlı şekilde yapılan 
iletişim çalışmaları ile Esan İSG kültürünü yeni bir boyuta taşı-
mayı başarmıştır. 

Çevre Yönetimi
İş faaliyetlerinin çevreye etkisini minimuma indirmek Esan’ın 
sürdürülebilirlik modelinin bir diğer önemli unsurudur. Esan 
çevre yönetimi kapsamında, enerji ve su kullanım verimliliği 
sistemleri, toz yönetimi sistemleri, atık yönetimi sistemleri ve 
diğer destekleyici proaktif uygulamalar yoluyla faaliyet alan-
larındaki ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlar. Esan çevre 
politikası gereği, faaliyet alanlarını henüz faaliyet bitmeden 
rehabilite etmeye başlamaktadır. Bu amaçla, türleri ekolojik 
uyumluluğuna ve yerel halka ekonomik katkı sağlama potansi-
yeline göre seçilen yaklaşık 100.000 ağaç erken rehabilitasyon 
çalışmaları ile doğaya kazandırılmıştır. 

Kapalı Stok Alanından Görünüm

Yenilenebilir Kaynaklarla Karbon Salınımının 
Azaltılması
Esan’ın sürdürülebilirlik çalışmalarının bir diğer parçası ise 
yenilenebilir enerjidir. Sürdürülebilir bir çevreyi sorumluluk-
larının merkezinde tutan Esan, karbon salınımının azaltılması 
amacıyla yenilenebilir kaynakların kullanımının artırılması yo-
lunda çalışmalar yapmaktadır. 2014 yılında Güllük Kapalı Stok 
Sahasında, 670 MWhlik enerji üreten 500 kWlık bir çatı üstü 
güneş enerjisi santrali kurmuş ve tesisin modernizasyonu ve 
sürdürülebilirlik bakış açısıyla yeniden tasarlanmasını içeren 
projesi ile Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) 
tarafından “Karbon Kahramanı” ödülü almıştır. 

İkinci güneş enerjisi projesi olarak, 2015 yılında, Çifteler’deki 
magnezyum tesisinde sabit kapasitesi 2350 kW olan, Türkiye’nin 
iç kullanım amaçlı en büyük güneş enerjisi santralini kurmuştur.  

Esan, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 
de öngördüğü üzere yenilenebilir enerjinin kullanım alanlarını 
artırmayı hedeflemekte ve bir sonraki adım olarak sahip oldu-
ğu ocaklara kurduğu güneş enerjisi panelleri ile kaynakların 
sürdürülebilirliğini desteklemeye devam etmektedir. 

Sosyal Etki Yönetimi
Esan faaliyet gösterdiği yerlerde bölgenin çevresel, sosyal ve 
ekonomik refahına katkı sağlama amacına bağlıdır. Pozitif sos-
yal etki yaratma üzerine geliştirdiği politika ve uygulamalarla 
hem toplumun hem de bireylerin gelişim ve kalkınmasına des-
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Muğla - Yeniköy Feldspat Tesisi 

Bentonit

tek olmaktadır. Bu doğrultuda, yerel istihdam ve satın alma po-
litikaları, sponsorluk çalışmaları ve yerel işgücünün becerilerini 
geliştirmeye yönelik kalkınma programları mevcuttur. Buna ek 
olarak, faaliyet bölgelerinde cinsiyet eşitliğine ve dezavantajlı 
gruplara yönelik, sosyal kalkınmayı ve refahı geliştirmeyi amaç-
layan kurumsal sosyal sorumluluk girişimleri yürütmektedir. 

Renkleri Koru
Esan aynı zamanda birçok çalışanının da gönüllü olarak katıldığı 
“Hayatın renklerini korumak için her gün yapabileceğimiz bir şey-
ler var” sloganı ile hayata geçirilen “Renkleri Koru” adlı bir sosyal 
sorumluluk projesi yürütmektedir. Önceden seçilen belli vakıf pro-
jelerine fon sağlamayı hedefleyen ”Esan İyilik Koşuları”; kimsesiz 
çocukların sosyal hayata kazandırılmasını amaçlayan ”Oyun Arka-
daşım Olur Musun?” projesi; Türkiye’de çok geniş bir coğrafyada-
ki ihtiyaç sahibi binlerce çocuğun yüzünde her 23 Nisan’da daha 
büyük bir gülümseme oluşmasını sağlayan “Esan Çocuk Şenliği”; iş 
gücünden uzak kalan kadınların güçlendirilmesine yönelik “Kadın 
Emeğini Destekleme Projesi” yapılan çalışmalardan bazılarıdır. 

Akıllı Madencilik
Esan sürdürülebilirlik modelindeki operasyonel mükemmel-
lik yaklaşımı gereğince teknolojiyi kullanarak kalite, verimlilik 
ve İSG standartlarını sürekli yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu 
amaçla Dijital Dönüşüm Modeli çatısında akıllı madencilik tek-
nolojilerine yaptığı yatırımlarla, iş süreçleriyle entegre uygula-
malar ve sistemler geliştirmiş ve uygulamıştır.

Esan Dijital Dönüşüm Modeli, akıllı madencilik uygulamalarıyla 
yeni bir dijital dünya yaratarak, İSG’nin etkinliğini, verimliliği ve 
“büyük data”nın kullanımını maksimuma çıkarmak için oluştu-
rulmuştur. Bu model, yurtiçinde 10 lokasyonda faaliyet göste-
ren Esan’ın bütün süreçlerinin, standart uygulamalarla ortak 
bir altyapı ve ERP Sistemi üzerinden yürütebilmesini mümkün 

kılmıştır. Yeni nesil yönetimsel uygulamalarla, akıllı madencilik 
uygulamalarını ve teknolojilerini kullanan otomasyon sistem-
leriyle dijital dönüşüm süreci hızlandırılmıştır.

Bugün, akıllı madencilik teknolojileri sayesinde Esan, gerçek 
zamanlı üretim verilerini bilgiye dönüştürmeyi başararak, iş 
süreçlerini daha hızlı, daha esnek, daha planlı ve sürekli hale 
getirmiştir. 

Esan’ın Akıllı Madencilik Uygulamaları IDC tarafından verilen 
“Yılın En İyi İnovasyon Projesi” ve “Yılın En İyi loT Projesi” ödül-
lerini kazanmıştır. Bu başarı Esan’ın sürdürülebilirlik yaklaşı-
mının, yenilikçi perspektifinin ve madencilik sektörüne öncü 
uygulamalarla katkı sağlama hedefinin bir yansımasıdır.

AR-GE ve İnovasyon Kültürü
Esan’da sürdürülebilir madencilik yaklaşımı gereğince kaynak-
ların ve işin sürdürülebilirliğinin yanı sıra katma değer yarat-
ma öncelikli konulardan biridir. Bu öncelikten hareketle Esan, 
Ar-Ge çalışmalarıyla hem yeni kaynaklar aramakta, hem de 
mevcut ürün ve süreçlerini geliştirmeye çalışmaktadır. Bu fa-
aliyetlerden biri olarak, bentonit kaynaklarının işlenerek farklı 
bir alanda kullanımına yönelik çalışmalar yapılmış, sonucunda 
2010 yılında Esan’ın ilk nihai ürünü olan tamamen doğal “Pisi-
pisi” kedi kumu geliştirilerek Esan’ın değer halkasına yeni bir 
zincir eklenmiştir. Esan, dünyada sayılı firma tarafından üreti-
len nanokil ile ilgili de çalışmalar yapmış ve mineralin yanmaz-
lık, mekanik mukavemet, gaz geçirgenliği ve antibakteriyel 
özelliklerini iyileştirerek Türkiye’de endüstriyel ölçekte nanokil 
üreten ilk kuruluş olmuştur. İnovasyonu bir kültür olarak be-
nimseyen Esan, faaliyet alanında yeni ürünler ve teknolojiler 
geliştirmeyi hedeflemekte, TÜBİTAK ve üniversiteler ile yoğun 
çalışmalar yapmakta ve çeşitli özel sektör işbirlikleriyle bilimsel 
projeler üreterek, hem müşterileri için alternatif çözümler üret-
meyi hem sektöre yeni ürünler kazandırmayı hem de sektörün 
gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

esan.com.tr
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DOSYA KONUSU: ENDÜSTRIYEL HAMMADDELER

Stratejik Hammaddelerimizden 
Bor

Element olarak çok çeşitli bileşikler yapma kapasitesine ve nöt-
ronları absorbe etme özelliğine sahip olmasından dolayı pek 
çok endüstrinin vazgeçilmez hammaddelerinden birisi olan bor, 
dünya rezervlerinin büyük bölümünün ülkemizde bulunması ile 
de Türkiye açısından stratejik bir öneme sahiptir. En büyük bor 
rezervlerine sahip olmasının yanı sıra ülkemiz dünyada en çok 
bor kimyasalları üretimini de gerçekleştiren ülkedir.

Bor yeryüzünde toprak, kayalar ve suda yaygın olarak bulunan 
bir elementtir. Toprağın bor içeriği ortalama 10-20 ppm olmakla 
birlikte ABD’nin batı bölgeleri ve Akdeniz’den Kazakistan’a kadar 
uzanan yörede çok daha yüksek konsantrasyon-
larda bulunur. Deniz suyunda ortalama 0,5-9,6 
ppm, tatlı sularda ise 0,01-1,5 ppm aralığında bu-
lunmaktadır. Yüksek konsantrasyonda ve ekono-
mik boyutlardaki bor yatakları, borun oksijen ile 
bağlanmış bileşikleri olarak daha çok Türkiye ve 
ABD’de kurak, volkanik ve hidrotermal aktivitesi-
nin yüksek olduğu bölgelerde bulunmaktadır.

Bor ve türevleri dünyada uzun yıllardan beri kullanıl-
maktadır. Bor tuzlarının 4 bin yıl önce ilk kez Tibet’te 
kullanıldığı, Babiller tarafından değerli eşyaların er-
gitilmesinde, Mısırlılarca mumyalamada, Eski Yunan 
ve Romalılarca da zemine serpilerek arena temiz-
liği için kullanıldığı saptanmıştır. MS 875 yılında ise 
Araplar ilk kez bor tuzlarından ilaç yapmışlardır.

Modern Bor Endüstrisi, borun 13. yy’da Marco 
Polo tarafından Tibet’ten Avrupa’ya getirilme-
siyle başlamıştır. 1771 yılında, İtalya’nın Tusca-
ni bölgesindeki sıcak su kaynaklarında Sassolit 
bulunduğu anlaşılmıştır. 1830 yılında İtalya’da 

borik asit üretimi başlamıştır. Aynı zaman diliminde 1852’de 
Şili’de endüstriyel anlamda ilk boraks madenciliği başlamıştır. 
Daha sonra Nevada, California, Caliko Moutain ve Kramer yöre-
sindeki yatakların bulunarak işletmeye alınmasıyla ABD dünya 
bor gereksinimini karşılayan birinci ülke haline gelmiştir.

Yurdumuzda ise ilk işletmenin 1861 yılında çıkartılan Maadin 
Nizannamesi uyarınca 1865 yılında bir Fransız şirketine 20 se-
nelik işletme imtiyazı verilmesiyle başladığı bilinmektedir.

Bor Mineralleri

Tip Mineral Bileşim %B2O3 Notlar

Hidrojen 
Boratlar Sasolit H3BO3 56,3 Doğal borik asittir ve sadece İtalya’da 

bulunmaktadır

Sodyum 
Boratlar

Tinkal Na2B4O7.10H2O 36,5 Tinkal yatakları Eskişehir Kırka’da bulun-
maktadır.

Tinkalkonit Na2B4O7.5H2O 47,8 Genellikle aksesuar olarak kullanılmaktadır.

Kernit Na2B4O7.4H2O 51,0 Kernit yatakları Arjantin’nin Tincalayu ve 
Blanca bölgelerinde bulunmaktadır.

Sodyum-Kalsi-
yum Boratlar

Üleksit NaCaB5O9.8H2O 43,0 Üleksit yatakları, Şili, ABD ve Türkiye’de 
bulunmaktadır.

Propertit NaCaB3O9.5H2O 49,6
Türkiye’de Emet İğdeköy-Doğanlar ve 
ABD’de Dealt Walley bor yataklarında 

bulunmaktadır.

Kalsiyum 
Boratlar

Kolemanit Ca2B6O11.5H2O 50,8 En büyük rezerv Türkiye’dedir.

Pandermit CaB10O19.7H2O 49,8 Bigadiç-Susurluk bor yataklarında bulun-
maktadır.

Kalsiyum 
Borosilikatlar Datolit CaBSiO4OH 24,9 Datolit yatakları esas olarak Rusya’nın Doğu 

bölgelerinde bulunmaktadır.

Magnezyum 
Boratlar

Hidrobor-
asit CaMgB6O11.6H2O 50,5

Arjantin’de kolemanit ile birlikte hidrob-
orasit oluşumu da bulunmakta ve ağırlıklı 

olarak seramik sanayinde kullanılmaktadır.

Aşarit MgBO2OH 41,4 Bu mineral oluşumu ağırlıklı olarak Kazaki-
stan’da bulunmaktadır.

Borasit Mg3B7O13Cl 62,2
Türkiye’de Emet, Kırka, Bigadiç borat 

yataklarında oldukça sık görülür. Kole-
manit, Üleksit bazen Tünelit ve Veaçit-A ile 

birlikte rastlanır.
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Çeşitli madencilik yöntemleri ile çıkartılan bor mineralleri fi-
ziksel işlemle zenginleştirilerek konsantre bor haline getirilip 
kimyasal süreçlerden sonra rafine bor ürünlerine dönüştürü-
lür. Bor nihai kullanım alanı olan sektörlerde çoğunlukla rafine 
bor ürünleri şeklinde tüketildiği gibi konsantre bor olarak doğ-
rudan da tüketilebilmektedir.

Bor ürünleri tüketim alanlarının hiçbirinde ana bileşen olma-
yıp, diğer endüstriyel minerallerle birlikte bir karışım içinde 
prosese beslenerek üretilecek nihai ürünün bünyesine gir-
mekte ve malzemeye farklı bir özellik katmaktadır. Endüstride 
bor ürünleri yüzde 0,01 ila 20 arasında değişen oranlarda nihai 
ürünlerin bünyesine girmektedir.

Dünya Bor Rezervleri
Dünyadaki önemli bor yatakları Türkiye, Rusya ve ABD’de 
olup dünya ticari bor rezervleri 4 bölgede toplanmaktadır. 
Bunlar; ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nin güneyinde yer alan 
“Mojave Çölü”, Güney Amerika’da yer alan “And Kemeri”, Tür-
kiye’nin de yer aldığı “Güney-Orta Asya Orojenik Kemeri” ve 
Doğu Rusya’dır.

Türkiye, dünyanın en büyük bor rezervlerine sahip olan ve 
dünyada en çok bor kimyasalları üretiminin gerçekleştirildiği 
ülkedir. Dünyanın bilinen bor rezervleri ve bugünkü tüketim 
miktarları dikkate alındığında dünyada yüzyıllarca bor cevheri 
sıkıntısı yaşanmayacağı düşünülmektedir.

Türkiye dışında diğer önemli bor yataklarının farklı kaynaklar-
dan derlenen bilgileri şöyledir;

Boron (Kramer) Yatakları, Kuzey Amerika: Rio Tinto firması 
tarafından açık ocak işletmeciliği yöntemi ile işletilen yata-
ğın toplam rezervi firmanın 2017 verilerine göre B2O3 ba-
zında ve JORC standartlarına göre 16 milyon tondur. Aynı 
bazdaki mineral kaynaklarının ise 8,5 milyon ton olduğu 
bildrilmiştir.

Sırbistan: 2004 yılında keşfedilen Jadar Lityum Borat Havza-
sı’nın işletme hakkı Rio Tinto firmasında olup, yatak kolemanit 
ve jadarit minerallerinden oluşmaktadır. Rio Tinto firmasının 
2017 verilerine göre bu havzanın JORC standartlarındaki mi-
neral kaynak miktarı 136 milyon ton. Tespit edilebilen bora re-
zervinin ise 21 milyon ton olduğu kayıtlara geçmiş durumda. 
Havzanın yer altı madenciliği ile işletilmesi planlanıyor. Proje 
şu an fizibilite aşamasında. 

Kanada’da yerleşik Erinventures ve Sırbistan’da yerleşik JP 
PEU firmalarının ortaklaşa geliştirmekte olduğu Sırbistan’ın 
güneyindeki Jarandol havzasındaki Piskanja bor yatağında ise 
%30,8 B2O3 tenörlü 5,6 milyon ton (indicated) ve %28,8 B2O3 te-
nörlü 6,2 milyon ton (inferred) mineral kaynağı olduğu tahmin 
edilmektedir. Havzada en çok bulunan bor mineralleri kolema-
nit, üleksit ve powlitdir (kalsiyum borosilikathidroksit-Ca2B5Si-
O9(OH)5).  
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Fort Cady Kalsiyum Bor Yatağı Mojave Desert, Kaliforniya: 
American Pasific Borate & Lithium Limited tarafından yürütü-
len projede 14 milyon ton borik asite eşdeğer 120 milyon ton 
B2O3 kaynağı bulunduğu belirtiliyor. 400 metre derinlikte çö-
zelti madenciliği yöntemi ile işletilecek olan yatağa 2017 sonu 
itibariyle 25 yıllık üretim ömrü biçiliyor.

Death Valley Bor Yatakları/Billie Mine: Yer altı madenciliği 
yöntemi ile işletilmiş olan yatak kolemanit, üleksit ve proper-
tit içermektedir. Ancak bu yatakta şu anda üretim yapılma-
maktadır.

Güney Amerika Bor Yatakları: Söz konusu yatakların en 
önemli özelliği genelde çok geniş alanlara küçük rezervler 
halinde yayılmasıdır. Diğer önemli bir özellik ise bu yatakların 
And dağlarının ortalama 4.000 metrenin üzerindeki yüksek 
bölgelerinde yer alması ve çalışma mevsiminin kısa olması-
dır. Ayrıca, bu madenlerin genelde tenörleri düşüktür. Güney 
Amerika rezervlerinin büyük bir bölümünü üleksit (sodyum 
kalsiyum borat bazdan) oluşmaktadır.

Tincalayu, Arjantin (2007): Söz konusu yatak, 300 bin ton B2O3 

bazında tinkal ve kernit rezervine sahiptir.

Salar de Olaroz, Arjantin: Yatak deniz seviyesinden 3.900 m 
yükseklikteki bölgede bulunmakta olup Orocobre Ltd. tarafın-
dan işletilmektedir. 93 m2’lik havzada lityum, bor ve potasyum 
kaynakları mevcuttur. Firma 1,85 milyon ton bor içeren saha-
da ilk etapta lityumu değerlendirmek üzere proje başlatmıştır. 
Aralık 2014’de pilot tesis üretime başlamıştır. 6,4 milyon ton 
kaynağa (measured+indicated) sahiptir.

Salar de Surire Bor Cevheri Yatağı, Şili: Arica’da deniz sevi-
yesinden 4.050 m yükseklikte bulunan yatak 1,5 milyar tonluk 
(B2O3 bazında 30 milyon ton) rezervi ile dünyanın en büyük 
üleksit yataklarından biridir. Söz konusu yatak QuiBorax tara-
fından işletilmekte olup, 36 bin ton/yıl kapasiteli borik asit üre-
timi tesisi bulunmaktadır.

Salar de UIyuni, Bolivya: En büyük suyu çekilmiş tuz gölünde 
9,5 milyon ton üleksit rezervi mevcuttur. Ayrıca 7 milyon ton 
lityum rezervi bulunmaktadır. Söz konusu saha ile ilgili olarak 

Conpania Minera Rio Grande Sur S.A. ile QUİ Borax arasında 
uluslararası tahkimde mahkemeleri devam etmektedir. Mine-
rex Sa tarafından aylık 1.500 ton kalsine üleksit üretilmektedir.

Salar de Carcote ve Salar de Ascotan, Kuzey Şili: SQM Salar 
tarafından işletilen Salar de Carcote ve Salar de Ascotan 7 mil-
yon ton B2O3 bazında üleksit rezervine sahiptir.

Asya Bor Yatakları: Asya ülkelerindeki bor rezervleri genelde 
magnezyum borat (Askarit) ve sınırlı bölgelerde tinkal ve bo-
rosilikattan oluşur. Bu cevherler, genelde düşük tenörlü olup 
rafine ürün üretiminde teknolojik zorlukları olan yapıdadır. As-
karit cevheri özellikle Çin ve Kazakistan da bulunmakta olup 
ortalama B2O3 tenörü % 8-10’dur. Çin’de doğal bor yatakları 
geniş olmasına rağmen, yatakların %90’dan fazlasının tenörü 
%12 B2O3’ün altındadır. Doğal bor üretiminin büyük bir bölü-
mü Çin’in kuzeydoğu bölgesindeki askarit yataklarından ger-
çekleştirilmektedir. Bu rezervler azalmaktadır ve 2012 yılında 
tükenebilecektir. Qinghai (Çin) bor yatakları 4.000 m yükseklik-
te bulunduklarından ve birbiriyle ilişkili mineral grupları içer-
diklerinden (bor, lityum ve potasyum) Güney Amerika da yer 
alan bor yataklarına benzemektedirler.

Rusya Bor Yatakları: Rusya’nın en önemli bor yatağı, dünyada 
bilinen 3 önemli datolit bor yataklarından biri olan Dalnegorsk 
(Rusya) yatağı olup ortalama B2O3 tenörü %9-12’ dir. 

Ülke Toplam Rezerv
(Bin ton B2O3)

Toplam Rezerv
(% B2O3)

Türkiye 953.300 72,8

Rusya 100.000 7,6

A.B.D. 80.000 6,1

Çin 47.000 3,6

Şili 41.000 3,1

Sırbistan 24.000 1,8

Peru 22.000 1,7

Bolivya 19.000 1,5

Kazakistan 15.000 1,1

Arjantin 9.000 0,7

TOPLAM 1.310.300 100,0

 Dünya Bor Rezervleri Dağılımı 2014
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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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Dünyada Bor Üretimi ve Tüketimi 
Dünya fiili bor üretimi 2016 yılında yaklaşık 4,2 milyon ton 
(2 milyon ton B203) civarında gerçekleşmiştir. Fiili bor üreti-
minde (B203 bazında); Eti Maden (Türkiye) %50 pay ile birinci 
sırada yer alırken, bunu Rio Tinto (ABD) %25, Diğerleri (Güney 
Amerika ve Asya) %25 payla takip etmiştir. Güney Amerika 
ve Asya özellikle Rusya, Çin, Şili ve Arjantin gibi ülkeler son 
dönemde kapasitelerini artırarak bor pazarından pay almaya 
başlamışlardır. 

Dünya bor ürünleri tüketimi ise 2000 yılında 3,1 milyon ton 
iken, bu değer 2015 yılında 3,8 milyon ton, 2016 yılında ise 
3,77 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılında dünya bor ürünleri tüketiminin sektörel dağılı-
mını %48 cam (izolasyon tipi cam elyafı, tekstil tipi cam elyafı, 
borosilikat cam), %15 tarım, %15 seramik-frit, %2 deterjan-te-
mizlik sektörlerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakamlara 
göre sektör bazında; cam sektörü 2016 yılında (cam elyafı, cam 
yünü ve borosilikat camlar) en fazla bor tüketen sektörler olma 
özelliğini korumuştur. Seramik-frit sektörü ise bor tüketimi açı-
sından ikinci önemli sektör durumundadır. Ayrıca borun yeni 
kullanım alanları arasında yer alan kaya gazı talebi son yıllarda 
gelişen sektördür. 

Bor Madeninin Anadolu’daki Tarihçesi
Türkiye’deki bor madenlerinin Doğu Roma İmparatorluğu 
devrinden beri bilinmekte ve kullanılmakta olduğu tahmin 
edilmektedir. Bor minerallerine ilk kez Balıkesir ili-Susurluk 
ilçesinin Sultançayırı bölgesinde rastlanmıştır. Cevher, bir kal-
siyum tuzu olup yatak Pandermit olarak uzun süre yabancı şir-
ketler tarafından işletilmiştir.

1861 yılında ilk “Maadin Nizamnamesi” çıkarılarak bu nizamna-
me hükümlerine uygun bir şekilde 1865 yılında Fransız “Des-
mazures” şirketine Boraks Madeni İşletme imtiyazı verilmiştir. 
1887’de Boraks Consolidated Ltd. İngiliz şirketi bu bölgeye 
yerleşmiş ve 1958’e kadar da işletme imtiyazı alarak faaliyetine 
devam etmiştir. 1927’ye kadar 624 yabancı şirkete imtiyaz ve-
rilmiş, 1944 yılında ise bu şirketlerin büyük kısmı millileştirilmiş 
ve yabancı sermayeye yeni imtiyazlar verilmemiştir.

MTA ve Etibank gibi yerli kuruluşlar 1935 yılında 2804 ve 2805 
Sayılı Kanunlarla arama ruhsatlarını almışlar, II. Dünya Sava-

şı’ndan sonra arama faaliyetlerini yaygınlaştırmışlardır. 1950 
yılında Bigadiç’te, 1952’de Mustafa Kemal Paşa bölgesinde 
kolemanit yatakları bulunmuş, 1956 yılında da MTA Enstitüsü 
Emet-Kütahya bölgesinde linyit etütleri yapılması sırasında 
Hisarcık ve Hamamköy civarında kolemanit yataklarına rast-
lanmıştır. Bundan iki sene sonra 1958’de bu yatakların işletme 
imtiyazı Etibank’a verilmiştir.

Balıkesir Bölgesinde boraks yataklarına sahip olan İngiliz Bo-
raks Consolidated Ltd. Şirketi, boraks cevherine talebin arttı-
ğını görünce Kırka-Sodyum tuzu yataklarını, 1965’den itibaren 
özel madencilerin elinden devralmaya başlamış ve bu yatakları 
Türk Boraks adı altında işletmiştir. Saha devir işlemlerinde ka-
nuni eksikliklerin olması nedeniyle Türk Boraks’ın imtiyazı düş-
müş ve 1968 yılından itibaren bu sahaların işletme imtiyazları 
Etibank’a verilmiştir. 1969 yılında proje çalışmalarına başlan-
mış, 1970’de de tesislerin kurulmasına geçilmiştir.

Devletleştirme kararından bugüne kadar geçen sürede ma-
dencilik ve sonrasında rafine bor ürünleri üretiminde önemli 
ilerlemeler kaydedilmiştir. Bor rezervlerimizin 1978 yılında 600 
milyon ton olduğu bilinirken, yapılan arama çalışmaları ile bu-
gün 3 milyar ton rezerve sahip olduğumuz tespit edilmiştir. Re-
zerv çalışmaları halen Eti Maden/MTA işbirliği ile sürmektedir. 
Üretim kapasitemiz her geçen gün artmış ve dünya bor paza-
rında etkinliğimizin giderek artmasıyla 1970’li yıllarda yüzde 
16 olan pazar payımız bugün yüzde 50’lere ulaşarak ABD’nin 
de önüne geçmiştir.

Türkiye’de Bor Rezervleri ve Üretim
Türkiye’de bilinen bor yatakları özellikle Kırka/Eskişehir, Bi-
gadiç-Susurluk/Balıkesir, Kestelek/Bursa ve Emet/Kütahya’da 
bulunmaktadır. Türkiye’de rezerv açısından en çok bulunan 
bor cevherleri kolemanit (2CaO.3B2O3.5H2O) ve tinkal (Na-
2B4O7.10H2O)’dir. Türkiye’de önemli tinkal yatakları Kırka’da 
kolemanit yatakları ise Emet ve Bigadiç civarında bulunmak-
tadır. Bunlara ilaveten, Bigadiç’te az miktarda üleksit rezervi 
mevcut olup Kestelek’te zaman zaman üleksit yan ürün ola-
rak elde edilmektedir. Rezerv miktarları mineral bazında aşa-
ğıda verilmektedir. Türkiye dünya bor rezervlerinin %72’sine 
sahiptir.

Ülkemizde 2840 sayılı Kanun ile bor madenlerinin üretilmesi, 
işletilmesi ve pazarlanması faaliyetlerini gerçekleştirme gö-
revi Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Eti 
Maden dünya bor üretimindeki liderliğini 2016 yılında da sür-
dürmektedir. Eti Maden’in 2016 yılı rafine bor ürünleri kurulu 
kapasitesi yaklaşık 2,7 milyon ton olup üretimi ise 1,83 milyon 
ton olarak gerçekleşmiştir. Eti Maden’in 2016 yılı bor ürünleri 
toplam satış geliri 712,7 milyon dolar olup ihracat tutarı ise 689 
milyon dolar olmuştur. Diğer bir ifade ile toplam satış gelirleri-
nin %97’si ihracat gelirlerinden oluşmaktadır. 2016 yılında Eti 
Maden bor ürünleri ihracatının yaklaşık %54’ünü Asya bölge-
sine gerçekleştirmiştir. Eti Maden 2016 yılında toplam ihraca-
tının içerisindeki rafine bor ürünlerinin payı %96 olmuştur.  

86



YAKIN-AKILLI-HIZLI
DAHA

Maden sektöründe Hardox Wearparts ile

Aşınma Parçalarına ulaşmak için

www.hardoxwearparts.com



www.madencilik-turk iye.com
1 Haziran 2018

Eti Maden’in yurt içi satışları 2016 yılında miktar bazında 65 bin 
ton olup yurtiçi satışların %74’ü cam ve seramik-frit sektörleri-
ne yapılmıştır. 

Kırka: Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka beldesinde 
yer alan Kırka Bor İşletmesi, 1970 yılında kurulmuştur. 1970 
yılında Şantiye teşkilatı ile başlayan kuruluş, 1972 yılında 
400 bin ton/yıl tinkal konsantresi kapasiteli tesisin temeli-
nin atılması ile tesis statüsüne kavuşmuş, konsantratörün 
devreye alınması ile 1975 yılında işletme statüsünde faali-
yet göstermeye başlamıştır. İşletme 31.01.2004 tarihinden 
bu yana Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdür-
mektedir.

Kırka’nın Ürünleri: Etibor-48 (Boraks Pentahidrat) (Na-
2B4O7.5H7O), Etibor-68 (Susuz Boraks) (Na2B4O7), Boraks Deka-
hidrat (Na2B4O7.10H2O), Kompaktlanmış Kalsine Tinkal, Etima-
tik Borlu Temizlik Ürünü

Emet: Emet İşletme Müdürlüğü, Kütahya ilinin 100 km gü-
neybatısında Emet ilçesinde bulunmaktadır. Maden sahaları; 
güneyde Hisarcık’a 4 km mesafedeki Hamamköy ile kuzeyde 
Emet’e 3,5 km mesafedeki Espey bölgesini içine almaktadır. 
İşletme Müdürlüğünde halen Hisarcık ve Espey olmak üzere 2 
adet açık ocakta kolemanit cevherleri çıkartılmakta, konsantra-
tör tesislerinde işlenmektedir. Üretilen konsantrelerin bir kısmı 
Bandırma’daki Borik Asit Fabrikasına gönderilmekte, çoğunlu-
ğu da Emet’teki tesislerde öğütülerek Borik Asit’e dönüştürül-
mektedir. 31.01.2004 tarihi itibariyle de Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü’ne bağlı Emet Bor İşletme Müdürlüğü olarak 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Emet’in Ürünleri: Konsantre (2CaO.3B2O3.5H2O), Borik Asit 
(H3BO3), Eticol-Ceramic

Bandırma: Emet kolemanit yataklarının değerlendirilmesi ça-
lışmaları kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda borik 
asit üretmek amacıyla Bandırma-Balıkesir yolu üzerinde ilçe 
merkezine 4 km mesafede satın alınan sahada kurulan tesiste 
12 Nisan 1968 tarihi itibariyle üretime geçilmiştir. İlçe merkezi-
ne 6 km uzaklıkta, Bandırma-Erdek karayolu üzerinde 1969 yı-
lında ilk Sülfürik Asit Fabrikası Tesisinin kurulumuna başlanmış, 

1972 yılında da üretime geçilmiştir. Ekonomik ömrünü doldur-
ması nedeniyle aynı yerde yeni Sülfürik Asit Tesisi kurulmuş 
2004 yılında da devreye alınmıştır. 31.01.2004 tarihi itibariyle 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bandırma Bor 
ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sür-
dürmektedir. Günümüzde Bandırma-Balıkesir yolu üzerinde 
ilçe merkezine 4 km mesafedeki fabrika sahasında Boraks De-
kahidrat, Boraks Pentahidrat, Borik Asit, Amorf Boroksit, Camsı 
Boroksit-Susuz Boraks, Zirai Bor (Etidot-67) üretim faaliyetleri 
devam etmektedir. 

