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Hasançelebi Demir Madeni’de tüvenan cevher 
Birikim Mühendislik Ltd.’nin kurduğu tesiste 
Manyet Ltd. tarafından kurulan separatörler 

ile zenginleştiriliyor.

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
Dünya Madene Yatırım Yapıyor

Peru Başkanı: Madencilik Yatırımları 2018 Yılında 15 Milyar Doları Aşacak
Ülkenin 97. Bağımsızlık gününde konuşan Peru Başkanı Martin Vizcarra, 2018 yılında ülkenin 
madencilik yatırımlarının 15 milyar doları geçeceğini açıkladı. Maden ve hidrokarbon alanla-
rında yapılacak yatırımların ülke kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını belirten Vizcarra, yer 
altında muazzam bir zenginliğe sahip olan ülkenin, yeryüzünde yoksullukla mücadele etmesi-
nin kabul edilemeyeceğini dile getirdi. 

Diğer taraftan Peru Enerji ve Madencilik Bakanlığı, ülkedeki madencilik yatırımlarının 2018 yı-
lının ilk dört ayında 1,2 milyar dolara ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %36,3 arttığını 
bildirdi. Bakanlık tarafından yayımlanan son raporlarda, madencilik yatırımlarının geçtiğimiz 
Nisan ayında 363 milyon dolara ulaşarak, 2017 yılının Nisan ayına göre (237 milyon dolar) 
%53,2’lük artış kaydedildiği ifade edildi. Raporda ayrıca, madencilik yatırımlarının Nisan ayında 
193.000’den fazla yeni işgücü yarattığı belirtildi.

Şili Madencilik Sektörüne 2021 Yılına Kadar Yapılacak Yatırım Tutarı 30 Milyar 
Dolar
Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, 30 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen “Sociedad 
Nacional de Mineria-SONAMI” yıllık yemeğinde yaptığı konuşmada, madencilik sektö-
rüne 2021 yılına kadar 30 milyar dolar değerinde yatırım yapılacağını açıkladı. Yapı-
lacak yatırımların sektörde 55.000 kişilik istihdam yaratma kapasitesine sahip olduğu 
belirtildi.

İran’da 5,5 Milyar Dolar Değerindeki Maden Projeleri Mart 2019’a Kadar Faaliyete 
Geçecek
Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere dayanarak verilen 
demeçte, İran’ın Mart 2019 sonuna kadar madencilik ve ilgili sektörlere ilişkin 5,5 milyar 
dolar değerinde projenin faaliyete geçmesi planlanıyor. İran Maden Endüstrisi Geliştir-
me ve Yenileme Organizasyonu (IMIDRO) ve büyük özel şirketler, mevcut takvim yılının 
başlangıcından bu yana üç büyük madencilik projesini faaliyete geçirdi ve 28 proje daha 
faaliyete geçecek şekilde planlandı. IMIDRO’da planlama ve stratejik denetim direktörü 
olan Somayeh Kholousi’ye göre bu projeler 4.330 doğrudan ve 43.875 dolaylı istihdam 
yaratacak. Ayrıca IMIDRO’nun geçtiğimiz yıl 27 projeyi hayata geçirdiğini ve bu proje-
lerin değerini 4.350 doğrudan ve 11.950 dolaylı istihdam yaratarak 2,9 milyar dolar ola-
rak belirlediğini öğrenildi. IMIDRO başkanı Mehdi Karbasian’a göre İran’ın madenleri ve 
madencilik ihracatının değeri geçtiğimiz İran takvim yılında 9 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşti.

Yukarıdaki haberler sadece 2018 Ağustos ayına ait. Önceki aylarda da milyar dolarlık 
benzer gelişmeler mevcut. Dünya genelinde pek çok ülke ekonomik olarak bir değişimin 
içerisinde. Ekonomik dengeler yeniden belirleniyor. Bu değişimde yerini sağlamlaştırmak 
isteyen ülkeler madenciliğin öneminin farkına varıp bu alandaki yatırımlarını arttırıyorlar. 
Ülkelerin gelişimini sağlayacak en önemli kaynak kendi sınırları içerisindeki doğal kay-
naklardır. 

Aklın yolu bir. Topraklarımız altında var olan doğal kaynakları ekonomiye kazandıralım 
hem ülke olarak para kazanalım hem de istihdam sağlayalım. Üretim yaparsak her alanda 
kazanırız...
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TÜRKIYE’DEN HABERLER

Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü Kuruldu 

Mazıdağı Fosfat Yatırımında Sona Gelindi

Temmuz 2018

Ağustos 2018

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilişkili olarak kurulan 
Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünün teşkilat yapı-
sı, yetki ve esasları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlen-
di. Enstitüye 47 adet yeni kadro ihdası yapıldı.
Kısaca NATEN olarak adlandırılan ve TÜBİTAK, TÜBA, TAEK gibi 
özel yapılandırılan kurum; skandiyum, itriyum ve lantanitlerin de-
ğerli kimyasalları barındıran nadir elementleri araştıracak. Japon-

ların “teknoloji tohumu”, ABD’nin “teknolojik metal” diye adlandı-
rıldığı bu elementler, metalürji, seramik, cam, nükleer, petrokimya, 
elektrik-elektronik alanlarında geleceğin madeni olarak önem taşı-
yor. NATEN, nadir elementlerde kısa, orta ve uzun dönem politika 
ve strateji kararları için gerekli bilgileri oluşturacak. Enstitü, nadir 
toprak elementlerinin geniş şekilde kullanımı, ürün ve teknolojinin 
geliştirilmesi, üretilmesi amacıyla araştırma yaptıracak. 