Bandırma Boraks Fabrikası Ürünleri: Boraks Dekahidrat (Na-
2B4O7.10H2O), Boraks Pentahidrat (Na2B4O7.5H2O)
Bandırma Borik Asit Fabrikası Ürünleri: Borik Asit (H3BO3)(Dü-
şük, Normal, Standart Sülfatlı, Toz), Boraks Dekahidrat (Na-
2B4O7.10H2O)
Bandırma Amorf Bor Oksit Fabrikası Ürünleri: Amorf Bor Oksit 
(B2O3)
Bandırma Camsı Bor Oksit -Susuz Boraks Fabrikası Ürünleri: 
Camsı Bor Oksit (B2O3), Susuz Boraks (Na2B4O7)
Bandırma Sodyum Perborat Fabrikası Ürünleri: Boraks Deka-
hidrat (Na2B4O7.10H2O), Sodyum Perborat Tetrahidrat (Na-
BO3.4H2O), Sodyum Perborat Monohidrat (NaBO3.H2O)
Bandırma Etidot-67 Fabrikası Ürünleri: Etidot-67 (Na-
2B8O13.4H2O)
Bandırma Öğütülmüş Kolemanit Fabrikası Ürünleri: Öğütül-
müş Kolemanit (2CaO.3B2O3.5H2O)
Bandırma Sülfürik Asit Fabrikası Ürünleri: Sülfürik Asit (H2SO4), 
Teknik Asit (min. %93), Saf Asit (min. %98,5), Kalsine Pirit (Fe2O3)

Bigadiç: İşletme Müdürlüğü, Bigadiç ilçesinin 12 km ku-
zeydoğusunda Osmanca köyü hudutları içinde kuruldu. İl-
çenin Balıkesir’e uzaklığı 36 km, İzmir ve Bursa’ya uzaklığı 
ise 180 km’dir. 1976’ya dek özel sektör tarafından işletil-
mekte olan maden ocakları (bugünkü Tülü Açık İşletmesi-
nin bulunduğu saha), işletmeci Fransız şirketinin saha sı-
nır anlaşmazlığının büyümesinden dolayı Bakanlar Kurulu 
Kararı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 13.02.1976 
tarihli yazılarıyla Etibank’a verilmiş ve Etibank bölgedeki 
madencilik faaliyetlerine başlamıştır. 31.01.2004 tarihi iti-
bariyle Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sür-
dürmektedir.
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Kestelek bölgesinde arama çalışmaları 1979 yılında başlamış, 
1985 yılında konsantre tesisinin devreye alınmasıyla üretime 
geçmiştir. Günümüzde Bigadiç İşletme Müdürlüğüne bağlı bi-
rim olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.  İşletme Müdürlüğün-
de halen Tülü, Acep, Simav ve Kestelek olmak üzere 4 adet açık 
ocakta kolemanit ve üleksit cevheri üretilmektedir. 21 Mart 1980 
yılında devreye alınan I. Konsantratör, 1985 yılında devreye alı-
nan II. Konsantratör ve 2007 yılında devreye alınan III. Konsant-
ratör tesislerinde zenginleştirilmekte, ve birincisi 1998 yılında, 
ikincisi 2007 yılında üçüncüsü ise 2012 yılında devreye alınan 3 
adet öğütme tesisinde öğütülmüş ürün elde edilmektedir.

Bigadiç’in Ürünleri: Konsantre Kolemanit (2CaO.3B2O3.5H2O), 
Konsantre Üleksit (Na2O.2CaO.5B2O3.16H2O), Öğütülmüş Kole-
manit (-75, -45 mikron), Öğütülmüş Üleksit (-75, -45 mikron) 
Zeolit

Mineral Bazında Rezerv Miktarları (2015)

Cevher Cinsi Miktar (Milyon ton) Pay (%)

Kolemanit (Bigadiç)  591,6 18,0

Üleksit (Bigadiç)  45,5 1,39

Tinkal (Kırka)  832,7 25,3

Kolemanit+Propertit+Üleksit (Emet)  1.815,3 55,3

Toplam  3.285,1 100

Ülkemizdeki tek üretici Eti Maden İşletmeleri tarafından üreti-
mi yapılan güncel bor ürünleri aşağıdaki şekildedir. 

Boric Acid Normal Sulphate Granular, Boric Acid Low Sulpha-
te Granular, Boric Acid Powder, Boric Acid Ultra Low Sulpha-
te Granular, Boric Acid Ultra Low Sulphate Powder, Etibor 48, 
Etibor 48 Powder, Etibor 68, Borax Deca, Borax Deca Powder, 
Etidot 67, Boron Oxide Glassy, Boron Oxide Porous, Ground 
Colemanite (-45 Mikron), Ground Colemanite (-75 Mikron), 
Ground Ulexite (-45 Mikron), Ground Ulexite (-75 Mikron), Eti-
col-Ceramic, Eticol-EcoGlass.

Etidot 67 ve Eti Matik Eti Maden İşletmelerinin nihai ürünleri-
dir. 

Kapasite Miktarları
Eti Maden’in rafine bor ürün üretimi 2016 yılında 1,8 milyon 
ton olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılına göre üretimin düşme-
sindeki en büyük etken küresel piyasalarda oluşan talep daral-
ması olarak gösterilmektedir. 

Rafine bor ürünleri arasında en fazla üretim payına sahip ürün-
ler boraks pentahidrat, öğütülmüş kolemanit ve borik asittir. 

1998 yılından itibaren öğütülmüş kolemanit, 2006 yılından 
itibaren bor oksit, 2008 yılından itibaren de kalsine tinkal ve 
susuz boraks pilot tesisleri kurulmuştur. 2009 yılında zirai bor 
üretim tesisi tamamlanmıştır. 2011 yılında IV. Boraks Penta-

hidrat Üretim Tesisi, Borik Asit Tesisi Tevsii tamamlanarak 
faaliyete geçmiştir. Ayrıca 400 bin ton/yıl kapasiteli Bigadiç 
Konsantratör ve III. Öğütme Tesisi, 2013 yılında ise 6 bin ton/
yıl Camsı Bor Oksit tesisi ve 5 bin ton/yıl kapasiteli Susuz Bo-
raks kapasite artırımı tamamlanmıştır. 2014 yılında ise 50 bin 
ton/yıl kapasiteli Emet Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi (ÇABAT) 
devreye alınmıştır. 2015 yılında 500 bin ton/yıl kapasiteli V. 
Boraks Pentahidrat Üretim Tesisi, 2016 yılında ise 12 bin ton/
yıl kapasiteli Kırka Susuz Boraks Tesisi tamamlandı. Böylece 
2016 yılı rafine bor ürün kurulu kapasitesi yaklaşık 2,7 milyon 
ton/yıl değerine ulaştı. 

Diğer yandan, önümüzdeki dönemde kapasite artışının yanın-
da ürün çeşitliliğine yönelik olarak yeni projeler planlandığı 
bilinmektedir. Bunlar; 25.000 ton/yıl kapasiteli “Kırka Borlu Te-
mizlik Ürünü Üretim Tesisi”, 50.000 ton/yıl kapasiteli “Bigadiç 
Kalsine Kolemanit Tesisi”, 1 milyon ton/yıl kapasiteli “Bigadiç 
Konsantratör Tesisi”, 8.000 ton/yıl kapasiteli “Bandırma-Etidot 
67 II. Üretim Tesisi”, 350.000 ton/yıl kapasiteli Emet-Sülfürik 
Asit Tesisi projeleri olarak sıralanmaktadır. Ayrıca, ileri tekno-
loji ürünlerinin üretiminde kullanılan Bor Karbür, Bor Nitrür ve 
Ferrobor ürünleri ile ilgili olarak; 1.000 ton/yıl kapasiteli “Bor 
Karbür”, 150 ton/yıl kapasiteli “Bor Nitrür” ve 5.000 ton/yıl ka-
pasiteli “Ferrobor” tesislerinin Bandırma’da kurulmasına ilişkin 
çalışmaların 2018 yılında başlatılacağı bilinmektedir.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2015-2019 Dönemi 
Stratejik Planında “Enerji Dışı Hammadde Tedarik Güvenliği” 
amacına yönelik “Enerji dışı doğal kaynaklara yönelik arama 
faaliyetlerinin arttırılması sağlanacaktır.” hedefi tanımlanmış 
ve bor konusunda Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
gerçekleştirme sorumlusu olarak belirlenmiştir. Bu kapsam-
da; Eti Maden tarafından 2023 yılı ve devamındaki hedef-
lerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla kurulması planlanan 
tesislerin hammadde ihtiyacının karşılanması, madencilik fa-
aliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve Bigadiç bor 
havzasında ekonomik ve işletilebilir projeler geliştirilerek 
yeni ocakların planlanmasının hedeflendiği 200.000 metre 
sondaj hedefli ‘Bigadiç Bor Havzası Master Arama Projesi’ 
yürütülmektedir.  

Bor’un Kullanım Alanları
Cam: Dünyada tüketilen borun %54’ü cam endüstrisinde kul-
lanılmaktadır. Camdaki bor içeriği tipine bağlı olarak %23 ora-
nına kadar değişmektedir. 

İnşaat, otomotiv, ev gereçleri, mobilya, ilaç, elektrik-elektronik 
gibi pek çok önemli sanayi dalına girdi sağlayan cam sanayi bor 
tüketimi için en önemli endüstri dalıdır. Bor, borosilikat camlar, 
cam yünü ve tekstil tipi cam elyafı üretiminde çok önemli bir 
bileşendir. Bor ürünleri tüketiminin çok önemli bir kısmı bu üç 
sektörde yoğunlaşmaktadır. Cam elyafı sektörü (hem yalıtım 
ve hem de tekstil tipi olmak üzere) bor ürünleri için en büyük 
pazar olup dünya bor tüketiminin yaklaşık %50’si bu sektörde 
gerçekleşmektedir.
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Cam endüstrisinde kullanılan bor ürünleri üretilecek camın cin-
sine göre değişiklik göstermektedir. Üleksit ve boraks penta-
hidrat, yüksek kalite yalıtım amaçlı cam yünü üretimi için kritik 
olan iki temel bor ürünüdür. Kolemanit ve borik asit ise, inşaat, 
elektronik, otomotiv, enerji ve spor aletleri sektörlerinde tüketi-
len dayanıklı plastik ve kompozit malzemelerin yapımında kul-
lanılan tekstil tipi cam elyafı üretimi için temel bor ürünleridir.

Cam yünü, birçok alanda ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanıl-
maktadır. İnşaat sektörü cam yünü tüketiminde en önemli sek-
tör durumunda olup cam yünü bu sektörde özellikle konutlar 
ile ticari ve endüstriyel yapıların yalıtımında kullanılmaktadır. 
Cam yünü üretiminde bileşime %4-5 oranında ilave edilen bor 
oksit (B2O3), camın ergime sıcaklığını düşürmekte, yeniden 
kristalleşmeyi önlemekte ve üretilen elyafların dayanıklılığını 
arttırmaktadır.

Tekstil tipi cam elyafı, yüksek çekme ve çarpma dayanımına 
sahip, kimyasal reaksiyonlara karşı oldukça dirençli, hafif ve 
düşük maliyetle üretilebilen bir malzemedir. Cam elyafı, bu 
özellikleri sayesinde birçok uygulama alanı olan güçlendirilmiş 
malzemeler ve kompozitlerde kullanılmaktadır. Bu yüksek da-
yanıma sahip plastikler ve kompozitler artan bir oranda metal 
ve alaşımların yerini almaktadır. Deniz botları, kayak takımları, 
yakıt tankları, gemiler, tren vagonları, çatı kaplama malzeme-
leri (şıngıl gibi), elektronik devre panoları, otomobil tampon, 
çamurluk, koltuk ve ön panelleri bu malzemelerin kullanıldığı 
alanlardan bazılarıdır. Ayrıca, yeşil enerji duyarlılığı artışına pa-
ralel olarak rüzgar pervaneleri üretimi, cam elyafı tüketimi için 
hızla gelişen bir alandır.

Cam elyafı içeriği, üretilen elyaf türüne bağlı olarak değişe-
bilmektedir. Düşük alkali özelliğine sahip “E-camı” en yaygın 
tüketilen elyaf türüdür. Uygulama proseslerindeki düşük kı-
rılganlığı nedeniyle dünyada cam elyaf tüketiminin yaklaşık 
%90’ını E-camı oluşturmaktadır. E-cam kompozisyonunda 
%12’ye kadar bor oksit (B2O3) bulunmakta ve nihai kullanım 
amaçlarına göre filament, iplik gibi çeşitlerde üretilmektedir.

Borosilikat cam üretimi, bor ürünlerinin cam sektöründeki 
en önemli tüketim alanlarından biridir. Borosilikat camların 
en önemli özellikleri, girdikleri malzemeye termal şoklara da-
yanıklılık, darbelere karşı mukavemet, kimyasal etkilere ve 
çizilmeye karşı dayanım kazandırmalarıdır. Bu özelliklerinden 
dolayı borosilikat camlar, laboratuar ekipmanları, ilaç sektörü, 
mutfak aletleri, güneş enerjisi sistemleri ve otomotiv aydınlat-
malarında kullanılmaktadır. Borosilikat camlar %5-30 arasında 
bor oksit (B2O3) içermektedir.

Son yıllarda gelişme gösteren en önemli bor tüketim alanla-
rından biri de düz panel ekran (LCD gibi) camların üretimidir. 
Tüketicilerin tercihlerinin tüplü televizyonlardan (CRT) düz 
ince panel televizyonlara kayması sonucunda düz panel ek-
ran camların üretimi ciddi oranlarda artış göstermiştir. Genel 
olarak, düz panel ekran camlarında %11-13 arasında bor oksit 

(B2O3) kullanılmaktadır. Bu camlarda alkali iyonlar likid kristal 
malzemeye karışarak camın TFT özelliklerini olumsuz yönde 
etkilediğinden panel ekran camların üretiminde sodyum gibi 
alkali maddeler istenmemektedir. Bu nedenle, bu camlarda al-
kali içermeyen borik asit kullanılmaktadır.

Bor, ayrıca fiber optiklerde kullanılmakta ve böylece ışık foton-
larının iletişim sistemlerinde etkin biçimde transferi sağlan-
maktadır. Fiber optikler iç çekirdek ve dış bölüm olmak üze-
re iki farklı kısımdan oluşmaktadır. İç çekirdek yüksek kırılma 
indisine, dış bölüm ise düşük kırılma indisine sahip camdan 
üretilmektedir. İç çekirdek, genellikle borosilikat camla ergimiş 
silikattan oluşmaktadır.

Öte yandan, fosil enerji maliyetlerinin yükselmesi ve yenilene-
bilir enerji politikalarının benimsenmesi nedenleriyle güneş 
enerjisi sistemlerinin kullanımının yaygınlaşmasıyla borosilikat 
cam tüketimi yüksek oranlarda artmaktadır.

Bor, borlu camlar, sıvı kristal göstergeler, özel fırın kapları, labo-
ratuvar malzemeleri, araçların far ve sinyal camlarında, cam yü-
nünde, tekstil tipi cam elyafında, LCD ekranlarda ve CRT (renkli 
tv katot tüpleri) ile nükleer reaktörlerde kullanılmaktadır.

Bor oksit ergimiş cama sulu/susuz boraks, borik asit veya kole-
manit/boraks gibi doğal haliyle eklenerek kullanılabilir.

Cam Tipi B2O3 (%)

Borosilikat Camı 11-13

Kurşun Kristal Cam 0.02-0.03

Fiber Optik 21-23

C-Cam 4-6

D-Cam 22-23

E-Cam 7-8

Tarım: Bor, bitkilerin beslenmesi için gerekli olan başlıca ele-
mentlerden biridir. Bor bakımından zayıf olan topraklarda 
yetişen ürün en yüksek verime, kaliteye ve dayanıklılığa erişe-
mez. Bir bitkinin büyüme ve gelişmesinin ve bitkinin yapı taşı 
olan meristem dokularının bu büyüme ve gelişmeye devam 
etmeleri için belirli oranda (bkz. dozaj tablosu), fakat devamlı 
olarak bitki kökleri yolu ile bor almaları gereklidir. Yeterli bor 
almadan da meristem dokusu genişleyebilir. Fakat, dokuların 
özelliğini veren gerekli yapısal birimlere ayrılmaz. Bor gelişinin 
tamamen durduğu noktalarda büyüme de durur. Bor eksikliği 
bitkisel büyümeden çok bitki kalitesinin kötü olmasına neden 
olur. Kötü kalite, dokunun içten sakatlanması ile ortaya çıkar ve 
meyvelerin, ekin tanelerinin etli kısımlarındaki dokularda her 
taraftan oyuklar veya lekeli noktalar olarak görülür. Meyveler 
hızlı büyürken veya yer altında yetişen etli bitkilerin kökleri hız-
la gelişirken, bu gelişmeyi sağlamak için bitkilerde daha fazla 
meristem dokusu gelişir. Bu sırada meristeme gerekli olan bor 
elementinin azlığı, meyvede veya yer altı kökünde yumuşak ve 
çürük noktaların oluşmasına neden olur.    
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Bor ürünleri tarım ve ormancılıkta yaygın kullanılmakta olup 
temel olarak; Gübre (Mikrobesleyici; düşük konsantrasyonlar-
da direkt veya karışım olarak), Herbisit (Yabani/istenmeyen 
bitki kontrolü, yüksek konsantrasyon uygulaması), Pestisit 
(Böcek/haşere kontrolü; yüksek konsantrasyon uygulaması), 
Ahşap koruma (Yüksek konsantrasyon uygulaması), Alev ge-
ciktirici alanlarda yer bulmaktadır. 

Bitkilerin bor’a gereksinmeleri oluşum özelliklerine göre deği-
şir. Bazılarının maksimum büyümeleri için daha çok bor gere-
kir. Hububatlarda bor eksikliği tohum ve tanelerin düzensiz ve 
yetersiz gelişmelerine neden olur. Bütün bitkilerin çiçeklenme 
ve meyvelenmesinde de bor etkilidir. Birçok bitki türünde bor 
eksikliğinden çiçekler de az olur veya gelişen çiçeklerde dü-
zensiz tozaklanmalar (pollinasyonlar) görülür. 

Temizlik Ürünleri: Deterjan “yüzey aktif” özelliklere sahip or-
ganik maddelerden oluşan bir karışımdır. Temizleme görev-
lerini genel olarak içinde barındırdığı yüzey aktif maddeler, 
enzimler, köpük düzenleyiciler, güçlendiriciler ve diğer bazı 
katkı kimyasalları sayesinde yaparlar. Boratlar; leke çıkarma iş-
lemini kolaylaştırma ve ağartma, enzimleri stabilize etme, alka-
li tamponlama, suyu yumuşatma ve sürfaktan olarak kullanılan 
malzemenin performansı artırmak gibi özelliklerinden dolayı 
temizlik sektöründe önemli bir yere sahip olup temizlik sek-
töründe daha etkin şekilde kullanılması için Ar-Ge çalışmaları 
yapılmaktadır. Aynı zamanda kişisel bakım ürünlerinde bakteri 
ve mantarların kontrol edilmesine yardımcı olurlar. Yeni ça-
lışmalarda çamaşır sabunlarında temizleme etkisini artırmak, 
kirin yüzeye yeniden yapışmasını azaltmak, daha parlak, daha 
temiz giysiler için boratlar göstermektedir. 

Seramik: Bor ürünleri seramik endüstrisinde, çoğunlukla se-
ramik sırı ve emaye yapımında kullanılmaktadır. Emaye ve sır, 
camsı yapıda olup kaplama amaçlı kullanılmaktadır. Emaye-
ler, genellikle metal kaplamalarında, sır ise seramik ürünleri 
kaplamasında kullanılmaktadır. Bor ürünleri, seramik sırların 
ana kompozisyonunda bağlayıcı özellikleri nedeniyle önem 
kazanmaktadır. Bor ürünlerinin bileşime ilavesi sonucunda, 
kaplamalarda ergime ve yapışma olayı nispeten daha düşük 
sıcaklıkta gerçekleşmektedir. Boratlar, camın akışkanlığını ve 
yüzey gerilimini düşürerek, sırların hızlı üretilmesini ve düzgün 
bir yüzeyin oluşumunu sağlar. Ayrıca bor ürünleri, mekanik 
ve kimyasal mukavemeti artırarak, seramik ürünlerinin fiziksel 
darbeler karşısında kırılma ve çizilme direncini artırır, kimyasal 
ortamlarda dayanımını güçlendirir ve aynı zamanda renk ver-
me katkı maddesi için ortam rolünü görür.

Teknik anlamda sır; yüksek ısıda işlenmiş seramik malzemele-
rin hem fiziksel ve kimyasal etkilerden korunması, hem de dış 
görünüşlerinin güzelleştirilmesi amacıyla kullanılan ince camsı 
kaplamalardır. Sırlarda kullanımı gerekli olan suda çözünebi-
lir malzemeleri suda çözünmez hale getirmek, PbO gibi toksik 
malzemeleri zararsız kılmak amacıyla, sır kompozisyonunun 
tamamının veya bir kısmının cam eritme fırınlarında eritile-

rek, su içinde ürkütülmesi işlemi fritleme, elde edilen ürün frit 
olarak tanımlanmaktadır. Halen sanayide kullanılan 80.000’in 
üzerinde değişik kompozisyonda frit olduğu belirtilmektedir. 

Yeterince yüksek ısıda fırınlandıkları takdirde silis ve alümina 
sır oluşumunu sağlayabilirler. Ancak seramik fırınları istenen 
ısıya hem teorik hem de maliyet nedenleriyle ulaşamamakta-
dır. Bu nedenle sır ve frit kompozisyonuna erime sıcaklığını dü-
şüren bazı bileşiklerin eklenmesine gereksinim duyulmaktadır. 
Bu bileşikler Li20, K20, CaO, ZnO, Na20 ve B2O3 olarak sıralana-
bilir. Borik asit, bor oksit, boraks, kolemanit ve diğer sodyumlu 
boratlar seramik sırların üretiminde kullanılmaktadır. Kolema-
nit, fritlerin parçacıklar halinde dökülmesini önleyici özelliğe 
sahip olduğu için özellikle mat, pembe camsı ve kestane rengi 
sırların üretiminde kullanılmaktadır.

Bor, sırlarda ve fritlerde aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

• Flux olarak camın ergime, oluşum ve liküdüs sıcaklığını dü-
şürür,
• Alt kaplama malzemesinin ıslanmasını artırarak, kaplamanın 
daha düşük sıcaklıklarda oluşumunu sağlar,
• Sırın ısıl genleşmesinin seramik ile uyumlu olmasını sağlar,
• Cam oluşumunun ergimenin erken safhalarında başlamasını 
sağlar,
• Sırın refraktif indeksi ve parlaklığını arttırarak ve genel görü-
nümü olumlu yönde geliştirir,
• Vizkoziteyi ve yüzey gerilimini düşürerek sırrın olgunlaşma-
sına yardımcı olur,
• Kaplamanın mekanik dayanımını ve çizilme direncini arttırır,
• Kimyasalların ve suyun etkilerine karşı direnci arttırır,
• Renklendiricilerin katılımına taban oluştururlar.

Sırlar, ayrıca ateşleme ve olgunlaşma sıcaklıkları ile de tanım-
lanmaktadır. Düşük olgunlaşma sıcaklığı olan sırlar, genellikle 
B2O3 içerirler. Emayelerde, %20’ye varan oranlarda B2O3 kulla-
nılırken sırlarda, %25’e varan oranlarda B2O3 kullanılır. Bununla 
birlikte, sırlarda %3-24 oranları arasında kolemanit de kullanı-
lır. Eğer sırlarda kullanılan bor bileşikleri borik asit ve boraks 
gibi suda çözünen türden ise sırda kullanılmadan önce fritleşti-
rilerek suda çözünmez hale getirilmeleri zorunludur. Fakat, ko-
lemanit gibi suda çözünürlüğü düşük bir bileşik ise frit yapımı 
gerekmez.

Demir-Çelik Sanayi: Demir-çelik sektöründe tozlaşan cürufa 
bor ürünü ilave edilerek kompakt yapıda cüruf elde etmek 
amacıyla deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Pota meta-
lürjisinde oluşan ve soğuduktan sonra tozlaşan cüruf, fazla ıs-
lanma ve sıkışma özelliği olmadığından taşımada, stoklamada 
ve çevre açısından problem oluşturmaktır. Bu durum işletme-
lere ek maliyet getirmektedir. Pota fırınına bor ürünü ilavesi 
ile cürufu kompakt bir yapıya kavuşturmak ve bu sorunları en 
az seviyeye indirerek demir çelik sektöründe bor kullanımını 
yaygınlaştırmak amaçlanmıştır. Endüstriyel deneme çalış-
maları firmanın dilovasındaki tesislerinde bor ürünü kulla- 
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nılarak gerçekleştirilmiş ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 
Başarılı geçen bu çalışmalar sonucunda sektörün önde gelen 
firmaları tesislerinde bor ürünü kullanmaya başlamışlardır.

Ahşap Koruma: Bor madeninin çeşitli türevleri; boraks, borik 
asid ve disodyum oktaborat tetrahidrat ahşap malzemenin 
korunması-emprenye (mantar, böcek, termit, deniz zararlıla-
rıvs’ye karşı koruma ve malzemenin yanma özelliğini geciktir-
me) amacıyla kullanılmaktadır. Ülkemizde de kullanılan ve CCB 
(bakır, krom, bor) tuzlan olarak bilinen emprenye maddesinin 
bileşiminde borik asit bulunmaktadır. Borlu emprenye madde-
lerinin sulu çözeltileri ağaç malzemeye daldırma, batırma, fırça 
ile sürme, püskürtme ve vakum-basınçlı sistemlerle uygulan-
maktadır.

Tekstil Tipi Fiberglass: Tekstil tipi cam elyafı yüksek çekme 
ve çarpma dayanımına sahip, ağırlıkça hafif, kimyasal reaksi-
yonlara karşı oldukça dirençli ve düşük maliyetle üretilebilen 
bir malzemedir. Bu özellikler tekstil tipi cam elyafın son yıllar-
da geleneksel malzemeler ve metallerin yerine gittikçe artan 
oranlarda kullanılan plastiklerde ve kompozitlerde takviye ele-
manı olarak kullanılmasını teşvik eder.

Tekstil tipi cam elyaf üretiminde çok farklı bileşime sahip cam-
lar kullanılabilir. Fakat, en fazla tercih edilen düşük alkali içeri-
ğine sahip E-camıdır. Dünyada tekstil tipi cam elyaf üretiminin 
%90’ından fazlasını E-camı oluşturmaktadır. Bunun sebebi, 
E-camı kullanılması durumunda üretim esnasında cam elyaf-
ların kırılma olasılığının azalmasıdır. E-camına borik asit veya 
kolemanit şeklinde bor ilavesi camın ergimesini kolaylaştırır. 
E-camında kullanılan B2O3 miktarı ağırlıkça %7,5 seviyelerin-
dedir. Kolemanit olarak hesaplandığında bu oran %20 civarın-
da olup maliyet olarak en yüksek değeri oluşturmaktadır.

Yalıtım: Tekstil, plastik, ahşap, kağıt ve pamuk gibi doğal fiber-
lerde ile boyada yanmayı geciktirici olarak kullanılmaktadır. 
Selülozik yalıtımda, boraks pentahidrat ve borik asit, PVC’de 
çinko borat, baryum metaborat, bor fosfatlar ve amonyum 
fluoborat, tekstilde ise boraks ve borik asit formunda kulla-

nılmaktadır. Yanma sırasında malzemenin oksijenle temasını 
keser, alevi bastırır. Malzemenin alev almaya karşı direncini 
arttırır. Duman azaltır, zararlı gazların açığa çıkmasını engeller.

Enerji: Bor, hidrojenin kimyasal depolamasında, yakıt pillerin-
de, güneş panelleri ve pillerinde, lityum iyon pillerinde, yüksek 
ısı transistörlerinde kullanılmaktadır. Bu alanda; sodyum bor 
hidrür üretimi, doğrudan sodyum bor hidrürlü yakıt pili geliş-
tirilmesi, sodyum bor hidrür yakıt pilli araç çalışmaları devam 
etmektedir.

Kaya Gazı: Kaya gazı olarak da bilinen şeyl gazı, kil, kuvars ve 
kalsit minerallerinden oluşan tortul kayacın içinde bulunan 
gazdır. Ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu ve Trakya 
bölgelerinde keşfedilen ekonomik kaya gazı oluşumlarının 
üretimi hidrolik çatlatma ve yatay sondaj yöntemleri ile ger-
çekleştirilmektedir. Hidrolik çatlatma yönteminde kullanılan 
sıvıda çatlakların basınç düşmelerinde kapanma riskini azaltan 
etkisiyle bor ürünleri kullanılmaktadır. Sektör büyüdükçe bor 
ürünlerinin kullanımının da artması beklenmektedir.

Diğer Kullanım Alanları: 
İnşaat-Çimento Sektöründe: Mukavemet artırıcı ve izolasyon 
amaçlı (Daha sağlam, hafif ve depreme-ısıya dayanıklı binala-
rın yapılmasında, yalıtımda).

Nükleer Uygulamalar: Atom reaktörlerinde borlu çelikler, bor 
karbürler ve titanbor alaşımları kullanılır. Paslanmaz borlu 
çelik, nötron absorbanı olarak tercih edilmektedir. Yaklaşık 
her bir bor atomu bir nötron absorbe etmektedir. Atom re-
aktörlerinin kontrol sistemleri ile soğutma havuzlarında ve 
reaktörün alarm ile kapatılmasında (B10) bor kullanılır. Ay-
rıca, nükleer atıkların depolanması için kolemanit kullanıl-
maktadır.

Metalurji: Boratlar yüksek sıcaklıklarda düzgün, yapışkan, ko-
ruyucu ve temiz, çapaksız bir sıvı oluşturma özelliği nedeniyle 
demir dışı metal sanayiinde koruyucu bir cüruf oluşturucu ve 
ergitmeyi hızlandırıcı madde olarak kullanılmaktadır. Bor bile-
şikleri, elektrolit kaplama sanayiinde, elektrolit elde edilmesin-
de sarf edilmektedir. Borik asit nikel kaplamada, fluoboratlar 
ve fluoborik asitler ise; kalay kurşun, bakır, nikel gibi demir dışı 
metaller için elektrolit olarak kullanılmaktadır. Alaşımlarda, 
özellikle çeliğin sertliğini artırıcı olarak kullanılmaktadır. Bu 
konuda ferrobor oldukça önem kazanmıştır. Çelik üretiminde 
50 ppm bor ilavesi çeliğin sertleştirilebilme niteliğini geliştir-
mektedir.

Otomobil Hava Yastıkları, Antifriz: Bor hava yastıklarının he-
men şişmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Çarpma 
anında, elementel bor ile potasyum nitrat toz karışımı elektro-
nik sensör ile harekete geçirilir. Sistemin harekete geçirilmesi 
ve hava yastıklarının harekete geçirilmesi için geçen toplam 
zaman 40 milisaniyedir. Ayrıca otomobillerde antifriz olarak ve 
hidrolik sistemlerde de kullanılmaktadır. 
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Sağlık: BNCT (Boron Neutron Capture The-
rapy) kanser tedavisinde kullanılmaktadır. 
Özellikle; beyin kanserlerinin tedavisinde has-
ta hücrelerin seçilerek imha edilmesine yara-
ması ve sağlıklı hücrelere zararının minimum 
düzeyde olması nedeniyle tercih nedeni ola-
bilmektedir. Metabolizmadaki bor, kalsiyum, 
magnezyum ve fosfor dengesini ayarlar. Sağ-
lıklı kemiklerin oluşumuna, kasların ve beyin 
fonksiyonlarının gelişimine yardım eder.

Atık Temizleme: Sodyum borohidrat, atık su-
lardaki civa, kurşun, gümüş gibi ağır metalle-
rin sulardan temizlenmesi amacıyla kullanıl-
maktadır.

Borlu Katı Yakıtlar/Hücre Yakıtları: Son günlerde sodyum bo-
rohidritin’in kullanıldığı, sodyum borohidrattan enerji üreten 
hücre yakıtıyla ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. Sodyum bo-
rohidratın kimyasal bağlarında hidrojen mevcut olup, kata-
list hidrojeni açığa çıkarmakta veya elektrik üretmektedir. Bu 
üretim de temel prensip ise su ile boraksın reaksiyonudur. Bu 
reaksiyondan üretilen hidrojen direk içten yanmalı motorlara 
beslenebilir veya hücre yakıtlarında kullanılabilirler.

Enerji Üretimi ve Isı Depolama: Bor, demir ve nadir toprak ele-
mentleri kombinasyonu (METGLAS) %70 enerji tasarrufu sağ-
lamaktadır. Bu güçlü manyetik ürün; bilgisayar disk sürücüleri, 
otomobillerde doğru akım-motorları ve ev eşyaları ile portatif 
güç aletlerinde kullanılmaktadır. Son yıllarda, borların piller/
aküler de kullanılması ile maliyetler düşürülmüş ve çevre dos-
tu piller/aküler üretilmeye başlanmıştır.

Diğer: Fiber optik, kozmetik, kauçuk ve plastik sanayii, fotoğ-
rafçılık, patlayıcı maddeler (havai fişek vb.), hidrolik yağlar, 
petrol boyaları, yanmayan ve erimeyen boyalar, tekstil boya-
ları, zımpara ve aşındırıcılar, kompozit malzemeler, manyetik 
cihazlar, ileri teknoloji araştırmaları (moleküler biyoloji vb.), 
mumyalama ve diğer birçok alanda kullanılmaktadır.

Türkiye Ekonomisinde Borun Yeri
Türkiye’de borun satışı ağırlıklı olarak ihracata dayalıdır. Türki-
ye, dünya bor ürünleri tüketim pazarının %50’ye yakınını kar-
şılamaktadır. 2017 yılı rakamları henüz açıklanmamış olmakla 
birlikte Türkiye’nin Pazar payının %57’ye ulaşması beklenmek-
tedir. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Özgür Saç’ın ulusal medyaya verdiği demeçte 
paylaştığı bilgilere göre kurumun 2017 yılında 2,2 milyon ton 
bor ürünleri satışıyla tüm zamanların en büyük satış rekorunun 
kırıldığı, 890 milyon dolar hasılat elde edildiği aktarıldı. Hası-
latın 823 milyon doları yurt dışı satışlarından gerçekleşirken 
100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirildi. 

Eti Maden’in 2016 Yılı İhracat Miktarının Bölgelere Göre Dağılımı 
incelendiğinde ise %54 ile Uzak Doğu ülkeleri başı çekmekte-

dir. Daha sonra sırasıyla %27 ile Avrupa, %16 ile Kuzey ve Güney 
Amerika önemli alıcı bölgelerdir. Son olarak %2 ile Afrika ve %1 
ile Ortadoğu bölgeleri kendine sıralamada yer bulmaktadır.  

2017 yılı rakamı henüz resmi olmayan rakamdır.

Yıl Konsantre Bor Bor Kimyasalları ve 
Eşdeğeri Ürün

2002 1.368.000 436.000

2003 1.399.000 519.000

2004 1.693.000 715.000

2005 1.953.000 923.000

2006 1.948.000 1.021.000

2007 2.128.000 1.102.000

2008 2.285.000 1.312.000

2009 1.924.000 1.002.000

2010 2.371.000 1.400.000

2011 2.335.000 1.779.000

2012 2.415.869 1.788.062

2013 1.995.861 1.775.996

2014 1.875.240 1.994.100

2015 1.852.126 1.840.039

2016 1.512.843 1.831.547

2017* 2.200.000

*2017 rakamları henüz resmileşmemiştir.

*2017 rakamları henüz resmileşmemiştir.
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Yıl İç Satış Değeri İhracat Değeri Toplam

Konsantre 
Bor

Bor 
Kimyasalları

Toplam Konsantre 
Bor

Bor 
Kimyasalları

Toplam

2002 3 12 15 65 121 186 201

2003 4 17 21 68 139 207 228

2004 5 19 24 56 196 252 276

2005 3 20 23 58 241 299 322

2006 3 20 23 58 309 367 390

2007 3 12 15 54 330 384 399

2008 3 13 16 66 453 519 535

2009 2 14 16 33 402 435 451

2010 2 16 18 49 580 629 647

2011 3 19 22 65 766 831 853

2012 2 23 25 38 760 798 823

2013 0,2 25,3 25,5 37,1 765,6 802,7 828,2

2014 0,2 27,6 27,8 49,1 823,9 871 898,8

2015 0,2 22,6 22,8 30,3 756,5 786,8 809,6

2016 0,3 23,4 23,7 23,,5 665,5 689 712,7

2017* 67 823 890

*Henüz resmi olmayan rakamlardır.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)
Bor tüketimin artırılması ve borun kullanım alanlarının çeşitlen-
dirilmesi gerektiği düşüncesiyle 2003 yılında 4865 sayılı Yasa ile 
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) kurulmuştur. 2004 yı-
lından bugüne kadar bor ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesi 
ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla 250 projeye 
BOREN tarafından destek sağlanmıştır. BOREN, TÜBİTAK, üni-
versiteler ve çeşitli sanayi kuruluşlarıyla işbirliği içinde, ülkemiz 
için yeni sayılabilecek konularda bor ürünleri için yeni kullanım 
alanları geliştirmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Ülkemizde bor tüketimin arttırılması, bora dayalı sanayinin gelişti-
rilmesi, bor ve türevlerinin sanayide aktif kullanımının yerinde ve 
tek merkezli olarak takip edilmesi, sektör önceliklerine cevap ve-
ren proje sonuçlarının uygulamaya dönüştürülerek katma değer 
oluşturulması amacıyla Bor Organize Sanayi İhtisas Bölgesi (BO-
ROSİB) kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup bora 
dayalı sektörler bu bölgede desteklenecek ve teşvik edilecektir.

BOREN tarafından gerçekleştirilen başarılı proje sonuçlarının 
yatırıma dönüştürülmesi amacıyla “Bor Yatırım Pazarı” çalışma-
sı kapsamında 13 alan belirlenmiş olup; ilgili sektörlerle yatırım 
bilgilerinin paylaşılmasına yönelik hazırlıklar başlatılmıştır. Be-
lirlenen alanlar: Sodyum Bor Hidrür Yakıt Pillerinin Geliştirilmesi 
ve Uygulaması, Elementel Bor Üretimi, Optik Cevher Zenginleş-
tirme Makinesi Geliştirilmesi ve Uygulaması, Borlu Ahşap Em-
prenye Uygulaması, Borun Seramik Sektöründe Kullanılması, 
Alev Geciktiriciler, Borlu Malzemelerin Tekstil Sektöründe Uy-
gulanması, Borlu Kaplamalar (Bor Nitrür, Ferrobor, Ni-B), Borlu 
Aktif Belit Çimento Uygulamaları, Yapı Malzemelerinde (İzolas-
yon, Alçı vb.) Bor Uygulamaları, Bor Nitrür Üretimi, Bor Karbür 
Üretimi, Borlu Tek Kristaller.

Bor Sektörü Değerlendir-
mesi ve Sonuç
Dünya bor sektörünün büyük bölü-
mü Türk Eti Maden ve Amerikalı Rio 
Tinto’nun hakimiyeti altındadır. Bor 
sektörünün kendine has özellikle-
ri, halkımızın uzun yıllardır bordan 
beklediği ‘mucize’lerin gerçekle-
şememesinin ana nedenleri olarak 
gösterilebilir. Bunlar;

1.Yüksek İkame: Bor ürünleri pek 
çok alanda birbirini ikame edebil-
mekte, ayrıca başka ürünlerle de 
ikame edilebilmektedir. 
2.Tüketimin Yakından Takibi: Bor 
ürünlerinin birbirini ikame edebil-
meleri, sektörel ve bölgesel etkiler, 
ürünün kullanıldığı sektör ve son 
kullanıcı tüketimi etkilemektedir. 
3.Borsasız Fiyatlandırma: Ürün fi-
yatları diğer birçok endüstriyel ürün 
fiyatlarının aksine borsalarda değil 

bir dizi fiyatlandırma faktörlerinin analizi sonucunda alıcı ve satıcı 
arasında yapılan görüşmeler ile belirlenmektedir. Bor ürünlerinin 
fiyatlandırmasını etkileyen faktörler ise ikame, rekabet, maliyet, 
arz seviyesi-üretim kapasitesi, talep seviyesi, ekonomik durumdur. 

Gelişmekte olan ülkemiz için dünya bor rezervlerinin büyük bö-
lümüne sahip olmak büyük avantaj iken bu hammaddenin ken-
di zorlu dinamikleri çerçevesinde dünyanın yarı üretimini yapa-
biliyor olmak da önemli bir başarıdır. Yüksek ikamesi olan böyle 
bir hammaddenin geleceği nereye gider bilinmez ancak daha 
uzun bir süre ülke ekonomimize önemli katkısı olacağı öngörü-
lebilir. Burada önemli olan borun kullanım alanlarına teknoloji-
nin ve geleceğin ihtiyacı olan alan alanlarda yenilerini ekleye-
bilmektir. Bunun da tek çaresi AR-GE’den geçmektedir. Ayrıca 
bor ürünlerini üretme konusunda bu kadar tecrübe ve kapasite 
sahibiyken bor ürünleri kullanılarak elde edilen uç ürünlerin de 
ülkemizde üretilmeye başlanması ile belki de bordan beklenen 
mucizenin gerçekleşmesine imkan sağlanabilir. 

Kaynaklar

1. Eti Maden İşletmeleri, 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı

2. Eti Maden İşletmeleri, Bor Sektör Raporu 2016

3. Madencilik Türkiye Dergisi, 47. Sayı, Günümüz Teknolojilerinde Bor Ürün-

leri, Haziran 2016

4. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2017 Faaliyet Raporu

5. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dünya ve Türkiye Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Görünümü, Sayı 15, 2017

6. borax.com

7. boren.gov.tr

8. etimaden.gov.tr

9. mta.gov.tr

10. riotinto.com
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Sanayinin Hammadde Kaynağı 
Endüstriyel Mineraller

Günlük hayatımızın birer parçasını oluşturan modern endüstri 
ürünlerinin ana girdileri endüstriyel hammaddeler olarak ta-
nımlanmaktadır. Bu ürünler doğada yaygın olarak bulunurken 
elde edilmeleri, işlenmiş ürün haline getirilmeleri diğer ma-
denlere göre nispeten daha kolay olan yer altı zenginlikleridir. 
Tarım, seramik, cam, refrakter, metalurji ve inşaat sektörü başta 
olmak üzere; dolgu maddeleri, boyalar, gübre, kimya, aşındırı-
cılar, süzücüler, değerli taşlar, sondaj çamurları ve elektrik-e-
lektronik endüstrilerinin en önemli hammaddeleri madencilik 
faaliyetleri sonucu üretilmektedir.

Dünyada son yıllarda endüstriyel mineral sektörü hızlı bir bü-
yüme gerçekleştirirken bu büyüme ülkemizde de aynı paralel-
likte devam etmiştir. Sanayileşme ve ekonomik kalkınma açı-
sından da ihmal edilmeyecek bir öneme sahip olan endüstriyel 
hammaddeler, ekonomimize katkı sunmaya devam ederken 
ülkemizin endüstriyel mineral rezervleri de bu potansiyeli yük-
sek tutmamıza yol açmaktadır. Halihazırda düşük maliyetlerle 
işletilen yüksek kaliteli cevhere sahip sahaların yanında henüz 
işletilmemiş sahaların varlığı, yerli yatırımcıları olduğu gibi 
dünya markası endüstriyel mineral madenciliği yapan firmaları 
da ülkemizde yatırıma teşvik etmektedir.

Aslında endüstriyel mineral tanımına, madenlerin kullanım 
alanlarına göre yeri geldiğinde elmas, mermer vs bile dahil 
edilebilmektedir. Ancak bu yazı kapsamında ülkemizde klasik 
tanımlamada yer alan endüstriyel minerallere yer vereceğiz. 

Ülkemizde üretilen endüstriyel mineraller ise çeşitliliği ile dik-
kat çekmektedir. Killer, kuvars, kuvarsit, kuvars kumu, çakıl, 
kireçtaşı, talk, vermikülit, zeolit, sepiolit, diyatomit, grafit, man-
yezit, perlit, pomza, feldispat, manyezit, mika, volastonit, barit, 
florit, bor, sodyum sülfat bunlardan bir kısmıdır.

Endüstriyel Minerallerin Oluşumu
Endüstriyel mineraller söylemi, içerisine giren birçok mineral 
sebebiyle çeşitlilik arz etmektedir. Bu çeşitlilik de minerallerin 
farklı yataklanma şekilleriyle karşımıza çıkmasına sebep olur-
ken neredeyse jeolojik açıdan tüm yataklanma çeşitleriyle 
elde edilen endüstriyel mineraller olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
sebeple de endüstriyel minerallerin oluşum biçimlerini kısaca 
aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

Magmatik Yataklar: Bütün magmatik kayaçlar, karbonatitler, 
likit-magmatik, pegmatitik, kontakt-metazomatik, hidrotermal 
veya volkanik yataklar, bazaltik veya granitik bileşimli magma-
nın kristalleşmesi ve farklılaşması sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Levha tektoniği teorisi ile açıklanan ve üst manto malzeme-
sinin bazik bir magma türetmesinden granitik bir magmanın 
kristalleşmesine kadar geçen bütün magmatik prosesler en-
düstriyel mineral olarak önem taşıyan kayaç ve yatakların olu-
şumuna imkân vermektedir.

Yüzey Ayrışmasına Bağlı Yataklar: Yüzey ayrışması sonucu 
süreçleri ile ortaya çıkan endüstriyel mineral yatakları bölgenin 
iklim, jeomorfoloji ve hidrojeoloji özellikleri etkisi altında, ana 
kayaçlarda meydana gelen değişmeler sonucu olarak gelişir-
ler. Sıcak ve kurak iklimlerde oksidasyon fazla gelişir, evoporit 
oluşumu fazladır. Yer altı suyu derinlerde bulunur ve dolaşım 
çok yavaş olduğundan mekanik ayrıştırma ve taşınma hızı çok 
düşüktür. Montmorillonit, illit, vermikülit, klorit ve bunların ka-
rışımı kil yatakları ortaya çıkar. Yağışlı iklimlerde çökelme hızı 
fazladır. Ortam asidiktir. Ayrışma süreçlerine bağlı olarak kao-
lin, bentonit, rezidüel kil yatakları, tuğla ve kiremit toprakları, 
diğer topraklar gibi hammadde yatakları oluşmaktadır. Rezi-
düel ortam şartlarında zenginleşen barit, sölestin, kuvars, süs 
taşı gibi ayrışmaya dayanıklı mineraller de bulunmaktadır.

Feldspat

DOSYA KONUSU: ENDÜSTRIYEL HAMMADDELER
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Sedimanter Kayaçlar: Birçok sediman (kil, kum, çakıl vs.), se-
dimanter kayaç (konglomera, kumtaşı, kiltaşı, şeyl, diyatomit, 
kireçtaşı, dolomit vs.) ve evaporitler (jips, anhidrit, kaya tuzu, 
potas tuzları, bor tuzları vs.) endüstriyel mineral olarak değer-
lendirilmektedir. Şeyl, turba, linyit, fosfat, kükürt, barit, söles-
tin, taşınmış kaolinitik killer, magnezit, uranyum, toryum gibi 
endüstriyel mineraller de sedimanter süreçlerde oluşmuştur.

Metamorfik Yataklar: Metamorfizma, kayaçların değişen basınç 
ve sıcaklık şartlarına uyum sağlamak için meydana getirdikleri 
değişime denir. Metamorfizmada yapı, doku ve mineralojik bile-
şim değişir, ancak kayacın genel kimyasal bileşimi, su kaybı dı-
şında, değişmez. Metamorfık kökenli endüstriyel mineraller kon-
takt-metamorfik ve rejyonal metamorfık yataklar olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. Metamorfizma süreçlerine bağlı olarak kükür-
tün ortaya çıkması ve birikerek yatak oluşturması mümkündür. 
Bitümlü sedimanların kontakt veya rejyonal metamorfizması ile 
grafit yatakları ortaya çıkar. Laterit ve kaolin gibi alüminyumca 
zengin kayaçların rekristalizasyonu ile korund, andaluzit, sillima-
nit ve disten oluşur. Fosfat kayası apatitli kayaçlara dönüşür.

Dünyada Endüstriyel Mineraller
Dünya madencilik ticaretinde ihracat değerlerine göre bir sıra-
lama yapıldığında endüstriyel mineraller ve demir dışı metal-
ler önemli bir konumda bulunmaktadırlar. Son yıllarda dünya 
maden ticareti verileri incelendiğinde endüstriyel minerallerin 
talebinde bir artış görülürken ileri teknoloji endüstriyel mine-
ral kullanılan sektörlerden olan seramik, plastik ve polimer kö-
kenli malzemeler üretiminde artışlar daha fazladır. 

Çin, Brezilya ve Hindistan gibi büyümekte olan ekonomilerde-
ki yüksek talep düzeyleri özellikle 2001 yılından sonra küresel 
madencilik endüstrisinin büyüme sürecinde önemli bir itici 
güç olmuştur. 2008 global ekonomik krizinin de tetiklemesiy-
le özellikle Asya bölgesindeki hızlı gelişen ekonomilerde talep 
konusunda düşüşler yaşansa da 2011 yılından sonra önemli 
ölçüde düzelme meydana geldi. 2011 yılında sonra ise günü-
müze kadar endüstriyel mineral talebinde yatay bir seyrin iz-
lendiği gözlemlenmektedir. 

Dünyada ticareti yapılan madencilik ürünlerinin üretim, ticaret 
vs. gibi verilerinin ülke ve kurumlara göre farklılık gösterdiği 

bilinmektedir. Örneğin, tüm dünyadaki ticareti yapılan ürünler 
ve ülkeler bazında verilerin yer aldığı bir kaynağın, endüstriyel 
mineraller ticaretine mermer ve doğal taşları (granit, agrega 
vs.) eklediği görülürken başka bir kaynak, elmas ve türevleri-
ni endüstriyel mineraller sınıfına dahil etmiştir. Bu sebeple bu 
yazıyı hazırlarken endüstriyel minerallerin üretimi ve ticare-
tinde de birkaç kaynaktan faydalandık. Endüstriyel mineraller 
için faydalandığımız kaynaklardan birisi de Dünya Madencilik 
Kongresi Uluslararası Organizasyon Komitesi’nin hazırladığı 
“World Mining Data 2018” oldu. 

World Mining Data 2018 (WMD)’de üretim miktarları verilen en-
düstriyel mineraller şunlardır: Asbest, barit, bentonit, bor, elmas, 
diatomit, feldspat, florit, grafit, jips, anhidrit, kaolin, manyezit, perlit, 
fosfatlar, potas, tuzlar, sülfür, talk, stetit, profilit, vermikülit ve zirkon.

WMD’nin verilerine göre ise 2016 yılında (en güncel rakamlar 
2016 yılına aittir) dünyada yıllık 2,93 trilyon dolar değerinde 16 
milyar 900 milyon tonun üzerinde maden üretilmiştir. Bu raka-
mın yüzde 85’si enerji hammaddeleri, yüzde 10,1’i metalik ma-
denler ve yüzde 4,7’si endüstriyel hammadde üretimine aittir. 

Kaynak: World Mining Data – 2018

Kaynak: World Mining Data – 2018

WMD’nin verilerine göre dünyadaki madenlerin üretim miktar-
larını incelediğimizde 2016 yılı verilerine göre 165 ülke arasın-
da yüzde 23,6’lık pay ile Çin başı çekerken bu ülkeyi sırasıyla; 
yüzde 11,2 ile ABD, yüzde 8,9 ile Rusya, yüzde 7,2 ile Avustu-
ralya ve yüzde 5,6 ile Hindistan takip etmektedir. Türkiye bu 
sıralamada yüzde 0,6 ile 25. sırada yer bulurken ülkemiz en-
düstriyel mineral üretimi bakımından dünya üretiminde yüzde 
4,4 ile dördüncü sırada yer almaktadır. 

Bentonit
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Trade Map verilerine göre 2017 yılı dünya ihracat rakamlarını ince-
lediğimizde ilk sırada 2 milyar 532 milyon dolar ile ABD yer alırken, 
Çin’in 2 milyar 334 milyon dolar ile ikinci ve Almanya’nın 1 milyar 
576 milyar dolar ile üçüncü olduğunu görüyoruz. Türkiye ise bu lis-
tede 908 milyon dolar ile kendisine sekizinci sırada yer bulmaktadır. 

Endüstriyel mineraller 2017 yılı dünya ithalat rakamlarını ince-
lediğimizde ise (Trade Map) ilk sırada 3 milyar 590 milyon dolar 
ile Çin yer alırken, ABD 2 milyar 316 milyon dolar ikinci ve Endo-
nezya 1 milyar 757 milyar dolar ile üçüncü sırada yer almaktadır. 
Türkiye ise bu listede ilk 10 ülke arasında yer bulamamıştır. 

Türkiye’de Endüstriyel Mineraller
Türkiye, endüstriyel mineraller açısından önemli kaynaklara 
sahiptir. Bu kaynaklar arasında bor gibi dünyada en çok rezer-
ve sahip olduğumuz madenler olduğu gibi feldspat, manye-
zit, barit, kaolin, bentonit, alçıtaşı, kireçtaşı, tuz, perlit, kuvars 
kaynakları da oldukça bol ve kaliteli miktarlarda bulunan yer 
altı kaynaklarımız da bulunmaktadır. Ülke olarak ürettiğimiz 

endüstriyel minerallerin dışında kalan ve üretim 
miktarları yetmeyip ithalat yoluyla temin ettiğimiz 
endüstriyel mineraller de mevcuttur. Bu ürünlerin 
başlıcaları; fosfat, kaolin ve kaolinli killer, manyezit, 
kükürt ve grafittir.

Ülkemizde bugüne kadar yapılan arama çalışma-
ları sonucunda tespit edilen endüstriyel mineraller 
göz önüne alındığında dünya endüstriyel mineral 
rezervlerinin yüzde 2,5’i ülkemizde bulunmakta-
dır. Dünya bor mineral rezervlerinin yüzde 73’ü, 
bentonit rezervlerinin yüzde 20’si ve perlit rezerv-
lerinin de yüzde 50’sinden fazlası ülkemizde yer 
almaktadır. Bu kaynaklardan elde edilen madenler 
sanayi sektöründe hammadde olarak kullanılırken 
üretim fazlası cevherler ise ihraç edilmektedir. 

İhracat-2017 Ekonomik Değer 
(Bin USD)

İthalat- 2017 Ekonomik Değer 
(Bin USD)

1 ABD 2.532.611 Çin 3.590.923

2 Çin 2.334.883 ABD 2.316.066

3 Almanya 1.576.294 Endonezya 1.757.218

4 Hollanda 1.207.532 Almanya 1.572.460

5 Avustralya 1.202.061 Japonya 1.479.132

6 Mısır 996.244 Hindistan 1.479.044

7 Rusya 932.245 Hollanda 1.046.597

8 Türkiye 908.532 Belçika 998.744

9 BAE 908.437 İtalya 925.046

10 Belçika 872.480 Kore Cumhuriyeti 802.724

Kaynak: Trade Map

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı verilerine göre ise ül-
kemizin endüstriyel mineral üretim miktarı 13 milyon 873 ton 
olurken World Mining Data 2018 verilerine göre ise dünyada 
2016 yılında toplam 789 milyon 708 bin ton endüstriyel mineral 
üretilirken; bunun 35 milyon 20 bin tonu ülkemizde üretilmiştir. 
Bu iki farklı verinin ortaya çıkması; endüstriyel mineraller başlı-
ğının altında yer alan minerallerin farklı kurum ve ülkelere göre 
farklılık göstermesinden kaynaklandığını hatırlatmak isteriz.

Dünyada maden ürünlerinin ticareti konusunda ise en güve-
nilir kaynaklardan birisi “Trade Map” olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Trade Map verilerinde endüstriyel mineraller içerisinde 
mermer ve doğal taşlar da yer almaktadır. Ancak yazımızda 
paylaştığımız Trade Map verilerinde mermer ve doğal taşlar 
başlıkları çıkartılmıştır. Verilere konu olan endüstriyel mineral-
ler ise şu şekildedir: Tuzlar, sülfür, sülfürler, fosfatlar, vermikülit, 
perlit, manyezit, killer, kaolin, alçıtaşı (jips, anhidrit), feldspat, 
stetit, kireç taşı, barit, kuvars (kuvarsit, kuvars kumu), dolomit, 
grafit, bor, asbest, pomza, mika, diatomit, tebeşir, kriyolit.

Pulverize Mineral Örneği
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Maden Cinsi Rezerv 
(Gör+Muh - Ton)

Açıklamalar

Asbest 29.646.379 Değişik lif boylarında, lif yüzdesi %4 ‘ 
un üzerinde

Barit 34.222.792 %71-99 BaSO4 içerikli

Bentonit 241.519.504 Sondaj+Döküm+Ağartma

Bor 3.269.398.870 %25-35 B2O3 içeriği

Diatomit 44.001.040 İyi kalite

Disten 3.840.000 %21-52 Al2O3

Dolomit 19.817.124.196 %15 MgO ve üzeri

Feldspat 428.981.991 Albit ve Ortoklaz

Fosfat 70.500.000 %19 P2O5

Fluorit 2.530.694 %40-80 CaF2 İçeriği

Grafit 86.736 %2-17 Sabit karbon içerikli, zengin-
leşebilir

Kaya Tuzu 5.157.036.177 %88,5 üzeri NaCl (200 000 000 tonu 
göl rezervi)

Kil (Ser+Ref) 420.647.806 Seramik+Refrakter

Kuvars 423.737.846 %78- 98 SiO2

Kuvars Kumu 1.884.208.585 %90 Üzerinde SiO2

Kuvarsit 7.673.726.934 %90 Üzerinde SiO2

Kükürt 625.700 %32 S içeriği

Lületaşı 1.483.670(sandık) İyi, orta kalite karışık

Manganez 3.200.000 %34.54 Mn (Metal Mn içeriği 1 576 000 )

Manyezit 106.673.833 %41-48 MgO içeriği

Perlit 5.688.021.716 Değişik genleşme oranlarında

Pomza 1.397.786.725 m3 İyi Kalite

Profillit 6.644.000 Seramik+refrakter+ çimento

Sepiolit 13.535.374 %50 üzeri Sepiolit

Sodyum Sülfat 11.050.467 %81 NaSO4 (13.040.000 ton göl suyu 
rezervi)

Stronsiyum 347.101 %72 Üzeri SrSO4 içerikli

Talk 427.574 İyi kalite

Toryum 380.000 %0.24 ThO2

Trona 836.283.891 %56 ve üzeri Trona

Zeolit 344.217.073 Klinopitilolit+ Höylandit

Zımpara 3.607.564 İyi kalite

Türkiye’nin endüstriyel hammadde rezervleri. Kaynak: MTA, 2017

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizin 2016 yılı 
maden üretim miktarı 13 milyon 873 ton olurken bir önceki yıla göre 
yüzde 8,5’lik bir artış meydana gelmiştir. 2011-2016 yılları arasını baz 
aldığımızda ise üretim miktarlarında yaşanan dalgalanmalar dikkat 
çekmektedir. 2012 yılında 20 milyon tonun üstüne çıkan endüstriyel 
mineral üretimleri, 2015 yılına kadar bir düşüş eğilimine girmiştir.

Endüstriyel mineraller başlığı altında ülkemizde var olan her 
minerale olmasa da, TÜİK verilerine göre 2016 yılında bir mil-
yon tonun üzerinde üretimi olan ve başlıca diyebileceğimiz 
minerallere yazımızda biraz daha detay yer ayırdık. Bu mine-
ralleri ise şu şekilde sıralayabiliriz: Kalsit, kuvars kumu, pomza, 
feldspat, kil ve kaolen, perlit, bentonit, talk, fosfat, dolomit, dia-
tomit, sepiyolit, mika, trona, kükürt, tuzlar, barit, alçıtaşı.

Kalsit
Kalsit, adını eski Yunancada kireç anlamına gelen “chalix” ke-
limesinden almıştır. Kalsiyum karbonat (CaCO3) bileşeninin 
kristalleşmiş halidir. Kalsit, doğada yaygın şekilde, son derece 
şaşırtıcı renk ve biçimlerde bulunan bir mineraldir. Katışık-
sız kalsit saydam, renksiz veya beyazdır. Değişik minerallerin 
yapısına girmesiyle sarı, yeşil, mavi, turuncu, gri, kahverengi, 
kırmızı, siyah, pembe renklerinde de bulunabilir. Kalsitler yer 
yüzüne yakın olarak bulunurlar. Karbonatlı sedimenter kayala-
rın (kireçtaşlarının) ve metamorfik kayaların (mermerlerin) ana 
bileşenidir. Birçok cevherleşmenin gang (çevresini sarıp koru-
maya alan) minerali olup hidrotermal damarların, karbonatit-
lerin sık rastlanan minerallerindendir. Granitlerdeki piroksen 
ve feldspatların bozunmasıyla da oluşur. Travertenlerin, sarkıt 
ve dikitlerin ana bileşenidir. Dolayısıyla mağaraların oluşma-
sında önemli bir yeri vardır.

Kalsitin saydam ve beyaz türü daha çok mikronize boyutlarda 
öğütüldükten sonra endüstriyel faaliyetlerde kullanılmaktadır. 

Kalsitin kullanıldığı alanlar şu şekilde sıralanmaktadır: Kireç ve 
tebeşir imalatı, boya, kâğıt, plastik yapımı, sıva, hazır beton, 
alçı, macun, yer dolgusu, yapı kimyasalları gibi inşaat işleri, 
bisküvi, ekmek gibi gıda maddelerinde katkı maddesi, hayvan 
yemleri, seramik sektörü, halı tabanı, kauçuk, muşamba ima-
latı, diş macunu üretimi, asit dengeleyicisi ve toprak gübresi. 

Dünyada ticari olarak üretilen kalsit (kalsiyum karbonat) olu-
şumları; Beyaz renkli kalkerler, Beyaz renkli, saf kireçtaşları, İri 
kristalli mermerler (Türkiye’de üretilen), Beyaz tebeşir şeklin-
dedir. 

Tuz
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Maden Adı
2011-2016 Yılları Arası Endüstriyel Hammaddeler Üretimi (Ton)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Alçıtaşı 5.723.439 8.248.446 9.790.097 9.051.158 8.638.715 10.124.221

2 Alünit (Şap) 0 0 13.568 0 0 0

3 Barit 250.786 1.677.221 736.316 203.984 655.943 321.239

4 Bentonit 490.458 1.032.325 731.936 1.098.817 3.134.911 1.744.912

5 Bor 6.348.487 5.656.562 5.727.742 7.309.708 5.071.896 4.814.553

6 Civa 0 0 0 0 0 0

7 Çört 150.000 140.294 46.562 11 288.023 211.073

8 Dikit 0 0 0 0 0 0

9 Diyatomit 45.187 86.403 84.571 61.884 86.656 61.722

10 Feldispat 7.076.068 9.479.699 13.764.126 7.960.844 10.422.766 9.475.319

11 Fluorit 4.524 5.197 3.874 4.271 6.238 10.339

12 Fosfat 0 0 510.080 604.000 713.230 772.500

13 Grafit 5.250 31.500 28.740 3.850 0 0

14 İllit 17.265 4.824 800 16.200 44.000 12.110

15 Kalsedon 896 2.287 2.249 1.689 1.154 0

16 Kalsit 10.084.119 9.248.471 9.727.092 11.054.222 10.071.769 8.410.582

17 Kaolin 1.229.352 988.081 1.168.441 2.032.103 1.887.302 1.283.260

18 Kuvars 471.201 931.310 870.166 973.240 929.594 832.972

19 Kuvars Kumu 7.020.622 7.085.380 7.969.392 10.258.912 12.013.933 10.471.915

20 Silis Kumu 124.834 37.875 170.778 72.491 85.870 53.515

21 Kuvarsit 3.896.477 2.499.094 3.087.670 2.521.107 2.839.449 2.674.768

22 Diğer Killer 3.672.837 3.628.601 3.055.857 4.600.107 7.130.271 3.677.258

23 Kükürt 3.820 5.889 8.069 0 823 0

24 Leonardit 0 0 5.737 2.996 1.780 1.500

25 Manyezit + Hidromanyezit 2.588.276 2.475.828 2.597.465 2.377.157 3.335.258 3.258.445

26 Mika 277 1.253 276 1.240 637 3.321

27 Montmorillonit 630.306 655.974 315.880 330.329 379.102 971.318

28 Nef. Siyenit 1.500 4.000 404 2.241 0 1.432

29 Obsidyen 300 1.230 3.240 400 0 0

30 Olivin +Dünit 221.079 244.753 126.990 244.138 184.623 304.279

31 Perlit 702.673 887.600 1.075.949 897.125 843.242 1.066.251

32 Pomza 5.765.583 12.281.626 8.644.716 6.966.987 5.660.190 5.637.494

33 Radyolarit 58.774 43.045 17.895 24.046 32.786 16.800

34 Rutil (Tüvenan) 241 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

35 Sepiyolit 29.506 31.180 59.426 53.110 28.804 56.038

36 Sileks (Çakmaktaşı) 2.248 5.403 5.051 596 6.131 7.726

37 Sodyum Sülfat (Soda) 179.740 309.088 207.315 203.184 167.688 261.159

38 Stronsiyum Tuzu 0 0 0 0 0 0

39 Talk 9.959 14.537 1.132 5.048 9.681 8.559

40 Trona 1.749.068 1.852.817 1.665.077 1.828.167 1.854.290 1.976.880

41 Turba 148.012 108.610 156.357 150.828 134.647 134.091

42 Vermikülit 0 0 1.604 716 425 1.050

43 Zeolit 214.179 60.258 33.197 49.366 55.224 71.568

44 Zımpara +Diyasporit 113.602 54.848 43.776 38.816 75.538 89.756

45 Zirkon (Tüvenan) 500 200 0 1.100 1.500 500

TOPLAM 12.419.643 20.479.410 16.636.643 13.182.590 12.777.369 13.873.167

Kaynak: TÜİK
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Kuvars (Kuvars Kumu ve Kuvarsit)
Kuvars, yer kabuğunda en sık bulunan minerallerden birisidir. 
Kimyasal bileşimi SiO2’dir. Endüstriyel kullanımlarda yüksek 
saflıkta kullanılmaktadır. Kuvars çeşitleri iri kristalli ve kriptok-
ristalen kuvars olmak üzere iki ayrı gruba ayrılmaktadır. Düz-
gün ve temiz kristalli kuvars, optik ve elektronik sanayinde 
frekans kontrol osilatörlerinde frekans filtrelerinde ve süs taşı 
olarak kullanılırken süt kuvars ve camsı kuvars ise öğütme ve 
cevher hazırlama işlemlerini takiben cam, seramik, deterjan, 
boya, metalurji sanayilerinde, dolgu ve aşındırıcı madde ola-
rak kullanılır. 

Kuvars minerali en çok magmatik kayaçlarda bulunmaktadır. 
Magmatik kayaçlar dışında sedimantasyon veya metamorfiz-
mayla da teşekkül edebilir. Magmatik bir kayacın bünyesin-
deki veya kumtaşı içindeki kuvarslar bir kuvars madeni olarak 
nitelendirilemez ancak fay ve çatlaklarda damarlar halinde se-
konder olarak oluşmuş kuvars kristalleri veya amorf yapıdaki 
kuvarslar ekonomik değere sahiptir.

Ülkemizdeki kuvars yatakları yoğunlukla Aydın-Çine ve Söke 
civarında ihtiva etmekte olup, bunlar ince kuvars damarları ve 
pegmatit tipi oluşumlar şeklindedir. Ülkemizde yapılan araştır-
malar sonucunda toplam 423 milyon tonluk görünür+muhte-
mel kuvars rezervi mevcuttur ancak kuvars rezervlerinin tes-
pitine yönelik araştırma ve etüt çalışmalarının yetersiz olduğu 
da bilinmektedir. Kuvars, ülkemizde çoğunlukla fay zonların-
da, çatlaklarda, filonlarda ve cevher yataklarında gang minerali 
olarak bulunur. Kuvars kristallerinin üretimi elle toplama şek-
linde yapılabilirken filonlardan kuvars üretimi açık ocak işlet-
me yöntemi ile yapılmaktadır. Kırılmış kuvars gerektiği takdir-
de su ile yıkanırken talep edilen boyuta ve kaliteye, öğütülerek 
ve cevher hazırlama yöntemleri uygulanarak getirilmektedir.

Kuvars kumu, 1/16-2 mm tane boyutundaki silis taneciklerin-
den oluşmaktadır. Kuvarsit ise kuvars kristal ve taneciklerinin 
silis çimentoyla tutturulması sonucu oluşmuş bir kayaçtır. 
Kuvars kumu, kuvars ile kuvarsit ise öğütülerek, cam, döküm, 
seramik ve demir-çelik sanayi, filtre kumu, aşındırıcı ve dolgu 
maddesi, gaz-beton (ytong) imalinde kullanılmaktadır.

Kuvars kumu yataklarımız İstanbul-Şile ve Çatalca, Tekir-
dağ-Safaalan, Sinop-Sarıkum ve Zonguldak-Kilimli ve Bar-
tın’da bulunmaktadır. Ülkemizin yüzde 90 ve üzeri SiO2 içerikli 
1,88 milyar ton (görünür+muhtemel) kuvars kumu potansiyeli 
vardır. İstanbul civarında cam kalitesindeki kuvars kumu yatak-
larımız azalmıştır. Ülkemiz yatakları cam dışındaki döküm ve 
seramik sanayiine daha uygundur. Özellikle temiz kum olarak 
ülkemiz 2016 yılında 870 milyon tona karşılığı 34 milyon dolar-
lık ithalat gerçekleştirmiştir.

Kuvarsit yatakları; Adana-Feke, Tufanbeyli ve Kozan, Antal-
ya-Gazipaşa, Kastamonu-Daday, Zonguldak-Kurucaşile, Eflani, 
Şapça, Denizli-Merkez’de bulunmaktadır. Ülkemizde toplam 
7,6 milyar ton görünür+muhtemel yüzde 90 ve üzeri SiO2 içe-

rikli kuvarsit potansiyeli bulunmaktadır. Kuvarsit üretimimiz 
büyük oranda cam, ytong ve demir-çelik sanayinde kullanıl-
maktadır.

Dünyanın en büyük kuvars yatakları ise bir Güney Ameri-
ka ülkesi olan Brezilya’da bulunmaktadır. Bilinen, doğal, 
ultra-saf kuvars rezervleri Brezilya, ABD, Namibya, Angola, 
Madakaskar, Çin ve Hindistan’da yer almaktadır. Bu rezerv-
ler ya primer veya sekonder oluşumlar olup devamlılık gös-
termezler. Bu tür kuvarslar elektronik sanayinde kullanılacak 
kadar iyi vasıftadır. Dünyanın en iyi ve en büyük ametistleri 
de Brezilya’ da mevcuttur. Amorf veya kriptokristalin kuvars 
yatakları ise Arjantin, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Ma-
caristan, Güney Afrika Cumhuriyeti, İspanya ve Norveç’te 
bulunmaktadır.

Pomza
Pomzanın endüstride kullanımı dünya için yeni olmamakla be-
raber, ülkemiz endüstrisinde son 20 yılda artarak kullanılmaya 
başlamış ve değeri her geçen gün artan volkanik kökenli bir 
kayaçtır. Pomza; boşluklu, süngerimsi, fiziksel ve kimyasal et-
kenlere karşı dayanıklı, gözenekli camsı bir kayaçtır. Oluşumu 
sırasında bünyedeki gazların ani olarak ortamı terk etmesi ve 
ani soğuması nedeniyle, makro ölçekten mikro ölçeğe kadar 
sayısız gözenek içerir. Gözenekler arası genelde bağlantısız 
olduğundan, permeabilitesi düşük, ısı ve ses yalıtımı oldukça 
yüksektir. Pomza, kendisine özgü bazı özellikleri ile benzer 
volkanik camsı kayaçlardan (perlit, obsidyen, pekş-tayn) ayrıl-
maktadır. Bu farklılıklar; rengi, gözenekliliği ve kristal suyunun 
olmaması olarak ifade edilebilir.

Pomzanın genel kimyasal bileşimi; SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, 
Na2O, K2O ve eser miktarda TiO2 ve SO3’den oluşmaktadır. 
Kayacın içerdiği SiO2 oranı kayaca abraziflik özelliği kazandır-
maktadır. Pomza, bu özelliği sayesinde çeliği rahatlıkla aşındı-
rabilecek bir kimyasal yapı sergileyebilmektedir. Al2O3 bileşimi 
ateşe ve ısıya yüksek dayanım özelliği kazandırırken Na2O ve 
K2O ise tekstil sanayiinde reaksiyon özellikleri veren mineraller 
olarak kullanılmaktadır.

Ülkemiz, pomza rezervleri açısından önemli bir potansiyele 
sahiptir. MTA’nın verilerine göre iyi kalitede yaklaşık olarak 1 
milyar 479 milyon m3‘lük pomza rezervi (görünür+mümkün) 
olduğu tahmin edilmektedir. Rezervler büyük bir kısmı İç Ana-
dolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer almaktadır. Bilinen 
önemli yatakları, özellikle Ürgüp Avanos ve Kayseri’nin Talas 
- Tomarza - Develi bölgelerinde bulunmaktadır. Doğu Anado-
lu bölgesinde ise Ağrı, Van Bitlis, Kars, Isparta illerinde önemli 
pomza yatakları yer almaktadır. 

Ülkemizin pomza ihracatı ise tekstil ve yalıtım sektöründeki 
eğilimlere bağlı olarak değişim gösterirken 2016 yılında 13 
milyon 200 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. En çok pomza 
ihracatı yapılan ülkeleri ise sırasıyla Pakistan, Bangladeş, Çin, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Tunus’tur. 
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Manyezit
Manyezit, endüstride özellikle ısıya dayanıklı refrakter malze-
me yapımında kullanılmaktadır. Rezerv miktarı ile ülkemizin 
dünyada rekabet edebileceği endüstriyel minerallerden biri-
sidir. MTA verilerine göre ülkemiz dünyanın en kaliteli doğal 
manyezit rezervlerine sahip olup Türkiye’nin manyezit rezervi 
106 milyon tondur.

Ülkemizde üretimi gerçekleştirilen jel tipi manyezitler, bugüne 
kadar ham cevher ve yarı mamul olarak (kalsine ve sinter man-
yezit) çeşitli ülkelerin geniş talep alanında kalmıştır. Manyezit, 
ham ya da kalsine edilerek veya sinterleştirilerek kullanılabilen 
bir üründür. Ülkemizde üretimi gerçekleştirilen manyezitlerin 
büyük bir çoğunluğu sinterleştirildikten sonra refrakter sana-
yinde sinter manyezit üretimi için kullanılmaktadır. 

MTA verilerine göre ise Türkiye’de manyezit aramaları 1808 yı-
lında “Fransa Elektore Coulant” firması tarafından Sakarya’da 
yapılmıştır. İlk manyezit üretimi ise 1929 yılında başlamış, 1962 
yılına kadar artarak devam etmiş, 1962 yılından itibaren ise 
üretim süratle artmıştır. Kalsine manyezit üretimimiz ise 1940 
yılında başlamış, 1964 yılına kadar önemli bir artış gösterme-
miş, bu tarihten itibaren üretimin arttığı gözlenmiştir. 1960’lı 
yıllarda Eskişehir merkez ilçe Sepetçi köyü ve Margı (Kozlubel) 
köyünde Fransız ve Avusturyalılar tarafından kalsine manyezit 
üretmek amacıyla bir tesis kurulmuştur. Bu tesisler günümüz-
de çalıştırılmamaktadır.

Ülkemizdeki manyezit yataklarının büyük bölümü Kütah-
ya-Eskişehir üçgeninde yoğunlaşmaktadır. Bunun yanı sıra 
Erzincan’da da mevcut yataklar bulunmaktadır. Ülkemizden 
ihracatı sağlanan manyezit ürünleri arasında tabii magnezyum 
karbonat ve ateşe dayanıklı tuğla en büyük paya sahiptir. 

Ülkemizin 2016 yılı manyezit ihracatı ise yaklaşık 319 bin ton 
karşılığı 92 milyon dolar olurken yine 2016 yılında 53 bin 700 
ton karşılığı 31 milyon 700 bin dolar ithalat gerçekleştirilmiştir.

Feldspat
Feldspatlar, yerkabuğunun yüzde 60-65’ini oluşturan sodyum, 
potasyum, kalsiyum, lityum ve bazen de baryum ve sezyum 
ve bu elementin izomorf birleşimi ile oluşmuş susuz alümina 
silikatlardır. Bu minerallerin farklı magma kütlelerinde, deği-
şik şekillerde bulunmalarından dolayı soğuyup kristalleşmesi 
(farklı sıcaklık ve basınçta) ile feldspat zonları ve yatakları oluş-
maktadır. 

Feldpatlar, seramik ve cam sanayinin önemli bir hammaddesi 
olarak ülkemizde de yaygın olarak bulunmaktadır. Feldspatlar 
genellikle demir ve titan içeren mineraller (rutil, sfen, mika, vb.) 
tarafından kirletilmişlerdir ve çoğunlukla alkali içerikleri açısın-
dan zenginleştirilmeleri gerekmektedir. Feldspatlar kimyasal 
bileşim ve yapıları açısından iki ana gruba ayrılmaktadırlar: 
Bunlar; plajiyoklaz feldspatlar ve K-feldspatlar ya da alkali fel-
dspatlardır.

Dünyadaki toplam feldspat rezervlerinin yaklaşık yüzde 10’u 
ülkemizde bulunmaktadır. Türkiye’nin feldspat rezervi (görü-
nür+mümkün) 429 milyon tondur. Türkiye feldspat üretimin-
de dünyada yüzde 34’lük (2016 verileri) payla birinci sırada 
bulunmaktadır. Ülkemizdeki önemli feldspat yatakları ise Ma-
nisa-Demirci, Kütahya-Simav, Aydın-Çine ve Muğla-Milas böl-
gelerinde yer almaktadır. 

Feldspat mineralleri özellikle doğrudan veya basit yıkama ve 
eleme işlemlerinden sonra piyasaya sürülebilmektedir. Günü-
müzde ocaktan çıkarıldığı gibi kullanım alanı bulan feldspat 
rezervleri hızla tükenirken geriye feldspatların oluşumu süre-
cinde çeşitli empüritelerin yer aldığı daha düşük kalitede cev-
her kütleleri kalmıştır. Bunun sonucunda cevherin tenörüne, 
kalitesine ve özelliklerine bağlı olarak zenginleştirme yöntem-
lerinin (flotasyon, manyetik/elektrostatik ayırma, yoğunluğa 
dayalı zenginleştirme, vb.) uygulanması zorunlu hale gelmiş-
tir. Feldspatların zenginleştirilmesinde en fazla uygulanan 
zenginleştirme yöntemi flotasyon olup, yaklaşık yüzde70’i bu 
yöntemle zenginleştirilmektedir.

Feldspat flotasyonu genel olarak üç kademeden oluşmakta-
dır. Bunlardan birincisi mika flotasyonu, ikincisi demir oksitler, 
titanyum mineralleri vb gibi renk verici mineralllerin uzaklaş-
tırıldığı ağır mineral flotasyonu ve son aşama feldspat-kuvars 
ayırımıdır. Cevher içinde mika minerallerinin az olması duru-
munda birinci aşama uygulanmayabilir, mika mineralleri ağır 
minerallerle birlikte yüzdürülür. Feldspat ve kuvarsın yüzey 
özellikleri birbirine çok benzemektedir. Flotasyonla bu iki mi-
nerali birbirinden seçimli bir şekilde ayırmak için genellikle 
florürle feldspat mineralleri canlandırılır, hidroflorik asit (HF) 
ilavesiyle feldspat mineralleri çok kolay bir şekilde yüzdürüle-
rek köpük fazında toplanabilmektedir.

Ülkemizde 1990 yılında başlayan feldspat ihracatı, 2016 yılında 
155,5 milyon dolar seviyelerine ulaşmıştır. Türk feldspat üreti-
cileri hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda bu cevherin  
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tedarikinde önemli bir rekabet içerisindedirler. İtalya, İspanya, 
Rusya, Polonya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, Türk feldspatı 
için en önemli pazarlardır. Ülkemizde Na-Feldspat (Albit) üre-
timi açısından sorun yoktur ve ihracatı gerçekleştirilmektedir 
ancak K-Feldspat ise Hindistan ve Mısır’dan ithalatı yapılarak 
temin edilmektedir.

Seramik Killeri ve Kaolin
Killer, insanoğlunun yaşamına ateşin bulunması ile girmiş 
önemli hammaddelerdendir. Günümüzde ise çok geniş kulla-
nım alanlarına sahiptirler. Örneğin, gündelik hayatımızda ihti-
yaç duyduğumuz seramik malzemelerin ana hammaddesinin 
kil ve kaolin olması bu ürünlerin önemini bir kez daha ortaya 
koymaktadır. Seramik dışında çok çeşitli endüstri alanlarında 
da kullanılan kaolin ve killer; ziraat, jeoloji ve başka pek çok 
alanda da kullanım alanı bulmuşlardır. Aynı renk, görünüm, 
dokuya sahip olan killerin çok farklı karakteristik özellikleri 
olurken kimyasal bileşimlerindeki farklılıklardan dolayı kazanı-
lan farklı fiziksel özellikler, onların değişik alanlarda kullanılabi-
lirliğini de arttırmıştır.

Killer ve kaolin kabaca aynı kimyasal sınıflamada yer alan ancak 
fiziksel özellikleri farklı ürünlerdir. Seramikte kullanılan killer-
de kimyasal özelliklerin yanı sıra kuruma ve çekme küçülmesi, 
plastiklik, kuru mukavemeti, pişme rengi aranan diğer özellik-
lerdir.

Seramik hammaddesi olarak kullanılabilir özellikteki kil yatak-
ları ülkemizde iki bölgede bulunmaktadır: Bunlar İstanbul-Şile 
ve Kemerburgaz’dır. Özellikle bu bölgelerde faaliyet gösteren 
özel sektöre ait sahalarda sınırlı miktarda seramik kili rezervi 
bulunmaktadır ancak bu yataklarda da rezervin azalması, yer-
leşim alanlarının genişlemesi ve yatakların su beslenme havza-
larında yer alması nedeniyle seramik sektörünü önümüzdeki 
süreçte ciddi hammadde problemleri beklemektedir. Bu ya-
taklarda daha çok fayans kili ve daha az miktarlarda seramik 
ve döküm kili bulunmaktadır. Söğüt bölgesinde yer alan ya-
takların büyük kısmı ise seramik kili ve kumlu kil kalitesindedir. 

Birinci kalite rezerve sahip yatakların dışında ikinci derecede 
önemli kil yataklarımız da mevcuttur: Seramik ve orta-yüksek 
sıcaklık refrakter kili içeren bu yatakların başlıcaları Balıke-
sir-Balya ve Gönen, Çanakkale-Bayramiç, Yenice, Çankırı-Kor-
gun, Bartın-Amasra, Kurucaşile, Zonguldak-Karadon, Kozlu ve 
Kütahya’da yer almaktadır.

Seramik sanayinde kullanılan bir diğer önemli hammadde de 
kaolindir. Ülkemizde yüzde 15-37 Al2O3 tenörlü 89 milyon ton 
kaolin potansiyeli bulunmaktadır. İmpurite sorunları nedeniy-
le işletilebilir, iyi kalite seramik kaolin rezervi 35 milyon tondur 
ancak seramik teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle tesis-
lerin yakınındaki düşük kaliteli kaolinler özellikle yer karosu 
imalatında kullanılabilmektedir. Türkiye’nin en büyük kaolin 
yatağı Balıkesir-Sındırgı’da yer alan Düvertepe yatağıdır. Bu 
havzada yüzde 11-33 Al2O3 tenörlü yaklaşık 128 milyon ton ka-

olin ve alunitli kaolin potansiyeli mevcuttur. Alunitli kaolin ise 
seramik sektöründe kullanılamamaktadır. Ocaklarda sadece 
seramik için uygun kaolinler işletilmekte, alunitli ve zenginleş-
tirilerek kullanılabilir seviyeler pasa olarak atılmaktadır.

Ülkemizin diğer kaolin yatak ve zuhurları şu bölgelerde yer al-
maktadır: Balıkesir-Ayvalık, İvrindi ve Gönen, Çanakkale-Çan, 
Bursa-Kemalpaşa, İstanbul-Arnavutköy, Eskişehir-Mihalıççık, 
Bilecik-Söğüt, Kütahya-Gevrekseydi, Altıntaş, Emet ve Simav, 
Uşak-Karaçayır, Kayseri-Felahiye, Konya-Sağlık, Nevşehir-Ava-
nos, Aksaray, Trabzon-Araklı, Rize-Ardeşen, Giresun-Bulancak 
ve Ordu-Ulubey. 

Bursa-Kemalpaşa, Kütahya-Gevrekseydi ve Aksaray kaolinleri 
alunitli olup kağıt sanayinde kullanılmaktadır ancak son yıllar-
da kağıt sektöründe kaolin yerine ikame maddeler kullanılma-
ya başlanmıştır. Ülkemizin 2016 yılı kaolin ihracatı 2 milyon 260 
dolar olarak gerçekleşirken İtalya, Tunus, Lübnan ve Rusya en 
önemli pazarlardır. İhracatımızın büyük kısmı alüminalı çimen-
to hammaddesi olarak kullanılmaktadır. 2016 yılı içerisinde de 
yine 48 milyon dolar kaolin ithalatı yapılmıştır. İthal edilen kao-
linler rafine malzeme olup sır malzemesi olarak kullanılmakta-
dır. İthal edilen kaolinler İngiltere, Ukrayna ve Bulgaristan’dan 
temin edilmektedir.

Perlit 
İnci anlamına gelen “Perle” kelimesinden türeyen Perlit, asidik 
karakterli volkanik bir camdır. Perlit, ısıyla genleşme özelliği 
olan, genleştirildiğinde çok hafif ve gözenekli hale geçen bir 
kayaçtır. Perlit ısıyla genleştirilerek çok hafif ve gözenekli hale 
getirilebilmektedir. Hem “Ham” hem de “Genleştirilmiş Perlit”, 
Perlit olarak geçmektedir ve bu özelliklerinden dolayı bir çok 
kullanım alanına sahiptir.

Perlit, ham olarak başta inşaat sektöründe beton yapımı, sıva 
ve şapta kullanılmaktadır. İnşaat sektöründe sıva, çimento ve 
beton yapımının yanı sıra izolasyon ve yalıtım işlemlerinde sili-
kon ile özel bir işleme tabi tutularak köpük halinde gevşek dol-
gu malzemesi olaraktan kullanılmaktadır. Tarım sektöründe de 
kullanılan perlit topraktaki sıkılığın artmasına yardım ederek su 
drenajını azaltmak ve nemi muhafaza etmek, fideler için üre-
me ortamı oluşturmak, toprağı havalandırmak gibi amaçlarla 
kullanılmaktadır. Gıda, ilaç ve kimya sanayiinde filtre yardımcı 
maddesi olarak; İlaç ve kimya sanayiinde dolgu maddesi ola-
rak; Sanayide ısı yalıtım malzemesi olarak, Seramik ve cam sa-
nayiinde katkı maddesi olarak da kullanılmaktadır. 
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Türkiye sahip olduğu 6 milyar tonluk rezervi ile Yunanistan’dan 
sonra en fazla rezerve sahip olan ikinci ülkedir. Ülkemizde keş-
fedilen önemli perlit yatakları; Cumaovası, Manisa, Soma, İz-
mir-Bergama-Dikili, Eskişehir-Üçsaray-Beşsaray, Kütahya Kon-
ya ve Erzincan’da bulunmaktadır. 

Ülkemiz dünya rezervinin önemli bir bölümünü bünyesinde 
bulundurması dolayısı ile ihracat miktarlarında düzenli bir artış 
görülmektedir. 2011 yılında 17 milyon dolar olarak gerçekle-
şen perlit ihracatımız, 2016 yılında 22,8 milyon dolara ulaşmış. 
2017 yılında ise 493 milyon tonluk ihracat ile 28,1 milyon do-
larlık gelir elde edilmiştir. Hindistan, Güney Kore, Rusya, İspan-
ya, Belçika, Çin, Brezilya ve İtalya perlit ihracatı gerçekleştirdi-
ğimiz önemli pazarlar arasında yer almaktadır.

Bentonit
Alüminyum ve magnezyum bakımından zengin volkanik kül, 
tüf ve lavların kimyasal ayrışması sonucu oluşmuş, ağırlıklı 
olarak montmorillonit içeren killer ‘bentonit’ olarak tanımlan-
maktadır. Bentonit, sanayi, tarım, madencilik ve mühendislik 
jeolojisinde kullanılan çok yönlü bir kildir. 

Bentonitin koloidal özelliği ve yüksek plastisitesi nedeniyle 
dökümde kalıp malzemesi olarak kullanılan kumları bağlayıcı 
özelliği bulunmaktadır. Sondaj çamurunun ağdalı bir duru-
ma gelmesini, kırıntıların yukarı taşınmasını ve su kaçaklarının 
önlenmesini sağlar. Ca-Bentonitler yağların rengini açmada 
kullanılmaktadır. Asit aktivasyonu ile yüzey alanları ve kristal 
içindeki boşluklar genişletilir ve Fe, Ti, Ca, Na ve K, kil mineral-
lerin kristal kafes yapısından ayrılır, boşluklarında H+ bağları 
oluşturularak, ağartma toprağına dönüştürülür ve bitkisel yağ-
ların (zeytiyağı, ayçiçeği, mısır, susam, soya, palmiye, kanola, 
pamuk yağları gibi) rafinasyonunda filtre malzemesi olarak 
tercih edilmektedir. Bağlayıcı ve plastik özelliğe sahip bentonit 
demir tozlarının peletlenmesinde kullanılmaktadır. İnşaat mü-

hendisliğinde temel ve baraj yapılarında su ve sıvı sızdırmazlı-
ğını elde etmede, şarap ve meyve sularının berraklaştırılmasın-
da, hayvan yemi yapımında, İlaç, kâğıt, lastik sanayiinde dolgu 
malzemesi olarak, çimento sanayiinde, seramik sanayiinde 
katkı malzemesi olarak, petrol rafinasyonunda, atık suların te-
mizlenmesinde, -Boya sanayiinde ve yangın söndürücülerde, 
Gübre yapımı ve toprak ıslahında kullanılmaktadır. 

Sondajda ve demir cevherinin peletlenmesinde kullanı-
lan Na-Bentonitler Türkiye’de az bulunmakta buna rağmen 
Ca-Bentonit ve ara tip bentonit rezervi Türkiye’de oldukça 
fazladır. Ağartma ve kedi kumu olarak kullanılan Ca-Bentonit 
Ordu-Ünye-Fatsa’da büyük yataklar halinde bulunmaktadır. 
Çankırı bölgesinden elde edilen bentonit, döküm bentoniti 
olarak değerlendirilmektedir. Diğer bir büyük rezerv ise To-
kat-Reşadiye bentoniti olup peletleme ve sondaj bentoniti ola-
rak değerlendirilmektedir. Bu yatakların haricinde Edirne-Enez, 
Çankırı, Çanakkale, Kütahya-Demirli, Manisa-Osmançalı, To-
kat-Reşadiye, Ankara-Kalecik, Ordu-Ünye-Fatsa ve Giresun-Ti-
rebolu’da da bentonit yatakları bulunmaktadır

Türkiye’nin bentonit rezervleri yaklaşık 240 milyon ton civa-
rındadır. Türkiye’de öğütülmüş bentonit üretimi geçen yirmi 
yıl süresince düzenli olarak artmıştır. Bentonit ihracatı, 2017 
yılında 64 milyon dolara ulaşmıştır. Bentonit ihracatımızda; 
Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa ve Polonya ilk sıralarda yer 
almaktadır.

Fosfat
Periyodik tablonun 5. grubunda bulunan fosfat C, H, N, O gibi 
canlı bünyelerin önemli bir yapı elementi olması nedeniyle de 
biyolojik önem taşımaktadır. Bu nedenlerle asla serbest halde 
bulunmayan fosfat, doğada fosforik asidin tuzu ve esterleri 
halinde bulunmaktadır. %20 ve üzerinde P2O5 içeren kayaçlara 
fosfat veya fosfat kayası denir. Ekonomik anlamda genellikle 
sedimanter kökenli yataklar fosfat yatakları, magmatik kökenli 
yataklar ise apatit olarak isimlendirilmektedir. 

Fosfat Kayası
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Fosfat; gübre, yem, gıda, deterjan, metalürji, kâğıt, kibrit ve 
kimya sanayinde kullanılmaktadır. Özellikle Gübre sanayinin 
ana girdisi olan fosfat; denizel yataklar, ikincil yataklar, mag-
matik yataklar ve guana tipi yataklar olarak dört şekilde yatak-
lanma göstermektedir. Dünya fosfat üretiminin %80’i denizel 
sedimanter, %20’si ise magmatik kökenli yataklardan elde 
edilmektedir. Dünya fosfat rezervi 47 milyar ton olarak tahmin 
edilmektedir.

Ülkemizde fosfat kayasına ilgi 1960’lı yıllarda başlamıştır. Bu 
yıllardan itibaren Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğine 
bağlı olarak 1961 yılında kurulan Maden Yardım Komisyonu, 
daha sonraları ise MTA ve Etibank tarafından birçok fosfat ya-
tağı bulunmuştur. Ülkemizde, gübrenin ana maddelerinden 
biri olan fosfatın tamamına yakını Mazıdağı, Mardin bölgesin-
de yer almaktadır. Türkiye’de üretilen ve ithal edilen fosfatın 
tamamına yakın bölümü gübre sanayiinde tüketilmektedir. 
2017 yılında sadece 31 ton fosfat ihracatı gerçekleştirilmiştir. 
Fosfat’ın yerine kullanılabilecek herhangi bir madde bulunma-
ması nedeni ile özellikle sulanabilir tarım arazimizin artmasına 
paralel olarak fosfat tüketiminin önümüzdeki yıllarda artma-
sına kesin gözle bakılmaktadır. Mazıdağı Fosfat yatağına özel 
sektör tarafından gerçekleştirilen yatırım ile önümüzdeki dö-
nemde fosfat üretimimiz çok önemli şekilde artacaktır. 

1993 yılında ekonomik kriz gerekçe gösterilerek kapatılan ve 
2011 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen ihale ile özel bir şirkete 
devredilen Mardin Mazıdağı Fosfat İşletmesi’nin, 2018 yılı içe-
risinde üretime geçmesi bekleniyor. Mazıdağı Fosfat tesisleri 
için yapılan yatırım tutarı 1,1 milyar dolar olurken 1100 kişiye 
istihdam sağlanacak. Tesisin yıllık fosfat kayası üretim kapasi-
tesi 550.000 ton olurken fabrika ilk etapta Türkiye’deki gübre 
pazarının yüzde 20’sine sahip olacak. 

Trona 
Oluşumu için özel şartlar gereken trona tabiatta doğal olarak 
bulunan soda minerallerinden en yaygın olanıdır. Trona çok 
kolay eridiği için doğada mostra vermemekte ve genç tersiyer 
havzalarında bulunmaktadır. Bugüne kadar keşfedilen trona 
yataklanmalarının büyük bölümü başka amaçla yapılan arama 
çalışmalarında keşfedilmiştir. Ülkemizde ise trona minerali ilk 
kez (büyük bir havza) 1979 yılında, Beypazarı’nın kuzeyinde 

MTA tarafından yapılan kömür sondajları esnasında keşfedil-
miş, 1980 yılında başlayan trona etütleriyle 23 bin metre son-
daj yapılarak dünyanın en büyük trona yataklarından birisi bu-
lunmuştur. Beypazarı’nda keşfedilen bu trona sahası yapılan 
çalışmalar sonucunda 2009 yılında Eti Soda tarafından işletil-
meye başlandı. 

Beypazarı’ndaki trona yatağı 1979 yılından 1998 yılına kadar 
ülkemizin tek trona yatağı olarak bilinirken, 1998 yılında An-
kara - Kazan’da yapılan çalışmalar neticesinde yeni ve daha 
büyük bir keşfe imza atıldı. 1 milyar 650 milyon tonun (Sahayı 
işleten Kazan Soda Elektrik firması tarafından verilen bilgi doğ-
rultusunda) üzerinde rezerve sahip Ankara -  Kazan trona ya-
tağı, dünyanın en büyük maden şirketlerinden biri tarafından 
ortaya çıkartıldı.

Kazan trona yatağı, 2012 yılında sahayı keşfeden yabancı firma 
tarafından Ciner Grubu’na satılırken şirket 1,5 milyar dolar ya-
tırımla 15 Ocak 2018 tarihinde tesiste üretime başladı. Yıllık 2,7 
milyon ton üretim kapasitesine sahip soda külü tesisi toplam-
da 2200 kişiye istihdam sağlamaktadır.

Doğal haliyle ticari bir ürün olmayan trona işlenip soda külüne 
dönüştürüldüğünde ticari değer kazanmaktadır. Dünyadaki 
trona üretimi 17 milyon tonun üzerinde olup tamamı doğal 
soda külü ve eşdeğeri ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır. 
Tronanın soda külüne dönüştürülmeden kullanım alanları 
baca gazı desülfirizasyonu ve hayvan yemi olarak kullanılması 
bulunmaktadır fakat bu kullanım alanları toplam kullanıma kı-
yasla çok küçük bir paya sahiptir. 

Petrokimya sanayiinde tuzun elektrolizi ile elde edilen sudkos-
tiğin ağır kimya sanayinin önemli ana mamullerinden biridir. 
Sudkostiğin gelecekte tronadan üretilmesinin ülkemize katma 
değer sağlaması beklenmektedir. Uzun vadede tronadan elde 
edilen sudkostiğin elektrolitik sudkostiği tamamen ikame ede-
bileceği tahmin edilmektedir.

Alçıtaşı
Alçıtaşı iki molekül su içeren bir kalsiyum sülfattır (CaSO42H20). 
Alçıtaşı tabiatta anhidrit, bassanit, jips, albatr, ipek jipsi ve se-
lenit olmak üzerde altı biçimde bulunur. Doğal anhidrit susuz 
kalsiyum sülfattır. Doğada genellikle alçıtaşı ile birlikte yatak-
landığı görülmektedir.

Alçıtaşının ısıtılmasıyla elde edilen alçı, tarihte bilinen en eski 
madencilik faaliyetlerinden bir tanesidir. Anadolu’da yer alan 
tarihi yaşam alanlarından birisi olan Çatalhöyük’de, yapılan 
çalışmalarda M.Ö. 8000-9000 yıllarında alçının kullanıldığı 
görülmüştür. Rastlantıların ortaya çıkardığı ilkel yöntemlerle 
alçı üretilmesi ve kullanılması, bilginin binlerce yıl boyunca 
nesilden nesile aktarılmasıyla sürmüştür. Ülkemizde Selçuklu-
lar’dan kalma eserlerde alçı kullanıldığı bilinirken Erzurum’da 
alçı sıvalı iki yüz yıllık evlerin varlığı dikkate alındığında olduk-
ça eski tarihlerden beri alçı kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Barit
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Alçıtaşından elde edilen ürünlerle ilgili ilk araştırmalar, alçı sıvanın 
yangınlarda yapıları koruduğunun fark edilmesi sonucu, 17. yüz-
yılın ortalarında Fransa’da başlamıştır. Alçıtaşından elde edilen 
ürünler günümüzde inşaat sektörü başta olmak üzere, endüst-
rinin birçok alanında ve tarımda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ülkemizin alçıtaşı rezervleri henüz tam olarak saptanmış de-
ğildir. Ancak bilinen yataklardan yola çıkarak ülkemizim geniş 
alanlara yayılmış olan zengin alçıtaşı yataklarına sahip olduğu-
nu söyleyebiliriz. Ülkemizin önemli sayılacak alçıtaşı yatakların-
dan bir tanesi hatta en büyüğü Ankara’nın Beypazarı ilçesinin 
sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu havzada 1 milyar tonun 
üzerinde alçıtaşı rezervi olduğu tahmin edilmektedir. Batı Ana-
dolu’da Denizli, Kütahya, Afyon, Balıkesir, Tekirdağ-Çanakkale 
hattı boyunca, Orta Anadolu’da Eskişehir, Ankara (Nallıhan, 
Ayaş, Kalecik ve Bala), Aksaray, Konya, Niğde, Yozgat, Çankırı, 
Sivas ve Çorum, Doğu Anadolu’da Erzincan, Erzurum, Kars ve 
Siirt şimdiye kadar tespit edilen önemli alçıtaşı yataklarının bu-
lunduğu yerlerdir.

Türkiye Endüstriyel Hammadde Ticareti
TÜİK verilerine göre ülkemizin 2016 yılı endüstriyel hammad-
de ihracatı toplam 807 milyon 960 bin dolardır.  En çok ihracat 
yaptığımız ülke 112 milyon 280 bin dolar ile Çin olurken İtalya 
74 milyon 790 bin dolar ile ikinci, İspanya 61 milyon 380 bin 
dolar ile üçüncü, Avusturya 49 milyon 400 bin dolar dördüncü 
ve ABD 46 milyon 900 bin dolar beşinci sırada yer almaktadır. 
Bu ülkeleri sırasıyla; İsrail, Hollanda, Almanya, Hindistan, Rusya, 
BAE ve Mısır takip etmektedir.

Ülkemiz endüstriyel hammaddelerin ihtiyacı bakımından 
oldukça yeterli bir ülke durumundadır. Buna rağmen bazı 
endüstriyel hammaddelerde ithalat yoluna da gitmek du-
rumunda da kalınmıştır. Bu ürünlerin başında ise fosfatlar, 
kaolin ve kaolinli killer gelmektedir. 2016 yılında yaklaşık 1 
milyon ton karşılığı 102 milyon dolarlık fosfat, 357 bin ton 
karşılığı 47,9 milyon dolarlık kaolin ve kaolinli kil ithalatı ger-
çekleşmiştir. Manyezit, kükürt ve grafit de ithalatta önemli 
yer tutmaktadır.  

Manyezit Kuvars Bentonit

Zımpara 
Taşı ve 

Diğer Tabii 
Aşındırıcılar

Alçı Taşı, 
Alçılar

Tripolit, 
Diatomit, 
Kiselgur

Tabii Borat-
lar ve Kon-
santreleri

Perlit Barit Tuzlar

2012
Miktar (kg) 274.142.854 339.277.397 337.657.314 46.990.138 893.254.363 36.984.940 598.389.891 384.200.562 157.358.031 66.253.928

Değer ($) 83.645.914 42.163.202 37.695.482 3.713.630 76.594.371 2.361.317 187.860.588 20.927.202 21.835.543 9.209.002

2013
Miktar (kg) 30.400.068 400.679.228 393.870.844 55.560.662 945.200.714 55.673.171 738.592.805 384.505.222 212.516.491 90.207.898

Değer ($) 104.480.835 52.255.067 46.467.353 4.259.252 90.076.228 3.987.849 233.028.701 22.343.768 31.988.996 12.331.638

2014
Miktar (kg) 303.434.857 426.910.138 370.153.765 50.392.734 813.653.682 46.832.433 848.590.793 418.095.684 273.831.267 158.951.859

Değer ($) 100.868.748 62.185.940 47.899.135 6.007.704 77.718.780 3.233.994 266.745.180 25.478.527 39.783.642 18.288.722

2015
Miktar (kg) 283.771.172 462.129.090 414.368.106 54.635.804 646.137.748 52.044.379 713.320.778 416.635.378 216.711.846 380.250.739

Değer ($) 81.681.442 67.891.054 46.991.010 5.196.675 51.527.927 3.584.020 231.840.127 22.193.966 31.470.723 26.828.081

2016
Miktar (kg) 318.829.094 457.511.484 539.297.040 48.802.424 576.328.804 48.689.103 680.876.847 407.274.724 166.359.521 263.867.460

Değer ($) 91.866.344 68.106.658 59.306.766 5.063.716 40.148.978 3.866.176 224.435.598 22.806.879 21.714.263 21.407.331

2017
Miktar (kg) 398.730.743 503.763.608 592.333.291 0 683.130.934 73.428.325 824.695.720 493.110.839 207.913.204 325.691.97

Değer ($) 101.075.136 76.141.637 64.597.083 0 49.462.923 5.535.625 264.999.438 28.115.679 27.223.410 25.211.453
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Refrakter 
killer Dolomit

Kaolin ve 
Kaolinli 

Killer
Feldspat

Pomza 
(sünger 

taşı)
Kükürt

Lösit, 
Nefelin 

ve Siyenit 
Nefelin

Talk Vermikülit Grafit

2012
Miktar (kg) 18.629.623 25.622.504 110.138.993 4.082.530.990 109.523.939 59.018.778 1.500 2.634.629 32.257 766.132

Değer ($) 4.494.223 2.613.302 3.628.913 132.017.287 7.618.036 10.445.626 1.632 1.041.974 46.474 1.011.839

2013
Miktar (kg) 21.983.734 47.589.716 91.293.861 4.096.543.407 121.844.071 47.707.119 8.000 3.404.869 152.147 835.604

Değer ($) 6.014.220 5.603.395 3.264.723 142.146.429 8.507.234 6.765.215 5.945 1.381.883 56.766 1.270.338

2014
Miktar (kg) 18.080.595 53.593.768 117.303.902 4.559.460.171 129.621.944 62.813.898 2.926.297 3.379.515 25.590 662.930

Değer ($) 2.468.290 6.371.366 4.056.305 155.621.851 9.883.033 10.373.839 357.928 1.331.379 25.549 960.505

2015
Miktar (kg) 89.296.372 52.852.448 150.984.052 5.150.938.772 218.188.522 118.984.023 14.168.715 2.474.084 668.277 618.081

Değer ($) 3.207.577 2.284.571 5.165.329 144.741.457 12.132.319 17.254.404 853.777 898.997 270.426 758.679

2016
Miktar (kg) 189.474.708 37.318.401 67.393.823 5.521.300.311 239.851.111 124.353.784 33.823.970 2.775.067 1.869.424 862.167

Değer ($) 2.825.148 2.587.989 2.260.225 155.561.506 13.217.721 10.650.870 1.145.94 1.005.065 734.403 613.900

2017
Miktar (kg) 0 28.794.184 141.692.070 6.439.995.093 260.785.925 156.070.927 5.687.833 3.680.254 1.219.691 1.290.809

Değer ($) 0 2.089.017 4.362.196 178.900.860 16.586.461 17.568.254 850.519 1.135.303 437.600 966.720

Tabii Sodyum 
Sülfat Mika Florit Kuvarsit Fosfatlar Lüle taşı Toplam

2012
Miktar (kg) 41.688.450 1.054.075 244.420 179.739 936.980 22.604 7.587.535.031

Değer ($) 5.393.723 353.991 77.098 30.502 200.811 55.852 655.037.534

2013
Miktar (kg) 33.563.000 623.742 357.100 4.463.205 105.093.454 45.841 8.157.115.973

Değer ($) 5.292.936 203.162 150.213 469.074 10.373.973 18.894 792.744.087

2014
Miktar (kg) 2.462.877 572.095 726.057 15.897.963 1.338.423 197.200 8.679.910.437

Değer ($) 428.110 170.826 326.979 394.226 383.095 52.511 841.416.164

2015
Miktar (kg) 1.284.895 528.435 405.055 2.832.360 91.311 2.915 9.444.323.357

Değer ($) 197.412 153.954 136.842 270.401 20.912 3.960 757.556.042

2016
Miktar (kg) 3.589.590 584.815 409.680 278.538 102.568 6.178 9.731.830.636

Değer ($) 406,283 210.687 146.769 59.533 16.453 10.181 749.769.509

2017
Miktar (kg) 196.685 351.027 0 303.192 31.000 8.000 11.142.905.327

Değer ($) 31.492 119.281 0 35.965 9.225 13.401 865.468.678

Kaynak: TÜİK

Sonuç
Ülkemizin yer altı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması 
konusunda, endüstriyel minerallerin yeri oldukça önemlidir. 
Gelişmekte olan bir ülke olarak endüstrimizin her alanında bu 
hammaddelere ihtiyaç bulunmaktadır. Endüstriyel mineralle-
rin işlenmesiyle elde edilen ürünlerin ihtiyaç duyulmadan ken-
di kaynaklarımızdan elde edilmesi, ülke ekonomimize daha 
fazla katma değer sağlamamıza yol açmaktadır.

Ülkemizin endüstriyel mineraller varlığının daha kapsamlı şekilde 
ele alınarak araştırmaya devam edilmesi de büyük önem arz et-
mektedir. Yapılacak arama çalışmalarıyla şu an ki endüstriyel mi-
neral rezervlerimizin daha da artması mümkün gözükmektedir. 

Ülkemizin yer altı kaynaklarının keşfedilmesinde çok geç kaldı-
ğımız aşikardır. Ancak bundan sonra yapılacak geniş kapsamlı 
çalışmalar ile potansiyel yer altı kaynaklarımızı tespit edip, sana-
yi yatırımlarımızı rezervlerimize göre yönlendirerek ekonomiye 
daha da ciddi kazanımlar sağlatabiliriz. Bunu enerji hammadde-
lerinin, metalik madenlerin aranmasında olduğu gibi endüstriyel 

minerallerin aranmasında da aynı ciddiyetle yapmalı, özel sektö-
rü bu konuda teşvik edecek çalışmaların önünü açmalıyız.  

Kaynaklar

1. On Birinci Kalkınma Planı Hazırlık Dosyaları, 2018.

2. SEG Mineral Commodity Summeries 2018

3. dergipark.gov.tr/download/article-file/236192

4. dergipark.gov.tr/download/article-file/376696

5. ftp.deu.edu.tr/muhendis/KitapSatis/JEO/323.pdf

6. hasankocabas.com.tr/icerik-46-kalsit_kirectasi.html

7. alcider.org.tr/docs/kongre2.pdf

8. maden.org.tr/resimler/ekler/c6ae45a3e88aee5_ek.pdf

9. kursatozcan.com/ders_notlari/endustriyel_hammaddeler.pdf

10. maden.itu.edu.tr/muze/end1.htm

11. maden.org.tr/resimler/ekler/4f8edb5d68b88be_ek.doc?tipi=5&tu-

ru=R&sube=0

12. maden.org.tr/resimler/ekler/b702465f3c31412_ek.pdf

13. madenler.info/dolomit/

14. mta.gov.tr

15. wmc.org.pl/sites/default/files/WMD2018.pdf
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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



www.madencilik-turk iye.com
1 Haziran 2018

Kurşun Kalemden Elektrikli 
Araçlara: Grafit

Tabiatta karbon atomlarının oluşturduğu bir diğer mineral 
olan grafit, yumuşak, dokusu yağsı ve ince levhalar halinde 
bükülme özelliğine sahiptir. Sertliği 1, yoğunluğu 2 olan grafit 
genellikle siyah ve gri renklerde bulunmaktadır. Doğada; kris-
tal, pul ve “amorf” diye tanımlanan şekilleri mevcut olup en iyi 
formu kristal grafittir ve tenörü en yüksek olanıdır.

Doğada yoğunluklu olarak metamorfik zonlarda şistler ve mer-
merlerle birlikte ve magmatik kayaçların yakınlarında bulun-
makta ve daha ziyade rejiyonal metamorfizma alanlarında daha 
geniş rezervlere ve yüksek tenörlere sahip olabilmektedirler. Bu-
güne kadar yapılan keşiflerde grafit doğada filon, damar, adese, 
bazen de dissemine yataklanmalar şeklinde görülmekte sadece 
Rusya’da dayk şeklinde magmatik cevherleşme göstermektedir.

Tabiatta bulunan halinin yanında grafit yapay olarak da elde 
edilebilen ve kullanılan bir mineral olarak dikkat çekmektedir. 
Edward G. Acheson tarafından korundit (Zımpara Taşı) üzerin-
de yapılan deneyler sonucu keşfedilmiştir. Korunditin yüksek 
sıcaklık altındaki tepkisini gözlemlemek isteyen Acheson, 4150 
santigrat derecede mineral içerisindeki silikonun buharlaştığını 
ve geriye sadece grafit formundaki karbonun kaldığını ortaya çı-
karmıştır. Acheson, 1896 yılında yapay grafit üretimi için patent 
almış 1897’de ise ticari üretime başlamıştır. 1918 yılından günü-
müze kadar olan süreçte ise yüksek karbon içerikli materyaller 
kullanılarak %99-99,5 saflığa sahip grafitler üretilebilmektedir. 
Doğal ve yapay grafitler birbirlerinden bağımsız piyasa şartları-
na ve son kullanım alanlarına sahip olmalarının yanında birbirle-
rinin yerine ikame edildikleri koşullar oldukça azdır.

Birçok farklı kullanım alanına sahip olan grafit, dünyada, tek-
nolojinin gelişmesiyle birlikte, hızla kullanılan ve günümüz 
teknolojisinde vazgeçilemeyen bir endüstri hammaddesi 
haline gelmiştir. II. Dünya savaşından önce 200-250 bin ton 
olan dünya üretiminin son senelerde 1 milyon tonu aşkın ra-
kamlara ulaşması da grafit ihtiyacının teknolojinin gelişimiyle 
paralel olduğunu ortaya koymaktadır. Gelişen teknoloji ile bir-
likte birçok mineral gibi grafit te kendine yeni kullanım alanları 

bulmuş geleneksel kullanım alanlarında ise daha verimli olarak 
değerlendirilmeye başlanmıştır.

Yazmak anlamına gelen Latince “Grapho” kelimesinden gelen 
grafitin bilinen en eski kullanım alanı kurşun kalem imalatıdır. 
Grafit kayganlığı, yumuşaklığı ve makine parçaları üzerinde uzun 
süre yapışabilmesi özelliği ile yağlayıcı olarak sıklıkla tercih edil-
mektedir. Oldukça yüksek ergime derecesi, düşük genleşme kat-
sayısı nedeni ile grafit çelik sektörü başta olmak üzere ergitme ve 
pota teknolojisinde kullanılmaktadır. Grafitin dünya üzerindeki 
üretiminin yarısına yakını bu amaçla kullanılmaktadır. %40-60 
grafitleşmiş karbon içeren grafit tozları döküm sanayinde döküm 
kalıbı yapımında kullanılmaktadır. Elektrikli araçların hayatımıza 
girmesi ile kuru pil sanayinde de bol miktarda grafit kullanılma-
ya başlanmıştır. Jet motoru ve uçak parçaları yapımında ağırlık 
azaltmak amacı ile kullanılmaktadır. Bu alanların dışında atom 
reaktörleri, ilaç üretimi, boya sanayi ve metalürji sanayinin çeşitli 
dallarında farklı amaçlar için grafit kullanılmaktadır.

USGS tarafından yayınlanan “Mineral Commodity Summaries 
2018” raporuna göre dünya doğal grafit üretiminin büyük bir bö-
lümü 780.000 ton ile Çin tarafından gerçekleştirilmektedir. Geç-
tiğimiz yılki üretimi ile tüm dünyadaki grafit üretiminin %65’ini 
tek başına üstlenen Çin, grafit tüketiminin ise %35’ini yine tek 
başına gerçekleştirmektedir. Çin, grafit üretiminde neredeyse te-
kel konumunda bulunmasına rağmen grafit piyasaları ile ilgili ya-
tırımcılar, ülkenin üretiminde orta vadede düşüş görülebileceği 
görüşünü paylaşıyorlar. Çin’in çevre kirliliğini azaltmak üzerinde 
aldığı bir dizi önlem nedeni ile birçok sektörde olduğu gibi gra-
fitte de üreticilerin gerekli şartları sağlamakta zorluk çekeceği ve 
üretim miktarında düşüş yaşanabileceği öngörülüyor. 

Hindistan geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 150.000 ton üretimle 
Çin’in ardından açık ara farkla ikinci konumda bulunurken hemen 
ardında yıllık 95.000 tonluk üretimi ile Brezilya yer aldı. Dünya 
üretiminde ilk on sırada olan diğer ülkeler ise; Kanada, Mozambik, 
Rusya, Ukrayna, Pakistan, Norveç, Madagaskar olarak sıralanmak-
tadır. 2012 yılından beri düzenli bir artış içerisinde olan grafit  
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üretiminin yaşanan son teknolojik gelişmeler ışığında artan talebi 
desteklemek adına aynı şekilde devam etmesi beklenmektedir. 

Tüm dünyada pozitif bir seyir içerisinde olan grafit endüstrisi, 
lityum-iyon pillerle desteklenen talep ve fiyat artışı nedeni ile 
yukarı yönlü bir trend göstermektedir. Roskill firmasının grafit 
endüstrisinin önümüzdeki 10 yılının projeksiyonunu yaptığı 
raporunda; grafitte ibrenin yukarı yönlü olduğunu enerji de-
polama sistemlerinde kullanılan grafitin önümüzdeki 10 yılda 
hem talep hem de fiyat bakımından artış göstereceğini tahmin 
edilmektedir. Grafit tüketiminin 2017- 2022 yılları arasında her 
yıl %17- 22 oranında artacağını öngören firma elektrikli araç-
ların ve enerji depolama teknolojilerinin günden güne hayatı-
mıza entegre olmasının bu artışta önemli bir etken olduğunu 
vurgulamaktadır. Ayrıca önümüzdeki 10 yılda Çin’in ham çelik 
üretiminin artması sonucu grafit sanayisinin de üretimle doğru 
orantılı olarak hareketleneceği tahmin edilmektedir.

Sanayileşmedeki yavaşlama sonucu yaşanan düşüş gibi hareket-
lilikte de piyasalarda hatırı sayılır bir ağırlığı bulunan Çin’in etkisi 
görülüyor. 2017 yılında kapanan tesisler nedeni ile arz sıkıntısı 
yaşanması ve hızlanarak artan batarya ihtiyacı nedeni ile pul gra-
fit sektörü güçlenmiş ve 2018’in ikince çeyreği itibari ile %94-97 
karbonlu pul grafitin fiyatı önceki yılın aynı dönemine göre artış 
göstererek ton başı 865-1150 dolar seviyesine yükselmişti. 

Doğal grafitin yanı sıra yapay grafitin fiyatlarında da artış görül-
dü. 2017 yılında yapay grafit yapımında kullanılan kok arzının 
azalmasının yapay grafit talebinin arttığı döneme denk gelme-
si yapay grafit fiyatlarının neredeyse 9 katına çıkmasına neden 
oldu. 2017 yılının Ocak ayında 1.748 dolar/ton olan yapay grafit 
fiyatları, Eylül ayında 16.309 dolar/tona ulaştı. Eylül sonrası kış 
aylarında fiyatlarda geri çekilme görülse de 2018 Şubat-Mart dö-
nemi ortalama 15.600 dolar/ton seviyesi ile geçildi.

Yapay grafitin kullanıldığı başlıca sektörlerden birisi hurda çelik 
sektörü olarak dikkat çekerken Çin ve diğer Asya ülkelerinde ar-
tan hurda çelik miktarı nedeni ile elektrikli ark fırınları ile üretilen 
çelik miktarında 2015 yılından bu yana artış yaşanıyor. Küresel 
çelik üretiminin %25’ini oluşturan elektrikli ark fırınları ile gerçek-
leştirilirken, Çin ise çeliğinin sadece %6’sını elektrikli ark fırınları 
ile üretmektedir. Çevresel faktörler nedeni ile uygulanacak katı 
kuralların sanayinin her kesimi tarafından karşılanamaması nede-
ni ile elektrikli ark fırını kullanımının önümüzdeki yıllarda hızlı bir 
artış göstermesi beklenmektedir. Bu fırınlarda grafit çeliği eritmek 
için gerekli ısının iletilebilmesi için elektrot olarak kullanılmakta-
dır. Bilinen mineraller içinde sadece grafitin ulaşabileceği güneş 
yüzeyinde ölçülen sıcaklığın yaklaşık yarısına eşdeğer bir sıcak-
lık olan 3000 santigrat dereceye kadar ısıtılan elektrotlar hurda 
metallerin bulunduğu bölüme temas ettirilerek çeliğin döküme 
hazır hake getirilmesini sağlar. Bu işlem sırasında üretilecek her 
bir ton çelik için 3 kilogram grafit elektrota ihtiyaç duyulmaktadır.

Çin’in indüksiyon fırınlarını kapaması ile değerlendirildiğinde  
daha fazla hurda çelik açığa çıkması ve elektrikli ark fırınlarının 

kullanımının artması sonucunda grafit talebinin aynı oranda art-
ması beklenmektedir.

Maden Dairesi ve MTA Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, Türki-
ye’de grafit çalışmaları 1941 yılında başlamıştır. Ülkenin birçok 
bölgesinde yapılan çalışmalar sonucunda keşfedilen ekonomik 
değere sahip yataklar; İnebolu-Abana, Yozgat-Akdağmadeni, 
Çığmış-Bandırma, Kütahya-Altıntaş-Oysu, Muğla-Milas, Adıya-
man-Sincik, İzmir-Tire, İstanbul-Çatalca, Aydın-Germencik ve 
Artvin yörelerinde bulunmaktadır. Daha güncel teknolojiye sa-
hip ekipmanlar kullanılarak yapılan grafit aramalarında kaliteli 
Balıkesir Susurluk iri kristalen grafiti, Adıyaman Sincik, ayrıca 
Konya Derbent civarları ve Kastamonu civarları grafit içeriği açı-
sından umut ihtiva eden sahalar olarak dikkat çekmiştir.

Türkiye’nin grafit üretimi kayda değer rakamlara ulaşmamak-
tadır. Tüketiciler genellikle grafiti dışarıdan ithal etmektedir. 
USGS verilerine göre Türkiye’nin grafit üretimi 2017 yılında 
4 bin ton olurken yaklaşık 11 milyon dolar değerinde 13.512 
ton grafit ithal edilmiştir. Ülkemizde gerçekleştirilen üretimin 
miktarını ve kalitesini arttırmak için yatırıma gereksinim vardır. 
Üretimde ana sorun ürünün meta antrasit ağırlıklı oluşu ve de 
inorganik maddenin çoğunluğunun mikro oluşumlu kil boyu-
tunda inorganik maddelerden meydana gelmesidir.

Türkiye’de grafiti ham olarak tüketen sanayii dalları kurşun ka-
lem ve döküm sanayisidir. Ayrıca boya yapımcıları da ithal grafit 
kullanmaktadırlar. Bunların dışında, demir ve çelik fabrikalarının 
kullandıkları büyük çaptaki hazır grafit elektrotları da dışarıdan 
satın alınmaktadır. Son yıllarda bazı demir çelik üretimi yapan 
fabrikalarımızın da önemli ihtiyaçlarından biri olan grafit elekt-
rotlarının ithal edilmesi durumu, grafitin önemini daha da arttır-
mıştır. Bu potaların yerli hammaddeye dayandırılarak, üretimle-
rinin Türkiye’de de yapılabilmesi gerek döviz kaybımızı önleme 
gerekse demir ve çeliğin üretiminin zamana göre çok önemli 
olabileceği özelliğinden dolayı, bu üretim organlarını dışa ba-
ğımlı kalmaktan kurtarmamız açısından önemlidir.

Ülkemizdeki grafit ihtiyacının karşılanabilmesi ve ilave potan-
siyelin ortaya çıkarılabilmesi için mevcut potansiyelin vakit 
geçirilmeksizin uygun bir teknoloji geliştirilmek suretiyle işle-
tilmeye açılması zorunludur. 

Kaynaklar:
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4. australianmining.com.au/news/rise-another-battery-metal-graphi-

te/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

5. minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/graphite/mcs-2018-

graph.pdf

6. in.reuters.com/article/china-steel-graphiteelectrode/factbox-what-a-

re-graphite-electrodes-and-needle-coke-idINKCN1BW0RW

7. indmin.com/Graphite.html#/MarketBrief

8. tuik.gov.tr
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DEĞERLENDIRME

1 - Sorun: Madencilik faaliyetleri için alınması zorunlu izinlerle 
ilgili yapılan müracaatlarda yasa ve yönetmeliklerde belirtilen 
şartları yerine getiren müracaat sahipleri, bir eksikleri olmadığı 
halde izinlerini çok uzun süre geçmesine rağmen alamamaktadır. 
Çözüm Önerisi: Madencilik faaliyetleri için alınması gereken 
izinler 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamından çı-
karılmalıdır.
Güvenlik soruşturması nedeniyle yapılan işlemler hızlandırıl-
malı, daha önce güvenlik soruşturması olumlu gelmiş ruhsat 
sahiplerinin ortaklık yapısında bir değişiklik yok ise yeni ruh-
satları, işletme ruhsatları, işletme izinleri, devir işlemleri, tem-
dit projeleri yeniden Bakanlığa gönderilmemeli, bu sahalarda 
mülkiyet (orman/mera) izinleri için yeniden Başbakanlığa gö-
rüş sorulmaması yönünde düzenleme yapılmalıdır.
İlgili Kurum: Başbakanlık, ETKB, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İdari düzenleme

2 - Sorun: Orman arazi izin bedellerinin indirilmesi ile ilgili 
Maden Kanunu’na eklenen hükümlerin madencilik lehine yo-
rumlanarak Orman Yönetmeliklerinde gerekli değişikliklerin 
yapılmaması,
Çözüm Önerisi: Maden Kanunu’nun 9. Maddesine ait uygu-
lamanın, temdit edilen izinler dâhil madencilik lehine yorum-
lanarak Orman Yönetmeliklerinde gerekli değişiklikler bir an 
önce yapılmalıdır.
İlgili Kurum: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Yönetmelikte düzen-
leme

3 - Sorun: Orman izin bedellerinin yüksekliği kendi yer altı kay-
naklarımızı araştıramaz ve değerlendiremez hale getirmiştir. 
Yüksek izin bedelleri nedeniyle maden ithalatımız her geçen 
sene artmakta ve madenlerde işletilebilir minimum tenör (cut 
off grade) oranlarını yukarıya çıkarmakta, ekonomiye kazandı-
rılabilecek cevherler pasaya atılmaktadır. Örneğin Kanada’da 
madencilik faaliyetleri için 1 hektar ormana ödenen kira bedeli 
4 CAN (3,13 USD) iken Türkiye’de 9500 USD’dir. Maden ve do-
ğaltaş sektörünün geliştiği birçok ülkede, proje süresince öde-
nen orman izin bedelleri proje yatırımının %2’sini geçmezken 
Türkiye’de bu oran %48’lere varmaktadır.
Çözüm Önerisi: Orman sayılan alanlarda yapılan madencilik 
faaliyetlerinde izin bedellerinin, Yönetmelik maddelerinde 
yapılacak bir düzenleme ile makul seviyelere indirilmesi, bu 
kapsamda izin bedeli hesaplarında kullanılan il katsayılarının 
kaldırılması, bunun mümkün olmaması halinde katsayılar kul-

Türk Madencilik Sektörü’nün önde gelen STK’larından TÜMMER, TMD, AGÜB ve 
AMD; Maden Koordinasyon Kurulu toplantısında değerlendirilmek üzere ‘madencilik 

sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri’ne ilişkin görüşlerini Bakanlığa 
sundu. STK’ların belirlediği 38 sorun ve çözüm önerileri aşağıdaki şekilde oldu:

Madencilik İle İlgili Yaşanan 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri

lanıldığında ortaya çıkan bedelin ilgili bölgede yer alan arazi 
kiralama değerlerini aşmayacak şekilde tavan bedel konulması 
uygun olacaktır. Ayrıca, madenciler tarafından izin bedeli öde-
nerek yapılan ve gerekli hallerde yangın yolu olarak da kulla-
nılan yolların, OGM envanterine işlenmesi ve madenciden her 
sene bu yollar için ayrıca meşcere kaybı adı altında bir bedel 
alınmamasına yönelik düzenleme yapılması gerekmektedir. 
Bunlara ek olarak, fiiliyatta orman arazisinde mevcut olmasına 
rağmen orman haritalarına işlenmediği gerekçesi ile yeni yol 
yapımı gibi bedel alınan yolların izne konu edilmeden kulla-
nılması sağlanmalıdır. Madenciden ağaçlandırma ve rehabili-
tasyon bedeli dışında bir bedel alınmamalıdır. Madencilerden 
kesilen her ağaç yerine en az 3 ağaç dikilmesi şartı yerine ge-
tirildiğinde hem ülkemizin orman varlığı artacaktır hem de or-
man sayılan alanlardaki yer altı zenginliklerimiz ekonomimizin 
hizmetine sokulması sağlanmış olacaktır.
İlgili Kurum: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, 
Yönetmelikte düzenleme

4 - Sorun: Maden Kanununda ve Orman mevzuatında hüküm 
bulunmasına rağmen orman izin sürelerinin maden ruhsat sü-
resi kadar verilmemesi.
Çözüm Önerisi: Bilindiği üzere, Maden Kanununun 7. mad-
desinde, “Alınan izinler, temditler dâhil ruhsat hukuku sonuna 
kadar devam eder.” hükmü, Orman Kanununun 16 ncı Madde-
sinin Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinde ise, “Bakanlık-
ça uygun görülenlere ruhsat süresi dikkate alınarak izin verilir...” 
hükmü bulunmasına rağmen İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve 
benzeri birçok ilde madencilik faaliyetleri için gerekli orman 
izinleri Orman İdaresi tarafından maksimum bir iki yıl gibi çok 
kısıtlı sürelerde verilmektedir. Kısa süre sonra aynı izin başvu-
ruları tekrar yapılmakta ve bürokratik süreç aynı şekilde devam 
etmektedir. Bunun sonucunda madencilik faaliyetleri durma 
noktasına gelmekte, ruhsat sahipleri taahhütlerini yerine geti-
rememekte ve madenciliğe yatırım yapılamamaktadır. Maden-
cilik sektöründe ruhsat güvencesini sarsan, öngörülebilirliği 
ortadan kaldıran bu uygulamadan idari tasarrufta bulunularak 
vazgeçilmesi, orman izinlerinin ruhsat süresi göz önünde bu-
lundurularak verilmesi gerekmektedir. 
İlgili Kurum: Orman ve Su İşleri Bakanlığı

5 - Sorun: ÇED Yönetmeliği, Ek-1 veya Ek-2 kapsamında dü-
zenlenen rapor formatları ve işleyişlerde ilgili tüm kurum ve 
kuruluşlardan görüş alınmaktadır. İşlem sonuçlandıktan sonra 
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mülkiyeti ormana ait alanlardan alınacak izin sürecinde ben-
zer kurumların birçoğundan tekrar görüş istenmektedir. Aynı 
işlem İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alım süreci için de yapıl-
maktadır. Ayrıca, ÇED sürecinde onaylanan sağlık koruma ban-
dına itibar edilmeyerek GSM sürecinde farklı bir sağlık koruma 
bandı belirlenmesiyle mülkiyet sorunu çıkması nedeniyle pro-
jelerin realize edilememesi. 
Çözüm Önerisi: ÇED sürecindeki kurum görüşlerinin esas 
alınarak, mülkiyet izinleri ve/veya İşyeri Açma Ruhsatı alımı 
esnasında tekrar tekrar aynı kurumlardan yeni görüşler talep 
edilmemelidir. ÇED süreci içinde ilgili tüm kurumların görüşü 
alınarak, oluşturulan sağlık koruma bandının bir başka kurum 
tarafından değiştirilmesinin önüne geçilmelidir.
İlgili Kurum: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İda-
ri Düzenleme

6 - Sorun: ÇED Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2’sinde yer alan 
“ruhsat alanına bakılmaksızın” ibaresinin Ekoloji Kolektifi Der-
neğinin Danıştay 14. Dairesi nezdinde Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı aleyhine açtığı dava sonucu yürütmesinin durdurulma-
sı kararı verilmesi üzerine anılan Bakanlığın 25 hektar ve üzeri 
alana sahip ruhsatlar için yapılan ÇED başvurularını durdurma-
sı, ÇED raporu hazırlanmak üzere Bakanlığa başvuru yapılma-
sını istemesi 
Çözüm Önerisi: ÇED Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2’sinde sektö-
rün önünü açacak şekilde acilen gerekli düzenleme yapılması, 
hiç olmazsa aşağıdaki önerimizin dikkate alınması:
“Ek-1, Madde – 27 - a) Ruhsat alanı içinde fiili olarak faaliyet 
gösterileceği taahhüt edilen 25 hektar ve üzeri alana (kazı ve 
döküm alanı toplamı olarak) sahip açık işletmeler.”
“Ek-2, Madde – 49 - a) Ruhsat alanı içinde fiili olarak faaliyet 
gösterileceği taahhüt edilen 25 hektara kadar alana (kazı ve 
döküm alanı toplamı olarak) sahip açık işletmeler.”
İlgili Kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yönetmelikte düzen-
leme

7 - Sorun: ÇED mevzuatında yer alan “ÇED Gerekli Değildir” 
ibaresi kamuoyunda çevreye yönelik bir araştırma yapılmadan 
ve rapor hazırlanmadan yapılan bir faaliyet olarak algılanmak-
tadır. 
Çözüm Önerisi: Kamuoyundaki bu yanlış algının giderilmesi 
için “ÇED Gerekli Değildir” ibaresinin “Ön ÇED Yeterlidir” şek-
linde değiştirilmesi büyük önem arz etmektedir.
İlgili Kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

8 - Sorun: ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı 
verilen madencilik projelerinde, madencilik faaliyeti tamamla-
nan ve projesine göre rehabilitasyonu yapılan alanlar, ÇED Ka-
rarlarına esas alanlardan düşülmemekte, bu alanlarda faaliyet 
gösterilmeyecek olmasına rağmen varlıklarını sürdürmektedir. 
Çözüm Önerisi: Açık işletme faaliyeti ve projesine uygun ola-
rak rehabilitasyonu tamamlanan alanların proje sahibinin tale-
bi üzerine mevcut ÇED alanlarından düşülmesinin sağlanması 
gereklidir. 
İlgili Kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

9 - Sorun: 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılat-
tırılması Hakkında Kanunun 20. maddesi nedeniyle madencilik 
faaliyetleri için izin alınamaması. 
Çözüm Önerisi: Kanunun 20. maddesinde değişiklik yapılarak 
kısıtlayıcı/yasaklayıcı hükümler kaldırılmalı, tüm faaliyetlerin 
birlikte yapılabileceği çözümler üretilmelidir. Bu kapsamda 
ÇED Yönetmeliğine göre ÇED Olumlu/ÇED Gerekli Değildir/
Muafiyet kararı verilen faaliyetlerin, Emisyon Konulu Çevre 
İzni alabilme şartlarını taşıması esas alınmalıdır. Böylelikle 
başka bir bürokratik işlem oluşturulmadan (Valiliklerde ko-
misyon kurulması vb.) Kanunun amacında yer alan emisyon 
etkisinin kontrolü esas alınmalı ve zeytincilik dışındaki diğer 
sanayi faaliyetlerinin de gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Bu 
amaca yönelik olarak Gıda, Tarım ve hayvancılık Bakanlığının 
3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması 
Hakkında Kanunun 20. maddesinde yer alan, “Zeytinlik saha-
ları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı 
fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine 
mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis 
yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı 
fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı 
ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.” 
fıkrası gereğince zeytinliklerin vegatatif ve generatif geliş-
mesine mani olacak tesislerdeki emisyon limitlerini belirle-
mesi (bu konuda zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığının her 
tesis ve ocak için belirlediği limitler mevcut) ve “zeytinlik 
saha” tanımını yapması gerekmektedir. Bu yapıldığı takdir-
de zeytinlik sahalarda ve bu sahalara en az 3 km mesafede 
hangi tesis ve faaliyetlere izin verileceğine açıklık getirilmiş 
olacaktır.
İlgili Kurum: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

10 - Sorun: Özel mülkiyete konu araziler, mera alanları ve 
orman arazilerinde yapılacak arama faaliyetlerine ilişkin izin 
süreçleri, arama ruhsat dönem süreleri dikkate alındığında ol-
dukça uzun zamana yayılmaktadır.
Çözüm Önerisi: Esas olan maden aramacılığının kanunda 
“kamu yararına faaliyet” olarak belirtilmesi olmalıdır. Bu ne-
denle izin sürelerinin kısaltılmasına yönelik kat’i düzenlemeler 
yapılması elzemdir.
İlgili Kurum: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı, ETKB,

11 - Sorun: Madencilikle ilgili mahkemelere intikal eden dava-
larda standart kararların verilmemesi.
Çözüm Önerisi: Maden Kanunu özel bir kanun olup, ma-
dencilikle özel olarak ilgilenilmediği takdirde mahkeme-
lere intikal eden konularda verilen yargı kararlarında bir 
standart ve objektif bir yaklaşım yakalanamamaktadır. 
Bunun önüne geçilmesi için madencilikle ilgili konulara 
yönelik ihtisas mahkemelerinin kurulması, bunun müm-
kün olmaması halinde 7 bölgede madencilikle ilgili da-
valarla görevli mahkemelerin oluşturulması uygun ola-
caktır. 
İlgili Kurum: Adalet Bakanlığı 
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12 - Sorun: Özel mülkiyete konu arazilerin kamulaştırılma iş-
lemleri 5 ila 10 yıl gibi uzun süreler aldığından rezervi belirlen-
miş, yatırım kararı alınmış maden projeleri faaliyete geçeme-
mektedir.
Çözüm Önerisi: Devlet; yol, baraj, boru hattı vb projelerini ha-
yata geçirirken arazi mülkiyet sorununun çözümü için acele 
kamulaştırma uygulamaktadır. Madenlerin devlete ait olma-
sı ilkesinden yola çıkarak madencilikte de arazi kullanımında 
kamu yararı kararı alınan projeler için hızlı kamulaştırmaya 
imkân veren yasal bir düzenlemeye şiddetle ihtiyaç vardır. 
Maden projelerinde arazi mülkiyeti ile ilgili öncelikli olarak, 
“Kamu Yararı” kararının alınması esas olmalıdır. Bu karar objek-
tif kriterlere bağlanmalıdır, yatırımcı tarafından öngörülebilir 
olmalıdır. Bu kararın alındığı projelerin, hayata geçirilebilmesi 
için her türlü kolaylığın tüm diğer kurumlar tarafından gösteril-
mesi pratiğinin yerleştirilmesi, mevzuatın emredici hükmüne 
bağlanmalıdır.
İlgili Kurum: Maliye Bakanlığı, ETKB, Yasal düzenleme

13 - Sorun: Arama ve geliştirme faaliyetleri sonucunda, rezerv 
tespit ederek üretime geçen şirketler için, geçmişe dönük bel-
gelendirilen arama/geliştirme harcamalarının vergiden düşü-
rülme imkânının olmaması.
Çözüm Önerisi: Böyle bir uygulama arama için teşvik niteliğin-
de olacaktır. Maden üretiminde, yatırımın geri dönüş süreci en 
kritik dönemdir. Bu dönemin kısaltılarak, işletmenin kara geçe-
bilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu dönemde yatırımcı, bu 
yolla desteklenmiş olacaktır.
İlgili Kurum: Maliye Bakanlığı, ETKB

14 - Sorun: Yer altında yeni bir maden kaynak/rezerv keşfi 
başlı başına bir AR-GE faaliyetidir. Maden ve doğaltaş sektö-
rünün geliştiği birçok ülkede AR-GE faaliyetleri teşvik kapsa-
mındadır ancak ülkemizde buna yönelik bir düzenleme bu-
lunmamaktadır.
Çözüm Önerisi: Maden arama faaliyetleri, yer altı kaynak-
larının ülke ekonomisine katılması, ekonomik büyümeye 
katkı vermesi, bölgesel kalkınmanın sağlanması, köyden 
şehirlere göçün önlenmesi gibi pek çok doğrudan faydası 
ile birlikte, ülkenin veri tabanına olan katkısı da göz önünde 
tutularak desteklenmesi gereken bir faaliyettir. Bu nedenle 
arama faaliyetlerinin önünde engel teşkil eden tüm diğer 
mevzuat uygulamalarının iyileştirilmesi, ÖTV indirimi / KDV 
istisnası gibi teşviklerden faydalanmasına yönelik düzenle-
me yapılmalıdır.
İlgili Kurum: EKONOMİ BAKANLIĞI, ETKB,

15 - Sorun: İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının alınması esna-
sında yerel idarelerde sorun yaşanması ve bu konuda standar-
dın sağlanamaması.
Çözüm Önerisi: Maden ruhsat sahipleri tarafından işyeri açma 
ve çalışma ruhsatlarının alınması esnasında yerel idarelerde 
farklı uygulama ve işlemlerle karşılaşılmaktadır. Bunun nedeni 
olarak genellikle madencilik konusunda uzman olmayan kişi 
ve kuruluşların bu konuda takdir yetkisini kullanması olduğu 

görülmektedir. Oysa ülkemizde madencilik konusunda oto-
rite Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. Bu nedenle, 3213 
sayılı Maden Kanununun 7. maddesinin dokuzuncu fıkrasına, 
“Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat saha-
sındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili usul 
ve esaslar, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça yü-
rürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.” cümlesinin eklenmesi 
uygun olacaktır. 
İlgili Kurum: İçişleri Bakanlığı, ETKB

16 - Sorun: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinde 
her ne kadar “25 hektar ve üzeri çalışma alanında açık işlet-
meler” ibaresi kullanılsa da uygulamada, maden ruhsatının 
büyüklüğü, ruhsat alanları içinde açılan/açılacak birden fazla 
ocağın konum ve mesafeleri göz önünde tutulmadan, maden 
ruhsatı içindeki işletmelerin alanları toplamına göre birinci 
veya ikinci sınıf işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin işlemler 
yürütülmektedir. Bu durum, bir ruhsat alanında birbiri ile mü-
cavir olmayan ve birlikte değerlendirilmesi anlam (çevresel 
ve sağlık koşulları nedeniyle) ifade etmeyen, sadece alanları 
toplamı 25 hektarın üzerine çıktığı için 1. Sınıf İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatı verilmesi şeklinde işlem tesis edilmesine ne-
den olmaktadır. 
Çözüm Önerisi: Birbirinden bağımsız birden fazla ocağın 
bulunduğu maden ruhsatlarında her bir ocak için alan sı-
nırının ayrı ayrı uygulanması bu sorunun giderilmesini sağ-
layacaktır. 
İlgili Kurum: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

17 - Sorun: Vergilerin takip ve tahsili ile Maliye Bakanlığı gö-
revli ve yetkili olmasına rağmen Maden Kanunu gereğince 
istenilen “Borcu yoktur” yazılarının ruhsat hukukunu iptale 
kadar götüren bir süreç yaşatması nedeniyle Maden Kanu-
nunda ruhsatları iptale götüren “Borcu yoktur” yazılarının 
istenilmesinden vazgeçilmesine yönelik yasal düzenleme 
yapılması. 
Çözüm Önerisi: Vergilerin takip ve tahsili ile Maliye Bakanlığı 
görevli ve yetkili olmasına rağmen Maden Kanunu gereğince 
istenilen “Borcu yoktur” yazılarının getirilememesinden do-
layı ruhsatlar iptal edilebilmekte, devir ve rödövans işlemleri 
esnasında da tarafların hepsinden bu yazının getirilmesi iste-
nildiğinden Maden Kanunu gereğince yapılan işlemler sekteye 
uğramaktadır. Örnek verecek olursak bir ruhsat sahibi şirketin 
birçok faaliyeti olabilir. Maden ruhsatı dışındaki faaliyetlerin-
den dolayı vergi borcu da bulunabilir. Dolayısıyla şirketin baş-
ka faaliyetlerinden dolayı ruhsat hukuku olumsuz etkilenmek-
tedir. Hâlbuki ruhsatlar münferit olarak değerlendirilmektedir. 
Ruhsata ait borç olduğunda ruhsat sahibi lehine işlem yapıl-
mayabilir. Diğer yandan, ruhsatı devredenden ya da ruhsatı 
rödövansa verenden de borcu yoktur yazısı istenilmektedir. 
Ruhsatı devreden ya da rödövansa veren alacakları ile belki 
borcunu ödeyecektir. MİGEM’in yapacağı ruhsatın devrini ya 
da rödövansa verilmesini engellemek değil, vergi borcu olan-
ları takip ve tahsil için Maliye Bakanlığına bildirmek olmalıdır. 
Aksi takdirde MİGEM, Maden Kanunu’nu uygulayamayacak 
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hale gelecektir. Bu nedenle, 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 13. 
ve 29. maddesinde yer alan “6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi 
kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge” 
ibarelerinin çıkartılması için yasal düzenleme yapılması gerek-
mektedir.
İlgili Kurum: ETKB Yasal düzenleme

18 - Sorun: MTA Genel Müdürlüğünün büyük alanları uzun sü-
reler uhdesinde tutması sonucu maden rezervlerine sahip sa-
haların atıl kalması ve havza madenciliği yapılabilecek alanlara 
işlerlik kazandırılamaması. 
Çözüm Önerisi: MTA özel sektöre rakip bir kurum hale getiril-
memelidir.
Bilindiği üzere, MTA’nın görevi riskin yüksek ve geri dönüşü-
mün uzun olduğu yeni rezervler keşfetmek değil, yeni kaynak-
ların keşfedilmesi için gelişen teknolojileri kullanarak gerekli 
bilimsel verileri (jeolojik, jeofizik, jeokimyasal, manyetik, gra-
vimetrik vb) üretmek, metalojenik kuşaklarının belirlenmesi, 
buralardaki jeolojik sorunların ortaya konması, havzaların jeo-
lojisinin yapılması gibi hedefler olmalıdır.
Bu nedenlerle, 3213 sayılı Maden Kanununun 47. maddesinde 
sorunun çözümüne yönelik gerekli düzenleme yapılması ge-
rekmektedir. 
İlgili Kurum: ETKB (MİGEM-MTA)

19 - Sorun: MİGEM’in, ihalelik sahaları rasyonel ve seri bir şekil-
de ihale edememesi sonucunda maden rezervine sahip saha-
ların atıl kalması.
Çözüm Önerisi: MİGEM’in ihale havuzunda yüzbinlere iha-
lelik saha bulunmakta, bu sayı yeni iptaller ve terk işlemleri 
ile günden güne artmaktadır. Bu nedenle ihalelik sahalara 
ruhsat almak için müracaat edildiğinde kapalı olarak gö-
zükmekte, bundan dolayı maden ruhsat sahalarında yapı-
labilecek üretim faaliyetleri girişimciler ya da yatırımcılar 
tarafından yapılamamaktadır. Sorunun çözümüne yönelik 
olarak, MİGEM’in ihalelik sahaları rasyonel ve seri bir şekilde 
ihale etmesi, grup olarak ihaleye çıkartılan saha sayılarının 
artırılması, gerekirse ihale komisyonu sayısının artırılması 
gerekmektedir. Bu gerekçeden dolayı MİGEM ihale havu-
zunda ihalelik saha sayısını arttıran sebeplerin azaltılması 
için de;
a) Arama safhasındaki ruhsatların herhangi bir nedenle düş-
mesi söz konusu olduğunda ilgili ruhsatların doğrudan arama-
lara 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.
İlgili Kurum: ETKB (MİGEM)

20 - Sorun: MİGEM’in yaptığı ihaleleri kazanan gerçek ve tüzel 
kişilerin ihale bedelini yatırmalarına rağmen güvenlik soruş-
turması gerekçesiyle aylarca arama ruhsatlarının düzenlene-
memesi. 

Çözüm Önerisi: MİGEM’in yaptığı ihaleleri kazanan gerçek 
ve tüzel kişilerin ihale bedelini yatırmalarına rağmen aylarca 
arama ruhsatları düzenlenememektedir. Bunun nedeni olarak 
güvenlikle ilgili işlemlerin uzaması gösterilmektedir. İhaleyi 
kazanıp ihale bedelini yatırıp aylarca arama ruhsatı verilme-
mesi devlet ciddiyetini zedelemekte, mağduriyetlere neden 
olmaktadır. İhaleye girenlerin güvenlikle ilgili işlemlerinin iha-
le yapılmadan önce gerçekleştirilmesine yönelik mekanizma 
geliştirilmesi gerekmektedir. 
İlgili Kurum: ETKB (MİGEM)

21 - Sorun: İhale edilen sahalarla ilgili olarak, önceki ruhsat sa-
hibinin herhangi bir hakkının olmaması.
Çözüm Önerisi: Özellikle de finansman sorunundan dolayı 
projeyi devam ettirme imkânını yitiren ruhsat sahibinin, ruh-
satı gönüllü olarak MIGEM’e iade etmesi halinde söz konusu 
ruhsatın ihale edilerek sahiplendirilmesinde elde edilen ihale 
gelirinden önceki ruhsat sahibinin faydalandırılması maden 
arama faaliyetlerini teşvik edecektir. Bu yolla hem eski ruhsat 
sahibi yaptığı arama ve geliştirme faaliyetleri ile ihalelik saha 
haline getirdiği (ekonomik değer kazandırdığı) sahadan katkı 
elde edecek, hem de projenin inkıtaya uğramadan devam et-
tirilmesinin önü açılacak ve sektörel dinamizm sağlanacaktır. 
Burada ihale gelirinden İdarenin ve önceki ruhsat sahibinin 
payının ne olacağı mevzuatta açıkça belirlenmelidir. Böyle bir 
düzenleme de, maden aramacılığı için teşvik niteliğinde ola-
caktır. 
İlgili Kurum: ETKB (MİGEM)

22 - Sorun: Ruhsat devir, rödövans, arama ve işletme ruhsatı, 
işletme izni v.b. işlemlere izin verilip verilmeyeceğinin ve ne 
kadar sürede izin verileceğinin bilinmemesi nedeniyle sektöre 
yeni girişimciler ve yatırımcıların uzak durması. Aynı gerekçe 
ile ruhsat güvenliğinin sekteye uğraması.
Çözüm Önerisi: Ruhsat devir, rödövans, arama ve işletme ruh-
satı, işletme izni v.b. işlemlere izin işlemlerinin sonucunun bi-
linmemesi ile ne kadar sürede izin verileceğinin bilinmemesi 
sektöre yeni girişimciler ve yatırımcıların uzak durmasına ne-
den olmaktadır. Ayrıca, Maden Kanununa ve diğer mevzuata 
göre tüm yükümlülüklerini tamamlamış ruhsat sahiplerinin 
ruhsatlarının geleceği ile ilgili tereddüt yaşamalarına sebep 
olunması sektöre yeni yatırımların yapılmasını engellemekte-
dir. Bu nedenlerle, ruhsat devir, rödövans, arama ve işletme 
ruhsatı, işletme izni v.b. işlemlerin hangi kriterlere göre de-
ğerlendirildiği ve ne kadar sürede izin verileceğinin bilinmesi 
zorunluluk arz etmektedir. 
İlgili Kurum: ETKB (MİGEM)

23 - Sorun: MİGEM’e yeni alınan personelin ve yönetici olarak 
görevlendirilen personelin, büro ve arazi denetimi işlemlerin-
de standardı sağlamaya yönelik hizmet içi eğitim eksikliğinin 
giderilmesi, izin ve onay süreçlerinin şeffaf ve termine bağlı 
olmaması. 
Çözüm Önerisi: MİGEM yönetici ve personeli ile muhatap olu-
nan konularda farklı işlemler ve farklı görüşler ile karşılaşıl- 
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maktadır. Bunun önlenmesi ve uygulamalarda standardın sağ-
lanması için personelin hizmet içi eğitim eksikliğinin giderilme-
si gerekmektedir. Diğer yandan, birçok bakanlığın bünyesinde 
bulunan kuruluşlarda uygulanan genel kalite standardizyonu 
sistemi MİGEM bünyesinde de oluşturularak her türlü işlerin 
onay sürecinin termini belirlenerek bu kapsam dahilinde hiz-
met sunulmalıdır. Bu süreçler dijital ortamda faaliyet gösteren 
muhataplar tarafından izlenebilmelidir. 
İlgili Kurum: ETKB (MİGEM)

24 - Sorun: MİGEM’den bilgi alınması ile ilgili sorunlar.
Çözüm Önerisi: Bilindiği üzere, MİGEM birçok kamu kurumu 
gibi 8:30-17:30 saatleri arasında çalışmasını sürdürmektedir. 
Ancak, madenci kendi dosyası, projesi ve benzeri işleri ile ilgili 
MİGEM’e 14:00-16:00 saatleri arasında giriş yapabilmektedir. 
Bu süre içinde ilgili görevliden yeterli bilgi alınamamakta ve 
zamanla yarış yapılmaktadır. Çözüm olarak mesai saatleri için-
de madencilerin veya onlar adına çalışan YTK’ların MİGEM per-
soneli ile bilgi alışverişinde bulunması için ortam yaratılması 
sektörümüzün beklentisidir.
İlgili Kurum: ETKB (MİGEM)

25 - Sorun: 05/12/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
Maden Kanununun 17. maddesinde yapılan değişiklikler nede-
niyle kazanılmış haklar ve kanunların yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra etkili olması yani kanunların geriye doğru yürümemesi 
ilkesi göz ardı edilerek arama ruhsatlarının iptal edilmesi.
Çözüm Önerisi: Bilindiği üzere, 05/12/2017 tarihli Resmi Gaze-
te’de yayımlanan Maden Kanununun 17. maddesinde yapılan 
değişiklikle, “Genel arama dönemi süresi sonuna kadar maden 
arama projesinde belirtilen maden kaynağına ilişkin bilgilerin ve 
bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harca-
malarını da gösteren genel arama faaliyet raporunun verilmesi 
zorunludur. Genel arama dönemi sonuna kadar ön arama ve ge-
nel arama faaliyet raporları ile yatırım harcama kalemlerine ait 
belgelerin Genel Müdürlüğe verilmemesi halinde arama ruhsatı 
iptal edilir.” hükmü getirilmiştir. Bu hükmün uygulanması esna-
sında 05/12/2017 tarihinden önce genel arama dönemine geç-
miş ruhsat sahaları da bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine 
ilişkin yatırım harcamalarının ve genel arama faaliyet raporunun 
verilmemesi halinde ruhsatı iptal edilmektedir. Oysa bu Kanun 
değişikliği yapılmadan önce bu fiil gerçekleştiğinde idari para 
cezası verilmekte idi. Bu nedenle, kazanılmış haklar ve kanunla-
rın yürürlüğe girdiği tarihten sonra etkili olması yani kanunların 
geriye doğru yürümemesi ilkesi göz ardı edilerek söz konusu ka-
nun değişikliğinden önce genel arama dönemine geçmiş arama 
ruhsatlarının iptal edilmemesi gerekmektedir. 
İlgili Kurum: ETKB (MİGEM)

26 - Sorun: 27/03/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
Maden Kanununa eklenen Ek 15. Madde ile getirilen hapis, ida-
ri para cezası ve on yıl boyunca madencilikten men cezalarının 
hangi fiillere uygulanacağının net olmaması ve Kanunda bu 
fiillere mükerrer cezalar olması nedeniyle sektörde tedirginlik 
yaratması, ayrıca yeni girişimcilerin sektörden uzaklaşması. 

Çözüm Önerisi: 27/03/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayım-
lanarak Maden Kanununa eklenen Ek 15. Madde ile getirilen 
hapis, idari para cezası ve on yıl boyunca madencilikten men 
cezalarının hangi fiillere uygulanacağının sektör bileşenlerinin 
de görüşleri alınarak netleştirilmesi gerekir, bu nedenle Ek 15. 
madde ile ilgili düzenlemenin bir an önce yapılması zorunluluk 
arz etmektedir. 
İlgili Kurum: ETKB (MİGEM)

27 - Sorun: Devlet hakkı ile ilgili ocak başı satış fiyatlarının sek-
tör beyanları göz ardı edilerek belirlenmesi, bu konudaki kri-
terlerin belirgin olmaması. 
Çözüm Önerisi: Devlet hakkı ile ilgili ocak başı satış fiyatları-
nın sektör görüşlerinin de göz ardı edilmeden belirlenmesi ve 
ocak başı satış fiyatlarının her yılın en geç şubat ayı sonuna ka-
dar ilan edilmesi gerekmektedir. 
İlgili Kurum: ETKB (MİGEM)

28 - Sorun: Buluculuk hakkının verilmesinde kamu-özel ayrımı 
yapılması. 
Çözüm Önerisi: Ruhsat sahalarında yer altı zenginliğini ortaya 
çıkaran ruhsat sahiplerinin hakları, buluculuk hakkının uygula-
masının, objektif kriterlere bağlanarak yeniden düzenlenmesi 
ile işlerlik kazandırılarak teminat altına alınmalıdır. Bu aramacı-
lık yapacak olan girişimciler için bir teşvik niteliği taşıyacaktır. 
Kanun gereğince buluculuk hakkını kazanmaya haiz ruhsat 
sahiplerinin buluculuk hakkı taleplerinin kamu-özel ayrımı ya-
pılmadan objektif kriterlere göre değerlendirilmesi gerekmek-
tedir. 
İlgili Kurum: ETKB (MİGEM)

29 - Sorun: III. Grupta yer alan karbondioksit gazı üre-
timi yapılan ruhsatlarda her vardiya başına bir maden 
mühendisinin teknik eleman olarak istihdam edilmesi 
zorunluluğu.
Çözüm Önerisi: Karbondioksit gazı üretimi bilindiği üzere sa-
hada açılan kuyular üzerindeki speratörler vasıtasıyla sudan 
ayrışan gazın tesise beslenmesi ve tesiste de gazın diğer gaz-
lardan ayrıştırma işlemi yapılarak özel tanklara depolanması 
prosesinden oluşur. 24 saat esasıyla çalışan proseste vardiya 
başına bir maden mühendisinin istihdamına yönelik bir uygu-
lama örneği yoktur. Bu nedenle, karbondioksit gazı ruhsatları-
nın Maden Yönetmeliğinin 131. Maddesinde kapsamı dışında 
tutulması gereklidir. 
İlgili Kurum: ETKB (MİGEM)

30 - Sorun: II (b) grubu ruhsatların 100 hektarla sınırlandırıl-
ması ve birleştirme işleminde de bu alan sınırlamasına tabi 
tutulması. 
Çözüm Önerisi: Mermer ve doğaltaş formasyonlarının 
bulunduğu alanlarda küçük alanlara ruhsat alınması ha-
linde farklı girişimcilerin bu alanda yaptıkları üretim so-
nucu rekabetten dolayı çok düşük bedellerle mermer ve 
doğaltaşın özellikle yurt dışına ihraç edilmesinin önüne 
geçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle en az 500 hektarlık 
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alana sahip II (b) grubu ruhsat düzenlenmesi ülke yer altı 
kaynaklarının yüksek fiyatlarla ekonomiye kazandırılma-
sını sağlayacak, havza madenciliğini özendireceğinden 
büyük ölçekli madencilik modeline geçilmesi ülkemizin 
yararına olacaktır. 
İlgili Kurum: ETKB (MİGEM)

31 - Sorun: Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, madenci-
lik faaliyetleri için izin verme ve süre uzatılmasına ilişkin görev 
ve yetkilerini kullanırken, kendi mevzuatlarında öngörülme-
mesine rağmen başka kuruluşların görev, yetki ve sorumluluk 
alanına giren hususlara dayalı olarak işlem yapmakta/görüş 
istemektedir.
Çözüm Önerisi: Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak veri-
lecek kararlarda her bakanlık/kurum uygulamakla yüküm-
lü olduğu mevzuattan sorumlu olmalıdır. Bir bakanlığın/
kurumun vereceği görüş diğerinin işleyişinde bağlayıcı 
olmamalıdır. İşletme ruhsatı alındıktan sonra işletme 
izni alınana kadarki süre sınırlı olduğundan, ÇED-Mülki-
yet-GSM vb izin işlemleri eş zamanlı yapılabilmeli, bu an-
lamda bir kurum diğer bir kurumun işleminin bitmesini 
beklememeli.
İlgili Kurum: ETKB

32 - Sorun: Maden ruhsat sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısın-
da değişikliğe yol açabilecek %10’dan fazla hisse devir işlem-
lerinin Bakanlığın iznine tabi olması, aksi halde Kanunun 10/4 
maddesine göre işlem tesis edilmesi,
Çözüm Önerisi: Bakanlığın hangi kriterlere göre onay verece-
ği belirsizdir. Bu kriterler net ve açık şekilde belirlenmelidir. Bu 
kişi ve kuruluşlar maden ruhsatı alma özeliklerini taşımıyorsa 
daha başında maden ruhsatı müracaatında bulunmamaları 
sağlanmalıdır. Yönetmelikten bu hükmün çıkarılması uygun 
olacaktır.
İlgili Kurum: ETKB

33 - Sorun: Maden Kanununda “Devlet Hakkı: Maden istihracı 
ile sağlanacak gelirden Devlet payına düşen kısım” olarak tanım-
lanmıştır. Oysa Kanunun öngördüğü geçerli bir nedenle üre-
tim yapılamamış bir ruhsat için Maden Kanunu’na göre devlet 
hakkı tahakkuk ettirilmektedir.
Çözüm Önerisi: 3213 sayılı Maden Kanunundaki tanımdan 
açıkça anlaşılacağı gibi Devlet hakkının tahakkuk etmesi için 
ruhsat sahibinin önce “maden istihracından bir gelir sağla-
ması”, bunun için de cevherin “üretilip satılması” gerekmek-
tedir. Yönetmelik maddesinin Kanuna göre düzenlenmesi 
gereklidir. Geçici Tatil süresince Devlet hakkı tahakkuk etti-
rilmemelidir. 
İlgili Kurum: ETKB

34 - Sorun: Kanun ile daimi nezaretçi atama talebinin ruhsat 
sahibi veya rödovanscı tarafından münferiden yapılması, 
Çözüm Önerisi: Mevzuat daimi nezaretçiye ruhsat hukukunu 
iptale kadar götürebilecek müdahale, denetleme yetkisi ve 
bunları daimi nezaretçi defterine yazma sorumluluğu vermiş-

tir. Ruhsat sahibi kendi hür iradesi ile istediği maden mühen-
disini daimi nezaretçi olarak atayabilmeli veya aralarındaki 
sözleşmeyle rödovansçıya daimi nezaretçi atama yetkisi ver-
melidir.

35 - Sorun: Büyükşehirlerde hızlıca artan agrega kaynak 
ihtiyacı ve başta mega projeler olmak üzere, hazır beton, 
asfalt vb. sektörlerde hammadde tedarik riski bulunmak-
tadır.
Çözüm Önerisi: Agrega temini için kapsamlı, sürdürülebilir ag-
rega kaynak planlaması yapılması gerekmektedir. Ayrıca plan-
lama sürecinde, şehir içindeki agrega ocakları şehir planlarında 
yer alması ve bu ocakların ruhsat ve izin güvencesinin garanti 
altına alınması, mevzuat problemleri ile karşılaşmaması son 
derece önemlidir.
İlgili Kurum: ETKB (MİGEM), ÇŞB

36 - Sorun: Hammadde üretim izinlerinden kaynaklanan çev-
re, iş sağlığı güvenliği problemleri ve kamuoyunda oluşan 
kötü algı.
Çözüm Önerisi: Hammadde üretim izinleri kaldırılmalıdır. 
Kamu yatırımlarının hammadde ihtiyaçlarının, o bölgede faa-
liyet gösteren işletmelerden, MİGEM’in belirleyeceği rayiç be-
delle temin edilmesi uygun olacaktır.
İlgili Kurum: ETKB (MİGEM)

37 - Sorun: Devlet hakkı borçlarının yeniden yapılandırma 
kapsamına alınmaması madencileri ekonomik olarak olumsuz 
etkilemektedir.
Çözüm Önerisi: Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik 
sıkıntının giderilmesi amacıyla hükümetimiz tarafından 
birçok tedbir alınmış, vergi indirimleri gündeme geti-
rilmiş, vergi borçlarında yapılandırmalara gidilmiştir. 
Geçmiş dönem Devlet hakkı borçlarının da vergi borcu 
yeniden yapılandırmaları kapsamına alınması gerek-
mektedir.
İlgili Kurum: ETKB (MİGEM), Maliye Bakanlığı

38 - Sorun: II (a) grubu madenler için arama dönemi olmaması 
yanlış yerde, yanlış yatırımlara neden olmaktadır. Her kayaçtan 
hazır beton/asfalt hammaddesi olmamakla birlikte kaliteli ag-
rega rezervlerinin belirlenmesi elzemdir. 
Çözüm Önerisi: II (a) grubu madenlere, rezervin belirle-
nebilmesi için iki yıl arama döneminin getirilmesi ve bu 
süreçte karotlu sondajın zorunlu tutulması gerekmekte-
dir.
İlgili Kurum: ETKB (MİGEM)

Sorun ve çözüm önerileri sıralaması, ilgili Bakanlıklar göze-
tilerek yapılmıştır.
Bu rapor, TÜMMER’e üye dernekler, ÇAMAD, SER-
HAM, MJD, EBMAD, AYSO’nun görüş ve katkıları da 
alınarak TÜMMER/TMD/AMD/AGÜB tarafından ha-
zırlanmıştır.  
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Madencilik ve Çevre

Madencilik ve çevre; birbirinin 
zıt çağrışımı olan iki kavramı 
ifade eder. Madencilik yerin 
kazılması, doğal halde bulunan 

minerallerin yerinden alınarak üretilmesi ve kullanıma uygun 
hale getirilmesini anlatır. Çevre ise içinde bulunduğumuz, ra-
hat, huzur ve mutluluk duygusunu hissederek yaşamak istedi-
ğimiz yaşam alanını, doğayı tanımlar. 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56. maddesinde; 
“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesi-
ni önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir…” denmektedir. 
2872 saylı Çevre Kanunu’nun 1. maddesinde; Kanunun ama-
cı; bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir 
çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda ko-
runmasını sağlamak olarak kabul edilmiş, 10. maddesinde ise, 
gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorun-
larına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin, Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazır-
lamakla yükümlü oldukları kurala bağlanmıştır.

Çevre bilincinin geliştirilmesi, çevrenin önemi ve korunması 
konusunda maden çalışanlarının, madencilerin ve yöre halkı-
nın bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir. Yaban ha-
yatı ve yaşamı hakkında bilgi verilerek öneminin anlatılması 
gerekmektedir. Madencilerin ormancı tabiri ile vahşi madenci-
lik deyimini haklı çıkaracak şekilde maden işletmeciliği yapma-
maları, doğayı tahrip etmemeleri (bazı mermer işletmelerinde 
geniş alanın tahrip edilerek, mermer kırıklarının gelişigüzel 
görsel kirlilik olacak şekilde yığıldığı atık dağlarına izin verme-
mesi) gerekir. Doğal kaynakların sadece bizim değil doğmamış 
çocuklarımızın da faydalanmaları gereken kaynaklar olduğu 
konusunda toplum bilinçlendirilmelidir. Özellikle ormanlık 
alanlarda madeni alınarak üretimi tamamlanmış, boşaltılmış 
alanların topoğrafik olarak düzenlenmesi, rehabilite edilerek 
çevreye uyumlu hale getirilmesi, ağaçlandırılması (mevcut ör-

Bayram Altıntop
Maden Mühendisi

bayaltintop@gmail.com

nekleri çoktur) ve yeniden kazanılmasının önemi bu işi yapan 
sektör mensuplarına anlatılmalıdır. 

Ülkemizde madencilik sektörünün GSMH oranı %2 civarında 
olduğu belirtilmektedir. Bu kadar düşük? bir etki oranı olduğu 
ifade edilen madencilik sektörünün ihmal edilmesi, önemsen-
memesi ve dahası yapılmaması mümkün müdür? Mümkün 
değildir, çünkü tekstil ürünleri hariç kullandığımız ve ihtiyaç 
duyduğumuz aklımıza gelebilen hemen her şeyin ana kaynağı 
maden olup, tekstil sektörünün gelişebilmesi için bile maden 
ürünlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Yaşamımız için gerekli ve 
zorunlu olan, kullandığımız; barınma, sağlık, eğlence, sosyal 
faaliyet alanları kısaca yaşam için gerekli tüm ihtiyaçların karşı-
lanmasında, ev, bina; cam, çatı, tuğla, porselen, tabak, bardak, 
kaşık çatal, seramik, kaplama malzemeleri, doğal taş, musluk, 
mutfak malzemeleri, mutfak aletleri, buzdolabı, çamaşır maki-
nesi, bulaşık makinesi, tv, telefon, saat, bilgisayar, gözlük, ka-
lem, silgi, kağıt, ampul, demir, ray, işaret levhası, yol, baraj, ev, 
bina, araba, tren, uçak, helikopter, gemi, kamyon, uydu, uzay 
araçları, x ray, mr, röntgen, sağlık araç ve gereçleri, ilaç, lastik, 
beton, yol ve asfalt malzemeleri, boya, taş yünü, telefon ve bil-
gisayar çipi yapımlarında ve bütün teknolojilerde madenler 
kullanılmaktadır.

Yukarıda sayılan ve sayılamayan, her an faydalandığımız diğer 
önemli tüm malzemelerin ve sanayimizin hammadde kaynağı 
girdisi madenlerdir. Milyonlarca senede oluşmuş olan ve ye-
nilenemeyen kaynak olan madenlerimizi değerlendirmeme 
lüksümüz olamaz. Madenlerimiz zamanında en optimum şe-
kilde değerlendirilerek kullanılmalı ve bizden sonraki kuşakla-
ra da bırakılmalıdır. Yaşamımızı sürdürebilmemiz ve gelişmiş 
ülkeler seviyesine yükselebilmemiz için sahip olduğumuz ve 
ekonomik değer ihtiva eden madenlerimizin zamanında de-
ğerlendirilmesi, kısaca ekonomiye kazandırılması zorunludur. 
Madencilik zor ve çileli bir iştir, katma değeri yüksektir. Bu işe 
bulaşmış olan sektör mensuplarının desteklenmesi işlerini yü-
rütebilmeleri için uygun ortam yaratılması ve teşvik edilmesi  

DEĞERLENDIRME

Minnesota Demir Madeni Rehabilitasyonu
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Yenilikçi cevher 
hazırlama çözümleri 
sunan kimya yaratıyoruz

Cevher hazırlama için teknik uzmanlık ve inovatif çözümler sunuyoruz. 
BASF, dünya çapında 100’den fazla ülkedeki teknik birikimiyle, yerel 
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Cevher hazırlama uzmanlığımız ile operasyonel, ekonomik ve çevresel 
fayda elde etmenize yardımcı oluyoruz. Çünkü BASF’de biz kimya 
yaratıyoruz.
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devletin ve toplumun görevi olmalıdır. Sektör mensuplarının 
da işlerini layıkıyla iyi yapmaları, kanun ve kurallara uygun ola-
rak faaliyetlerini yürütmeleri, çevreye duyarlı olmaları, çevreyi 
korumaları ve sosyal sorumluluk vecibelerini yerine getirmele-
ri gerekmektedir. 

O halde birbiri ile zıt bu iki kavramı bir araya getirmek, daha-
sı birlikte faydalanmak da madencilerin görevi olmalıdır. Peki 
bu mümkün mü? Klasik anlamda mümkün olamamaktadır zira 
masanın işi yapan madenci tarafından bakıldığında işin yapıla-
bilmesi, yasal mevzuatlara uyum sağlanabilmesi ve tatminkar 
karın elde edilebilmesi için zorlanılmaktadır. Kanunu uygula-
yan ve kontrol görevini yapan bürokratlar tarafından bakıldı-
ğında ise az zahmetle bol para kazandığı ve kurallara uymadığı 
varsayılan bu madencilere karşı daha sıkı kontrol ve engelle-
meler ile iş yürütülmeye çalışılmaktadır. Sonuç kısır döngü 
halinde sektörün iyi işlememesine, verimli çalışmamasına ve 
olumsuz çevre görüntülerinin ortaya çıkmasına neden olmak-
tadır. Bu arada işini kurallarına göre düzgün yapmaya çalışan 
çoğu madenci ve maden sektörü de bundan olumsuz olarak 
etkilenip mağdur oluyor. Bütün bu olumsuz kısır döngüye 
rağmen işletmecilik batı ülkelerinde olduğu gibi sürdürülebilir 
olmalıdır ve sürdürülmelidir. 

Madenler jeolojik olarak belirli bölgelerde oluşmuş doğal 
kaynaklar olup, ülkelerin ve toplumların ihtiyacına göre adil 
ve dengeli olarak dağılmış veya paylaşılmış değildir. Ekono-
mik olarak değerli olan madenler, gelişmiş, ekonomisi güçlü, 
zengin ve gücü elinde bulunduran hakim ülkeler ve unsurlar 
tarafından denetlenerek kullanılmaktadır. Ülkeler sahip olduk-
ları madenleri kendi ülkelerinde kullandıkları gibi buna sahip 
olmayan sanayi kuruluşlarının bulunduğu diğer ülkelere ihraç 
ederek de faaliyetlerini sürdürürler. Sanayici ülkeler ihtiyaçla-
rı olan hammaddeleri kendi ülkeleri ve kaynağın bulunduğu 
diğer ülkelerde kontrol ederek sanayilerinin geleceğini ve gü-
venliğini kontrol altına alırlar.

Bizim gibi ‘gelişmekte olan ülke’ olarak tanımlanan sanayileş-
memiş toplumlar ise hem hammadde kaynaklarını yeterince 
değerlendirerek kullanamamakta hem de sanayici ülke olma-
dıkları için diğer sanayi toplumları tarafından üretilen ürünle-
re muhtaç olmakta ve sömürülmektedirler. Bütün bu sayılan 
nedenlerle ülkemizde doğal kaynaklarımız olan madenlerimizi 
en optimum bir şekilde işleterek maksimum faydayı sağlamak 
görevimiz olmalıdır. Hem işlenmiş sanayi ürününü hem de 
ham maddeyi dışarıdan tedarik ederek kalkınma şansımız yok-
tur. Üretemediğimiz sanayi ürününü dışarıdan tedarik ederken 
bir de ülkemizde üretebileceğimiz hammaddeyi dışarıdan dö-
viz ödeyerek tedarik etmek zorunda kalmamalıyız.

Bu nedenle ülkemizde madencilik sektörünün ciddi anlamda 
masaya yatırılarak nasıl yapılması gerektiği, nelere ihtiyacımız 
olduğu, bu işi yapmakta olan devlet ve sektör temsilcilerinin, 
sivil toplum örgütlerinin samimi bir şekilde olaya ortak yakla-
şımları ile çözülmesi gerekmektedir. Sektörün sorunları yıllar-

dan beri tartışılmakta iyi niyet temennileri dile getirilmekte 
ama hala sorun çözülememektedir. Tüm bunlardan ders alına-
rak yeniden ortak bir çözüm yolu bulunmalıdır.

Nedir Madencinin Sorunu?
• Madencinin ruhsat güvencesi yoktur. Sahip olduğunuz ma-
den ruhsatı yapılacak olan düzenlemelerle ve yönetmeliklerle 
kullanılamaz duruma gelebilir. Kazanılmış haklar güvence al-
tında değildir. Maden ruhsatları temdit edilemeyebilir, kısıtla-
nabilir, iptal edilebilir. Maden ruhsatları tapular gibi teminat 
olarak kullanılamamakta, teminat olarak gösterilerek kredi 
alınamamaktadır.
• Bürokrasi ağırdır. Maden ruhsatlarında işletme faaliyetlerine 
geçilirken izin alınması gereken kurum sayısı (ÇED, SİT, Orman, 
Tarım, DSİ, İSKİ, Tabiat Varlıklarını Koruma vb.) çok fazla ve izin 
alınabilme süreleri çok uzundur. İzinler 1-2 senede alınabil-
mekte, bir ruhsat için aynı kurumdan birden fazla (bazen 20-30 
defa) izin alınma durumu ile karşı karşıya kalınmaktadır. İşlet-
me ruhsatlı sahanın bir bölümünde arama sondajı yapmaya 
teşebbüs edildiğinde dahi orman izninin yeniden alınmasına 
(aylarca beklemek gerekir) ihtiyaç duyulmaktadır. 
• Madenler büyük hacimlerde ve miktarlarda üretilmekte ve 
nakledilirken fazla tonaj nedeniyle de çevresel etkiye neden 
olmaktadırlar. Madenlerin işlenmesi ile hacimsel ve tonaj ola-
rak miktarları daha azalacak ve kullanıldıkları sanayi tesisinde 
daha kaliteli girdi olacağı için katma değerin yükselmesine ola-
nak sağlayacaktır. Madenlerin ham olarak üretildikten sonra 
yerinde işlenip sanayi için işlenmiş yarı mamul hale getirilmesi 
önemlidir. Madenler üretildikleri yerde işlenebilmelidir. Bunun 
için gerekli olan hammadde hazırlama ve işleme tesislerine 
izin alınamamakta, maden işletme sahalarına yakın OSB’lerde 
dahi çevre kirliliği öne sürülerek tesis izini verilmemektedir. 
• Orman bedelleri çok pahalı ve aşırı yüksektir. Bilindiği gibi 
Türkiye’nin en pahalı arazisinin bulunduğu yer İstanbul olup, 
burada arazinin bugünkü fiyatı 65 TL/m2’dir. Bir arazi satın alı-
nacak olursa sahibine 10.000 m2’lik arazi için 650.000 TL bedel 
ödenerek tapusu alınabilir.
Bir de aynı bölgedeki orman arazisinin kullanılabilmesi için 
gereken orman kira bedeli hesaplanırsa 10.000 m2’lik arazi için 
on yıllık kira bedeli olarak 704.106 TL ödeneceği hesaplanır. 
Ayrıca bu alan için 19.890 Tl teminat bedeli ödenecek, her yıl 
yıllık kullanım bedeli ise artacaktır. Orman bedeli o kadar aşırı 
ve yüksektir ki bugünkü hesaplarla on yıllık orman kira bedeli 
karşılığında İstanbul ilinde aynı arazi satın alınabilmektedir. Ya-
pılan hesap bugünkü fiili durumu göstermekte olup, bedelin 
ne kadar yüksek olduğu da burada görülmektedir. 
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İSTANBUL İÇİN ORMAN BEDELİ HESABI

ARAZİ İZİN 
BEDELİ HESABI

CARİ YIL 
AĞAÇLANDIRMA EK-1 KATSAYISI EK-2 KATSAYISI EK-3 KATSAYISI İZİN BEDEL BİRİM FİYATI 

TL/ M2

İZİN TÜRÜ BİRİM BEDELİ İZİN TÜRÜNE GÖRE %71 VE ÜZERİ SIKLIK (İSTANBUL) KDV’SİZ KDV’Lİ

MADEN ARAMA 1,989 0,2 2 3 2,3868 2,816424

MADEN İŞLETME 1,989 0,4 2 3 4,7736 5,632848

MADEN TESİSİ 1,989 0,5 2 3 5,967 7,04106

ALT YAPI TESİSİ 1,989 0,5 2 3 5,967 7,04106

• Ülkemizde rezervi azalmış olan ve ilerde ithal edilmek zo-
runda kalınacak olan madenlerin tespit edilerek korunmaya 
alınması gerekir. Sanayileşmiş ülkeler sanayilerinin hammad-
de ihtiyacı olan madenleri üretildiği ülkelerde korumaya alarak 
sanayilerinin geleceğini güvence altına almaktadırlar. Örneğin 
Avrupa ülkeleri seramik sanayilerinin hammaddesi olan kil ve 
kaolin için Ukrayna ve feldspat için ise ülkemizle yakından il-
gilenerek hammadde güvencesini sağlamaya çalışmaktadırlar. 
Bizim de kil hammaddemiz rezerv olarak kritik olup, korunma 
altına alınması gerekmektedir. Şile kil yataklarında maden re-
zervi azalmış alternatif kaynaklar bulunamamıştır. Bu bölgede 
ayrıca acil ihtiyaç nedeniyle mevcut alanlara kentsel dönüşüm 
atıkları dökülmektedir. 
• SİT alanlarının yeniden incelenerek SİT sınırlarının yeniden 
güncellenmesine ihtiyaç vardır. Mevcut SİT alanları tespit edi-
lirken genellikle coğrafik yerleşim sınırları baz alınmış olup, 
gerçek SİT ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle bu sınırların 
üniversitelerden de yardım alınarak güncellenmesi ve gerçek 
sınırların tespit edilmesi yerinde olacaktır.
• 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması 
Hakkında Kanun’un 20. Maddesi bölgede madencilik yapılma-
sına engel teşkil etmektedir.
• Madencilik yatırım riski çok yüksek bir sektördür. Madencilik 
faaliyetleri çok zor şartlarda yapılmakta olup, işleme tesislerini 
kurmak ise neredeyse mümkün değildir. 
• İhtisaslaşmış kamu kurumu uhdesinde bulunan büyük alanlı 
eski maden ruhsatlarının içinde, değerlendirilebilecek atıl du-
rumda endüstriyel hammadde kaynakları bulunabilir, bunların 
bulunarak işletilebilmeleri yararlı olacaktır. 
Sonuç ve Öneriler
1. Çevre bilinci geliştirilmeli, çevrenin önemi ve korunması ko-
nusunda maden çalışanları, madenciler ve yöre halkı eğitilerek 
bilinçlendirilmelidir. Aynı şekilde madenin önemi ve kullanıl-
ma ihtiyacı da bu kapsamda yöre halkına ve topluma anlatıl-
malıdır. Bu amaçla devlet ve sivil toplum kuruluşları etkin 
olarak ortak tanıtım programı ve faaliyeti yapmalıdır. 
2. Ruhsat güvencesi sağlanmalı, kazanılmış haklar korunma-
lıdır.
3. Bürokrasi kolaylaştırılmalı, alınması gereken izin sayısı ve sü-
resi azaltılmalı, mükerrer izin alımı ortadan kaldırılmalıdır.
4. Madenlerin yoğun olarak bulundukları alanlar Maden Böl-
geleri olarak ilan edilmelidir. Madenin üretildiği yerde işlene-
bilmesi için sanayi izni verilmeli ya da yakın ve uygun bir yerde 

Maden Sanayi Bölgeleri 
oluşturulmalıdır. Jeolo-
jik olarak oluşmuş olan 
maden havzalarında ay-
rıca (OMSB) Organize 
Maden Sanayi Bölgeleri 
oluşturulmalı ve altya-
pısı Devletimiz tarafın-
dan hazırlanmalı, raylı 
sistemle limanlara ve 

tüketim yerlerine ulaşım bağlantıları yapılmalıdır. Öte yandan 
mevcut organize sanayi bölgelerinde de yatırım yapmak iste-
yen maden işletmecilerine gerekli çevresel şartları sağlamaları 
koşulu ile tesis kurma izni verilmelidir (Halihazırda bu izin ve-
rilmemektedir).
5. Orman bedelleri çok yüksektir. En az kesilen ağaç sayısı 
kadar ağaç diken veya dikmeyi taahhüt eden madencilerden 
teminat alınarak orman bedelleri alınmamalıdır ya da gelişmiş 
batı ülkelerinde olduğu gibi sembolik alınmalıdır.
6. Ülkemizdeki kritik madenler tespit edilerek, sanayimizin 
hammadde girdisi olan kritik madenlerin bulunduğu yerler ko-
ruma altına alınmalıdır. Kil seramik sektöründe kritik hammad-
dedir. Bu nedenle Şile kil bölgesi özel koruma bölgesi olarak 
ilan edilip hammadde güvencesi sağlanmalı, ayrıca B planı ola-
rak alternatif yeni kil kaynaklarının bulunması için çalışılmalıdır.
7. SİT alanları yeniden incelenerek SİT sınırları güncellenmeli-
dir.
8. Başbakanlık Genelgesi kaldırılmalıdır.
9. Zeytincilik Kanunu değiştirilmeli, kazanılmış haklar korun-
malıdır.
10. Riski yüksek olan madencilik sektöründe aramalar teşvik 
edilmeli, yatırım engelleri kaldırılmalıdır.
11. Madencilerin tüvenan üretim ve zenginleştirme tesislerin-
de kullanılan enerji tüketimlerinde ÖTV ve KDV alınmamalıdır.
12. Yüksek düzeyde katma değer yaratacak ürün geliştiren 
madencilerin Ar-Ge faaliyetleri desteklenmelidir.
13. Talep halinde madencilik yatırımlarının ihtiyaç duyacakları 
enerjinin karşılanması için orman arazisi dahil devletin hüküm 
ve tasarrufu altındaki tüm arazilerin kullanımı bedelsiz olma-
lıdır.
14. Madencilik firmalarının kendi tesislerinin enerji ihtiyaçla-
rının karşılanabilmesi amacıyla yenilenebilir (RES, jeotermal 
kaynaklar, güneş enerjisi vb.) enerji kaynaklarından faydalana-
bilmeleri için yapacakları yatırımları desteklenmelidir.
15. İhtisaslaşmış devlet kurumları uhdesinde olan geniş alanlı 
maden sahaları endüstriyel maden arama ve işletmeciliğine 
açılmalıdır.
16. Hammadde firmaları arasında yaşanan haksız rekabet ne-
deniyle ülke kaynaklarının ucuz bir şekilde ihraç edilmesi ön-
lenmelidir. Bu amaçla madenlerde sadece o bölgelerdeki alt 
yapılarda kullanılmak üzere bir fon oluşturulmalıdır.
17. Yerli firmaların globalleşmelerine yardımcı olunması ama-
cıyla yerli maden şirketlerinin yurt dışında ruhsat sahibi olma-
ları ve yabancı firmalarla yurt dışında ortak yatırım yapmaları 
desteklenmelidir. 

Teminat bedeli 1 dekar alana kadar 19.890 TL olarak uygulanmaktadır.
Gelişmiş ülkelerin bir bölümünde (Kanada, Norveç, Galler vb.) orman bedelleri semboliktir (10-13 $/hektar).

138



*

www.ebro.com.tr Tel: (216) 364 99 03 - 04  İstanbul     teknik@ebro.com.tr
 

* Endüstriye tesislerde kullanılan tüm otomasyon sistemleri için gerekli
haberleşme protokollerini destekleyen geniş ürün yelpazesi..
* 24 veya 220 volt beslemeli, 4-20mA, 0-20mA, 0-10V, HART ve Profibus DP V1 opsyonel, P+F mekanik veya indüktif 8v namur sensör kontrolü ile donatılmış
* *EN60529 a göre IP65/67/68-Ex koruma sınıfına sahip geniş ürün yelpazesi. (standart veya opsiyonel donanımlar için lütfen iletişime geçiniz)



www.madencilik-turk iye.com
1 Haziran 2018

INOVASYON

Geleceğin Madenciliğinin Nasıl 
Olacağı Sorunsalı

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

kahraman@email.arizona.edu

Bu yazıyı yurt dışındaki bir 
sempozyum dönüşünde 
uçakta yazıyorum. Öncelikle 
sempozyumun ana konusu 

‘Geleceğin madenciliğinin nasıl olacağı’ olsa da; keynote ko-
nuşmacılarının -etkileyici CV’lere sahip olmalarına karşın- biri 
dışında kalanların teknoloji ve proses değişimi anlamında do-
yurucu bir fikir ortaya koyamadıklarını belirtmeden geçeme-
yeceğim. Konuşmacılardan biri mineral ve metal fiyatlarındaki 
oynaklıkları kontrol edebilmek için üzerinde çalıştıkları küçük 
boyutlu mevsimsel madencilik konusuyla, bir diğeri AB’de 
madenciliğin geleceğiyle, diğeri madencilikte 4.0 devrimiyle 
ve son konuşmacı da metal kazanımında bioteknolojiyle ilgili 
konuşmalar yaptılar. Son konuşmacı dışındaki diğer konuşma-
cıların maalesef madenciliğin geleceğiyle ilgili pek bir tespitle-
rinin olmadığını görmek aslında küresel olarak sektörümüzün 
bir gelecek hazırlığının olmadığının da işareti. Son konuşmacı 
ise gelecek tespiti yerine gelecekte kullanılması yeterli şartlar 
sağlanması halinde mümkün olacak bir teknolojik yeniliği an-
lattığı için onu ayrı bir kategoride değerlendiriyorum. 

Bugün sektörümüzde teknolojik gelişmeler ekipman üreticile-
rinin ve tedarikçilerinin kontrolünde ilerliyor. Özellikle son 10 
yıl içerisinde inorganik bir biçimde büyüyen devasa firmalar 
maden teknolojisi ve yönetimi konusunda hiç bir zaman sağ-
layamayacakları vaatlerde bulunuyorlar ve buradan ciddi ge-
lirler elde ediyorlar. Maalesef tedarikçiler tarafından sunulan 
yeni teknolojilerin maden üreticileri tarafından yeterli hesap-
lamalar, değerlendirmeler ve planlamalar yapılmadan, şirketin 
vizyonuyla ne kadar uyuştuğuna bakılmadan, çoğu zaman ye-
terli olgunluğa ulaşmadan bir hevesle satın alındığını, ancak 
ürünler kullanılmaya başlandıktan bir süre sonra bu teknoloji-

nin/ürünün hedeflenen problemleri çözmediğini görmekteyiz. 
Ancak ilk aşamalarda yapılması gereken değerlendirmelerin 
vaktinde yapılmamış olması sebebiyle genellikle hatırı sayılır 
miktarda bir bütçenin boşuna tüketilmesi gibi bir durum orta-
ya çıkmış oluyor. Bu durum zaman zaman teknolojiye ve gelişi-
me önyargı oluşturacak kadar güçlü bir etki yaratabiliyor.

Madencilik sektörünün fabrika, perakende, petrol, kimya, in-
şaat, sağlık, savunma, uzay gibi bir çok sektörle benzerlikleri 
olsa da, doğası gereği farklı bir konumu bulunmaktadır. Ama 
farklı olması bu sektörün yenilikçilik açısından tutucu olmasını 
ve geri kalmasının gerekçesi olamaz. Yukarıda saydığım sek-
törleri inovasyon açısından değerlendirecek olursak maalesef 
maden sektörü sıralamada en geride kalmaktadır. Bu duru-
mun nedeni olarak sadece bir noktayı göstermek konunun va-
hametini azaltacak ve basitleştirecektir. Onlarca yıldır yeni bir 
üretim yöntemi geliştirmemiş, en büyük ve teknolojik olarak 
en gelişmiş olanlarının bile en fazla six sigma, lean gibi diğer 
sektörler tarafından geliştirilmiş yöntemlerle verimliliğini art-
tırmayı hedeflediği bir sektörden bahsediyoruz. Aslında çelişki 
tam olarak burada başlıyor. Diğer sektörlerden farklı olduğu-
muzu söylüyoruz ancak iş inovasyona gelince, en başarılı ola-
nımız bile kendi yeniliklerini üretmek yerine diğer sektörlerin 
çözümlerinden medet umuyor. 

Sempozyuma geri dönecek olursak panelde bana yöneltilen 
teknolojik olarak tam otomasyona sahip madenciliğe ne kadar 
yakınız sorusuna verdiğim cevabı burada da özetlemek istiyo-
rum. Örnek olarak madencilikte ekipmanlara görev dağılımının 
verilmesi (filo yönetimi, dispatching) ilk olarak 80’li yılların ba-
şında gerçekleştirildi. Bu yöntem endüstri açısından standart 
haline geldi. Bugün dünya üzerinde belli bir ölçeğin üzerin- 
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de üretime sahip bütün madenler bu teknolojiyi uzun yıllardır 
kullanmaktalar. Bu yöntemle her operasyon farklı bir momen-
tum yakalamış veya fayda sağlamış olsa da ortalama 7%-15% 
arasında üretimde bir verimlilik artışı elde edildiğini söylemek 
mümkün. Son 35-40 yılın teknolojik olarak en etkili yeniliği ol-
masına rağmen firma bir sonraki aşamaya geçememiştir. Hali 
hazırda madenler maalesef 30 yıllık bir algoritma tarafından 
yönetilmektedir. Bu Edison tarafından ilk üretilen ampulün ha-
len kullanılması gibi bir durum. Çünkü bunca uzun bir süreçte 
algoritmanın değişen operasyonlara ve önceliklere göre yeni-
den yazılması ve gelişimin sürdürülmesi beklenirdi. Benzer şe-
kilde uzaktan kumanda edilen ekipmanların bugün büyük bir 
yenilikmiş gibi sunulması noktasında, 90’lı yıllarda Kanada’da 
1000 m’den daha derin bir ocaktaki bir LHD’nin yer üstünde 
kuyudan 15 km uzakta bulunan bir ofisteki operatör tarafından 
kullanıldığını unutmamak lazım. Asıl mesele teknolojinin varlı-
ğı değil, o teknolojinin adsorbsiyonu. Bugün sadece savunma 
sanayiinden faydalanarak bile maden sektöründe ciddi tekno-
lojik yenilikleri transfer mümkün ancak asıl mesele bu yeni tek-
nolojilerin sektör tarafından başarılı bir biçimde mevcut işleyişe 
entegre edilebilip edilemeyeceği.

Bugün yaygın bir biçimde endüstride ve akademide insanlar 
endüstri 4.0’dan esinlenerek “Maden 4.0” demeye başladılar 
ancak belki de resme bir adım daha geriden bakıp maden 3.0’a 
ulaşıp ulaşmadığımızı sorgulamamamız gerekiyor. Eğer bu 
sorgulamayı doğru bir biçimde yapar ve gerçeklerle yüzleşir-
sek; nesnelerin interneti, büyük veri, makine öğrenmesi, yapay 
zeka ve robotik gibi terimleri maden sektöründe kullanırken 
muhtemelen çok daha temkinli olmaya başlayacağız.

Bu sayının konusu olan endüstriyel mineraller açısından konuyu 
değerlendirecek olursak, elde mevcut bir rezerv potansiyelimi-
zin olduğu bir gerçek. Ancak eldeki rezervlerin diğer ülkelerde-
ki piyasalarda üçüncü ülkelerin talepleriyle şekillendiğini göz 

önünde bulundurursak, özellikle rezerv ve kalite bakımından 
dünya piyasasında öne çıktığımız minerallerde daha stratejik 
davranmamız yerinde olacaktır. Ancak üretimde işin sadece ilk 
birkaç aşamasını yapan alt yüklenici yerine gerçekten proje sa-
hibi konumuna gelmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmenin yolu 
ise planlamanın, üretimin, zenginleştirmenin ve pazarlamanın 
dışında kendi ürettiğimiz minerallerin üretiminde, zenginleştiril-
mesinde ve özellikle kullanım alanlarının arttırılmasında yenilik-
çi bir yaklaşım sonucunda bir ivme yakalayarak mümkün olacak-
tır. Bugün dünyanın bakır ihtiyacının hatırı sayılır bir yüzdesini 
üreten ve Şili devletinin çoğunluk hissesini elinde bulundur-
duğu Codelco şirketi, sadece metalin üretimi ve satışı üzerinde 
değil; aynı zamanda yenilenebilir enerji teknolojilerinde, uzay 
teknolojisinde, enerji sektöründe kullanımıyla ilgili araştırmalar 
da yapmakta ve elle tutulur sonuçlar elde etmektedir. Ancak bu-
rada kritik olan nokta, bu tür araştırmaların fil dişi kulelerden de-
ğil, gerçekten endüstri ve sektörlerin ihtiyaçlarının gözetilerek 
yapılıyor olmasıdır. Unutulmaması gereken bir husus da mine-
rallerin kendilerine olan talep var olduğu müddetçe üretilecek 
ve ekonomik olarak bir değer olacaklarıdır. Bu sebeple sahip 
olunan minerallerin kullanım alanlarının geliştirilmesi temelde 
o mineral açısından zengin rezervlere sahip firmalar ve ülkelerin 
kendi çıkarları açısından kritik öneme sahiptir.

Madencilik sektörü fiyatlardaki dalgalanmalara göre pozis-
yon alan bir sektördür. Rezerv tüketim hızının keşif hızından 
yüksek olduğu, cevher tenörlerinin günden güne düştüğü ve 
ocakların gitgide derinleştiği göz önüne alınırsa sektörümüz-
de inovasyonun önemi günden güne artmaktadır. Ancak bu 
yenilikçi girişimlerin başarılı olabilmesi için öncelikle şirketlerin 
ve karar mekanizmalarının ayaklarının yere basması ve mevcut 
durumun analizinin iyi yapılması gerekmektedir. Madenciliğin 
geleceğine yönelik tahminlere ve varsayımlara vakit harcamak 
yerine, maden sektörünün nerede olması gerektiğine yönelik 
çalışmalar yapmak sektör açısından daha faydalı olacaktır. 
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7103 Sayılı Yasa 

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

Vergi Kanunları İle Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki 7103 sayılı Yasa, 

21.03.2018 tarihinde kabul edilmiş, 27.03.2018 gün 30373 (2. 
Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7103 sayılı Yasa ile 3213 sayılı Maden Yasası’nın 30’uncu maddesi-
ne bir fıkra eklenmekte, Ek Madde 15 getirilmekte ve geçici 29’uncu 
maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi değiştirilmektedir.

a-İhale Konusu
30’uncu maddeye eklenen fıkrada; “Bu madde kapsamında bir 
sahanın ihalesinin iki defa yapılmasına rağmen sahaya müra-
caat olmaması durumunda sahanın aramalara açık hale gele-
ceği Genel Müdürlükçe ilan edilir. İlan edilen sahaya bir aylık 
sürede müracaat olmaması durumunda belirlenen ihale taban 
bedeli üzerinden ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla ol-
ması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale 
edilir.”, denilmiştir. 

3213 sayılı Yasa’nın ilk halinde; Arama ruhsatından düşen sa-
halar Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Maden Dairesi) ve Vila-
yetlerde 60 gün süre ile ilan edilir, bu sürede talip çıkmaz ise 
kayıtlardan silinerek aramalara açılırdı. Ön işletme ve işletme 
ruhsatından düşen sahalar ise Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
(Maden Dairesi) ve Vilayetlerde 3 ay süre ile ilan edilir, bu sü-
rede talip çıkmaz ise 3 ay daha bekletilir, bu sürede de talip 
çıkmaz ise otomatik olarak aramalara açılırdı.

5177 sayılı Yasa ile arama, ön işletme ve işletme ruhsatlarının 
ihale işlemleri birleştirilmiş; Herhangi bir sebeple hükümden 
düşmüş, terk edilmiş veya taksir (bölünmüş) edilmiş alanlar 
ihale ile aramalara açılır. İhale ilanı Resmi Gazete’de yayımla-
nır. İlan süresi içinde müracaat olmaması halinde alan başka 
bir işleme gerek kalmadan aramalara açık hale gelir, şeklini al-
mıştır. 5177 sayılı Yasa ile ihale ilanının Resmi Gazete kanalıyla 
yapılacağı Maden Yasası’na girmiştir.

5995 sayılı Yasa ile İşletme Ruhsat safhasında hukuku sona eren sa-
halara ilan süresi içinde talip çıkmaması durumunda bu sahaların 
aramalara açık hale geleceği yolu kapatılmıştır. Aynı durum Maden 
Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından görünür rezervi belirle-
nerek Genel Müdürlüğe devredilen sahalar için de geçerlidir. Kısaca 
İşletme ruhsat safhasında hukuku sona eren sahalar, ihalede talip 
bulunana kadar Genel Müdürlük kayıtlarından silinmeyecektir.

6592 sayılı Yasa ile hukuku sona eren tüm ruhsatlar ihale yo-
luyla taliplilerine verilecektir. 5995 sayılı Yasa ile İşletme Ruh-
sat safhası için geçerli olan ihale edilmeden verilmeyecek ruh-
satlara 6592 sayılı Yasa ile Arama Ruhsatları da eklenmiştir.

7103 sayılı Yasa ile;

• Hukuku sona eren ruhsat sahasının ihale edileceği Resmi Ga-
zete’de iki kez yayımlanacaktır.
• İki ilana rağmen sahaya talip çıkmaması durumunda sahanın 
aramalara açık hale geleceği Maden İşleri Genel Müdürlüğün-
ce üçüncü kez ilan edilecektir.
• Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen sahaya 
bir aylık sürede müracaat olması durumunda belirlenen ihale 
taban bedeli üzerinden talibine ruhsat verilecektir.
• Müracaatın birden fazla olması durumunda müracaat eden-
ler arasında yeniden ihale yapılacaktır.
Resmi Gazete’de iki ilan ve bu iki ilandan sonra Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından sahanın aramalara açılacağının 
üçüncü kez ilan edilmesi işlemi, kanaatimce bürokrasiyi ar-
tırmadan öte bir fayda sağlamaz. Genel Müdürlüğün iş yükü 
artacak bu sahaları takip etmek zorlaşacaktır. Resmi Gazete’de 
bir ilan ve bir ay sonra sahaların otomatik olarak aramalara açıl-
ması en uygun yoldu. Nitekim 3213 sayılı Yasada 5177 sayılı 
Yasa ile değişik sonrası ihale işlemleri bizim savunduğumuz 
şekle benzemekteydi.

b-Madencilere Getirilen Hapis Cezası
7103 sayılı Yasa ile Maden Yasası’na eklenen Ek Madde 15 sanı-
rım en tartışmalı kuraldır ve uygulanmasında çok büyük sorun-
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lar yaşatacaktır. Söz konusu kural oldukça bozuk bir anlatımla 
ve konuluş gerekçesini de aşan bir şekilde yasalaşmıştır.

Ek Madde 15’te; “Bu Kanun kapsamında işletme izni veya Ba-
kanlıkça şerh edilmiş rödovans sözleşmesi olmaksızın müca-
virdeki sahalara taşmalar hariç olmak üzere, maden ocağı açıl-
ması, maden üretilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden 
sahalarında üretim faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olan 
durumların düzeltilmesi ve/veya işletme güvenliğine yönelik 
faaliyetlerin dışında üretim faaliyetinde bulunulması fiillerini 
işleyenlere üç yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne ka-
dar adli para cezası verilir. Bu suçlardan hüküm giyenler infazın 
tamamlanmasından itibaren on yıl boyunca madencilik faali-
yeti yapamazlar.” kuralı getirilmiştir. 

Madde metni okunduğunda ne kadar hatalı kaleme alındığı gö-
rülmekte ve neyi kastettiği tam anlaşılamamaktadır. Ayrıca, yü-
rürlükte bulunan kurallara da aykırılıklar getirdiği tartışmasızdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 02.02.2018 gün 39 
sayı ile sunulan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 
Tasarısı”nın Genel Gerekçesinde; “Kaçak madencilik faaliyetle-
rinin önüne geçilmesi amacıyla bu faaliyetlerde bulunanlara 
hapis cezası getirilmesi ve bu sebeple hapis cezası alanların in-
fazının tamamlanmasından itibaren on yıl boyunca madencilik 
faaliyetinden men edilmesi,”nin düşünüldüğü belirtilmiş, Mad-
de gerekçesinde ise; “Madde ile, kaçak maden ocağı faaliyetleri-
nin önlenmesi amaçlanmaktadır. Buna göre, ruhsatı olmaksızın 
maden ocağı açılması, işletilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş 
maden sahasında madencilik faaliyetinde bulunulması fiilleri 
suç haline getirilmektedir. Öngörülen suç tipine karşılık gelen 
ceza ise üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile yirmibin güne 
kadar adli para cezası olarak belirlenmektedir.” şeklindedir. 

Hükümetin teklif ettiği metin; “Bu Kanun kapsamında herhangi 
bir ruhsatı olmadan maden ocağı açılması, işletilmesi veya faa-
liyetleri durdurulmuş maden sahasında madencilik faaliyetinde 
bulunulması fiillerini işleyenlere üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 
yirmi bin güne kadar adli para cezası verilir. Bu suçtan hüküm gi-
yenlere, infazın tamamlanmasından itibaren on yıl boyunca ma-
dencilik faaliyeti yapamazlar” şeklinde olmasına karşın, Plan Büt-
çe Komisyonunda değiştirilmiş ve yayımlanan şekle getirilmiştir. 

Esasen murat edilen bir maden ruhsatı olmadan, maden üretimi 
yapanlar hakkında getirilmek istenen kural, tamamen değiştiril-
miş ve ruhsatı olan madencileri de kapsar şekilde genişletilmiştir.

I-İşletme İzni Olmaksızın Maden Ocağı Açılması, 
Üretilmesi
İşletme İzni; İşletme ruhsatı alınmasından sonra Yasanın 
zorunlu kıldığı izinlerin tamamlanması sonrası, üretim fa-
aliyetinde bulunmak üzere idarece verilen bir belgedir. 
Anlaşılacağı üzere ortada bir ruhsat vardır. Yasa metninde 
İşletme İzninin aranması durumu, İşletme İzni olmadan fa-

aliyet yapılmasına ceza verileceği anlamına gelmektedir. 
Yukarıda açıkladığımız üzere hiçbir maden ruhsatına bağlı 
olmadan yapılan çalışmaya verilmesi düşünülen ceza kuralı 
genişletilmiştir. 

3213 sayılı Yasa’da 5177 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik sonu-
cu Yasa’nın 12’nci maddesi 5. fıkrasına; “Ruhsat veya işletme 
izni olmadan üretim faaliyetinde bulunulduğunun tespiti ha-
linde,”, şeklinde bir düzenleme getirilmiş, idare ruhsat veya 
işletme izni tabirlerini, ruhsat ve izin olarak kabul ederek uy-
gulamış, bu konuda açılan davalarda da idarenin yaklaşımı ka-
bul görmüştür. Ruhsat veya İşletme İzninden anlaşılan bu iki 
belgeden birisinin olması halidir. Buna rağmen idarenin yanlış 
uygulamasından birçok maden ruhsat sahibi etkilenmiş, ruh-
satı olup, işletme izni bulunmayan ruhsat sahiplerine idari para 
cezası uygulanmıştır. 

Sonunda, 3213 sayılı Maden Yasası 12’nci maddesi 5. fıkrası 
5995 sayılı Yasa ile; “Ruhsatı olmadan veya başkasına ait ruh-
sat alanı içerisinde üretim yapıldığının tespiti halinde,” şek-
linde değiştirilmiş ve eklenen 7. fıkra ile de; “Ruhsatlı, ancak 
üretim veya işletme izni olmadan aynı grupta üretim yapıl-
dığının tespiti halinde, üretim faaliyeti durdurularak teminat 
irad kaydedilir.”, denilerek yanlış uygulamadan dönülmüştür.

3213 sayılı Yasa’nın 12’nci maddesinin 5995 sayılı Yasa ile deği-
şik 5. fıkrası ve maddeye eklenen 7. fıkrası az yukarıda açıkladı-
ğımız şekilde yürürlüktedir. Bu nedenle, İşletme İzni olmaksızın 
maden ocağı açılması, üretilmesi fiillerine uygulanacak hapis 
ve adli para cezası, kanaatimce sadece maden ruhsatı olmaksı-
zın yapılan faaliyetlere uygulanabilir.

II-Bakanlıkça Şerh Edilmemiş Rödovans Sözleşmesi 
Olmaksızın Maden Ocağı Açılması, Üretilmesi
3213 sayılı Maden Yasası EK Madde 7’nin 6592 sayılı Yasa ile 
konulan ilk fıkrasında; “Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler ara-
sında rödovans sözleşmeleri Bakanlığın iznine tabidir. İzin alın-
maksızın yapılan rödovans sözleşmesi ile yürütülen madencilik 
faaliyeti durdurulur.”, kuralı bulunmaktadır.

Ancak, Rödovans sözleşmesinin Bakanlıkça şerh edilmemesi 
böyle bir sözleşmenin hukuk aleminde yapılmamış, doğma-
mış olması anlamına gelmemektedir. Nitekim Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu’nun 11.10.2006 gün E:2006/11-617, K:2006/642 
sayılı kararı da bu yöndedir. Ayrıca, Rödovans sözleşmesinin 
ilk unsuru bir ruhsat sahasına dayalı olmasıdır. Ortada bir ruh-
sat ve bu ruhsata dayalı bir Rödovans sözleşmesi varsa somut 
olaya hapis cezası uygulanamaz. Bakanlıkça şerh edilmemiş ise 
bu alandaki faaliyet durdurulacak, durdurmaya rağmen çalış-
ma devam ediyor ise 3213 sayılı Yasanın 10’uncu maddesi 8. 
fıkrası (d) bendi gereği, idari para cezası uygulanacaktır. Fakat 
ortada bir Rödovans sözleşme var ancak çalışma alanı Rödo-
vansa konu alanla hiçbir ilgisi olmayan bir alanda yapılıyor ise 
bu çalışmaya hapis cezası ve adli para cezası verilmesi kaçınıl-
maz hale gelecektir. 
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III-Mücavirdeki 
Sahalara Taşmalar 
Hariç, Maden Ocağı 
Açılması, Üretilmesi
Bir ruhsat sahasına da-
yalı faaliyetin ya da bu 
ruhsat sahası ile yapıl-
mış ve Bakanlıkça şerh 
edilmiş Rödovans söz-
leşmesine dayalı faa-
liyetin, mücavirindeki 
sahalara taşması halin-
de hapis ve adli para 
cezası verilmeyecektir. 

Mücavir; yakın, civar anlamına gelir. Yasa metninde müca-
vir kelimesi hatalıdır. Bunun yerine, bitişik veya hem hudut 
denmesi daha uygun olurdu. Yine de bu anlamda kullanıl-
dığından şüphe yoktur. Taşmalar ifadesinin kullanılmış ol-
ması, bir ruhsat ve bu ruhsata dayalı faaliyet sonucu sınırın 
aşılıp taşma meydana gelmesidir.

IV-Faaliyeti Durdurulmuş Maden Sahalarında 
Üretim Faaliyeti
3213 sayılı Maden Yasası’nın 29’uncu maddesi ilk fıkrasında; 
“İşletme faaliyeti, projesine göre ve bu Kanunun ilgili hüküm-
lerine göre yürütülür. İşletme projesine aykırı faaliyette bulu-
nulduğunun tespit edilmesi halinde projeye uygun faaliyette 
bulunulması için ruhsat sahibine altı aya kadar süre verilir. Bu 
süre sonunda projeye uygun faaliyette bulunulmaması halin-
de 50.000 TL idari para cezası verilerek üretim faaliyeti dur-
durulur. Ancak projeye aykırı faaliyetlerin işletme açısından 
tehlikeli olduğunun tespit edilmesi halinde tehlikeli durum 
giderilinceye kadar üretim faaliyetleri doğrudan durdurulur.”, 
kuralı bulunmaktadır. 

İşletme projesine uygun üretim faaliyetine geçilebilmesi için 
yapılan çalışmalara bir hapis cezası getirilmemektedir. An-
cak faaliyetin durdurulması konusunda, Maden Yasası’nın 
7., 12., 14., 29., 31., Ek Madde 7, Geçici 23 ve Geçici 25’inci 
maddelerinde de faaliyeti durdurma hükümleri bulunmakta-
dır. Bunlara ilave olarak 7103 sayılı Yasayla Ek Madde 15’de 
getirilmiştir. Faaliyeti durdurulan sahalar ile faaliyeti durdu-
rulan alanlar farklıdır. Bir ruhsat sahasının belli bir kısmında 
faaliyet durdurulurken başka bir kısmında faaliyet durmaz 
ya da durmayabilir. Konan hükümde, faaliyeti durdurulmuş 
maden sahaları dense de ruhsat sahasının Yasaya aykırı fa-
aliyetin olmadığı bölümde yapılan çalışmalara bu hükmün 
uygulanmaması gerekir. 

Ceza Yasası uyarınca, İşlendiği zaman yürürlükte bulunan Ya-
saya göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza ve-
rilemez. İşlendikten sonra yürürlüğe giren Yasaya göre suç 
sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz. Bu ne-
denle, 7103 sayılı Yasa yürürlüğe girdiği, 27.03.2018 tarihinden 
önceki olaylara uygulanamayacaktır. Yasayı uygulayacak ida-

renin söz konusu kuralı uygularken oldukça dikkatli davranıp, 
eski imalatları yeni çalışmalardan ayırması gerekecektir.

V-Yasaya Aykırı Fiilleri İşleyenlere Hapis Cezası ve 
Adli Para Cezası
Yasaya aykırı fiilleri işleyenlere üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 
yirmi bin güne kadar adli para cezası verilecektir.

Maden ruhsatlarının büyük kısmı tüzel kişilere aittir. 5237 sa-
yılı Türk Ceza Yasası’nın 20’nci maddesi; “Ceza sorumluluğu 
şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. 

Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç 
dolayısıyla Kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki 
yaptırımlar saklıdır.”, şeklindedir. 

Tüzel kişilerin bazı haklara sahip olmaları ve bazı borçlar yük-
lenebilmelerinde özel hukuk açısından hak ve fiil ehliyetine 
sahip oldukları düşünülebilir ise de onların ceza hukukundaki 
suç failliği ve cezai sorumluluk için aranan kusur ve hareket 
yeteneklerine sahip olmadıkları görülür. Ceza hukuku bakı-
mından, suçun maddi unsurunu oluşturan fiil, mutlaka bir 
insan davranışı olmalıdır. Nitekim 7103 sayılı Yasa metninde 
de, “Bu suçlardan hüküm giyenler infazın tamamlanmasın-
dan itibaren on yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamazlar.” 
şeklindedir. 

3213 sayılı Yasanın 12’nci maddesinin son fıkrasının ilk şek-
linde; “Maden hakkı olmayan kişiler tarafından çıkarılan cev-
herlere geçici olarak el konularak bunlar hakkında 1’inci fıkra 
hükümleri uygulanır. Bu şekilde maden çıkarılması Devlet 
malına karşı işlenmiş fiil sayılır.”, şeklindeydi. 5177 sayılı 
Yasa ile 3213 sayılı Yasanın 12’nci maddesi 5. fıkrası, “Ruhsat 
veya işletme izni olmadan üretim faaliyetinde bulunulduğu-
nun tespiti halinde, üretilen madene mülki idare amirliklerin-
ce el konulur. Bu kişilere, bu fıkra kapsamında üretilmiş olup 
el konulan ve el konulma imkanı ortadan kalkmış olan tüm 
madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari 
para cezası uygulanır. Bu şekilde maden çıkarılması ve/veya 
sevk edilmesi Devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılır. Bu fiili 
işleyenler adli takibat yapılmak üzere ilgili makamlara bil-
dirilir.” halini almıştır.

5995 sayılı Yasa ile madde metninden, “Bu şekilde maden çı-
karılması ve/veya sevk edilmesi Devlet malına karşı işlenmiş fiil 
sayılır. Bu fiili işleyenler adli takibat yapılmak üzere ilgili ma-
kamlara bildirilir.”, cümlesi kaldırılmıştır.  

Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 5995 sayılı Yasa yürür-
lüğe girene kadar ruhsatsız alanda faaliyet gösterenleri adli 
takibat yapılmak üzere ilgili makamlara duyurduğuna şahit 
olmadık. 7103 sayılı Yasa ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü-
nün ruhsatsız alanda faaliyet gösterenlere yaptığı tespitten 
sonra ne gibi işlem yapacağı, tarafımızdan da merak edil-
mektedir.
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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.2017)
Birim

CM
E G

roup

23.May.18 Altın 1294,00 0,67 1285,40 USD/tr. oz

23.May.18 Gümüş 16,53 -1,25 16,74 USD/tr. oz

23.May.18 Platinyum 913,00 -2,46 936,00 USD/tr. oz

23.May.18 Rodyum 2240,00 30,61 1715,00 USD/tr. oz

23.May.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.2017)
Birim London M

etal Exchange

23.May.18 Alüminyum 2273,00 0,78 2255,50 USD/ton

23.May.18 Bakır 6960,00 -3,07 7180,50 USD/ton

23.May.18 Çinko 3051,00 -9,60 3375,00 USD/ton

23.May.18 Kalay 20675,00 2,66 20140,00 USD/ton

23.May.18 Kurşun 2457,00 -3,38 2543,00 USD/ton

23.May.18 Nikel 14760,00 16,40 12680,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2017)
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)

May.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 560 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6800

May.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 560 KOZLU MÜ. LAVUARI 6800

May.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 560 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6800

May.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 560 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7000

May.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 510 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

2.May.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 280-290 USD/dmt

2.May.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 44-46% Konsantre 260-270 USD/dmt

2.May.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 42-44% Konsantre 240-250 USD/dmt

2.May.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 42-44% parça 300-310 USD/dmt

2.May.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 280-290 USD/dmt

2.May.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 260-270 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.

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
13- 17 Ağustos  Meeting on the International Mineralogical Association 
IMA 2018, Avustralya, ima2018.com
24-26 Temmuz  Queensland Mining & Engineering Exhibition QME 2018,  
Avustralya, reedexhibitions.com.au
5 -6 Eylül  Mining the Territory 2018, Avustralya, ntresourcesweek.com.au/
mining-the-territory-conference
6 -8 Eylül  MEI2018 Mining Exploration International, ABD, miningexplora-
tioninternational.com
10 -14 Eylül  Electra Mining Africa, Güney Afrika, electramining.co.za

12 -14 Eylül  Coal Association of Canada National Conference, Kanada,  
bit.do/ekKcB
22 -25 Eylül  SEG 2018, ABD, seg2018.org
6- 8 Ekim  Mining Industry Expo – 2018, Ukrayna
14 – 19 Ekim  Society of Exploration Geophysicists International Exposi-
tion & 88th Annual Meeting, ABD,  seg.org
15 – 18 Ekim  The 2018 International Pittsburgh Coal Conference, Çin, 
engineering.pitt.edu/pcc/
28 – 29 Ekim  The Silver & Gold Summit, ABD, cambridgehouse.com/e/
silver-and-gold-summit-2018-75
1 -2 Kasım  Mining and Metallurgy Conference, Fransa, metal.euroscicon.
com
7- 9 Kasım  Geostatistical/Stochastic Simulation Methods, Tools and Appli-
cations from Ore Reserves to Mine Production, Avustralya, ausimm.com.au
19- 21 Kasım  Process Mineralogy 2018, Güney Afrika, min-eng.com/pro-
cessmineralogy18/index.html
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

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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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
Sayfa Firma

17 Anadolu Flygt

117 Ant Group

91 Ardef

109 Argetest

38,39 Arr Elektrik (Ata Redüktör)

5,9,80,81 Barkom

135 BASF

Arka Kapak İçi Bilgi Mühendislik

37 Böhler

52,53 Core Drill

119 Çayeli Bakır

95 Çolakoğlu Makine

93 Çukurdere Sondaj

77 Dama Mühendislik

63 Danfoss

79 DBC Makina

Sayfa Firma
127 Demir Export

83 DMT

7 Doğanak Kollektif

51 Draeger

139 Ebro Armaturen

149 EIF

Ön Kapak, 43 Epiroc

33 Ercan Otomasyon 

99 ERD Sondaj

115 Ersencer

23 Esan

143 Esit

65 Flowrox

85 FLSmidth

107 Foramec

45 GeoGrafik

Sayfa Firma
15 Global Magnet Sondaj

87 Hardox

105 Imerys

25 Jemas

31 Kayen

73 Kensan

113 Ketmak

K.Ö.K, Kontrolmatik

137 Labris

69 Loesche

55 MB Crusher

29 MBEF

27 Mestaş

11 Metso

47 MTM Makine (Derrick)

121 Muratdere

Sayfa Firma
19 Netcad

Arka Kapak Ortadoğu Sondaj

97 Özfen

123 Pasinex

Ön Kapak İçi Pena Maden 

3 Pozitif Sondaj

21 Saes

61 Sandvik

100,101 Sibelco

13,111 Son-mak

1 Teknima

57 thyssenkrupp

35,K.A.K Tuson Turkuaz

147 Tünelmak

151 Maden Türkiye Fuarı (Tüyap)

125 Yünel

49,141 Zitron

Satılık Demir Cevheri

Şırnak Bölgesinden, toplam Fe yüzde 57 tenörlü, 
düşük silis ve fosfat içerikli tüvenan 

demir cevheri satılıktır.

Stokta 10.000 ton bulunmakta olup
aylık 40.000 ton üretim kapasitesine sahip 

sahamızda 600.000 ton görünür rezerv mevcuttur. 
Rezerv genişletme çalışmaları devam etmektedir.

Maden sahasından liman ve tren istasyonlarına 
ya da istenen lokasyona nakliye imkanımız mevcuttur.

Tel: 0312 482 18 60

E-Posta: danismanlik@mayeb.com.tr
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En iyi sonuçlar için,
En iyilerle çalışın.

TUSON TURKUAZ



En iyi sonuçlar için,
En iyilerle çalışın.

TUSON TURKUAZ



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