Cengiz Holding'in 1,2 milyar euro yatırımla hayata geçirdiği 5 ana 
fabrika ve 12 yardımcı üniteden oluşan Eti Bakır Metal Geri Kazanım 
ve Entegre Gübre Tesislerinde üretimin başlaması için sona gelindi. 
Önümüzdeki günlerde kademeli olarak üretime başlayacak tesisin 
yıl sonunda tam kapasiteyle çalışarak bölgedeki işsizliğe ve ürettiği 
mamullerdeki ithalata son vermesi bekleniyor. Cengiz Holding Ge-
nel Koordinatörü Ömer Mafa’nın Anadolu Ajansı’na aktardığı bilgi-
lere göre şirketin Kastamonu Küre'de ürettiği pirit konsantrelerin-
de bulunan kobalt, çinko ve bakır gibi önemli madenlerin kazanımı 
için Mardin tercih edildi. Mafa konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 
"Uzun yıllardır bu değerli madenleri ekonomimize nasıl kazandırabi-
liriz diye çalışma yürütüyorduk. Bunun sonucunda da bu madenlerin 
geri kazanılabileceğini tespit ettik. Ancak yan ürün olarak sülfürik asit 
söz konusuydu. Bu da gübre sanayisinin ham maddesini teşkil eden 
bir ürün. Gübreye dönüştürmek için fosfat ve amonyak gibi diğer 
maddeler de gerekliydi. Bu tesisi gerçekleştirmek için iki alternatifimiz 
vardı. Ya bu tesisleri Samsun'daki mevcut tesislerimizin yanında alt 
yapısı tamamlanmış bölgede inşa ederek yıllardır atıl durumda bu-
lunan Mardin Mazıdağı’ndaki fosfat tesisini Samsun'a nakletmekti. 
Veya Küre'deki piriti Mardin'in Mazıdağı ilçesine nakledip bu tesisleri 
Mardin'de kurmaktı. Samsun'da kurmak daha ekonomik ve pratik 
gözükmesine rağmen Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Cengiz, 
ülkemize olan borcunu ödemek ve öncü bir misyon üstlenmek üzere 
bu tesislerin Mazıdağı ilçesinde kurulmasını istedi ve talimatını verdi."

Projenin ilerlemesiyle inşaatın başladığını, hızlı bir şekilde bu te-
sislerin tamamlanması için üstün çaba gösterdiklerini aktaran 
Mafa, "Üç yıl gibi kısa bir sürede bu tesisleri tamamladık. Hali hazırda 
devreye alma çalışmaları devam etmekte. Toplam 1,2 milyar euro 
üzerinde bir yatırımı tamamladık. Mardin, işsizliğin en yoğun olduğu 
bölgelerden biri, diğer yatırımlara da öncülük edeceğimizi umuyo-
rum." dedi. Entegre tesisler sayesinde ülke ekonomisine önemli 
katkı sağlamayı hedeflediklerini aktaran Mafa şöyle devam etti: 
"Tesisler kademe kademe devreye girip tam kapasiteyle çalıştığında 
gübre ihtiyacının 350 milyon dolarlık kısmını karşılayacak, aynı za-
manda da 270 milyon dolarlık kobalt, çinko ve bakır üretimi sağlaya-
cak. Bu sayede 620 milyon dolarlık bir ithalatı ikame etmiş olacağız. 
Yurdumuzun cari ve dış ticaret açığının azaltılması ve işsizliğin ön-
lenmesi amacıyla bu yatırımımız gibi yerli girdi oranı yüksek entegre 
sanayi yatırımlarının artmasına öncü olacağımızı umut ediyoruz." 
Tesislerin Genel Müdürü Emre Kayışoğlu ise tesislerin 1 mil-
yon 580 bin metrekarelik bir alanda 5 ana fabrika, 12 yardımcı 
tesisten oluştuğunu söyledi. Son üç yıldır inşaat tesislerinde 
285'i yabancı mühendis olmak üzere 5 bin kişinin görev aldı-
ğını anlatan Kayışoğlu; "İşletme aşamasına geçtiğimizde de bin 
250 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlayaca-
ğız. Çevremizde oluşturacağımız eko sistemle 25 bin kişi işsizlikten 
kurtulacak. Fabrikanın yaratacağı 25 bin kişilik eko sistem kentin 
işsizlik oranının önemli ölçüde azaltacak." ifadesini kullandı. 

Maden Yüksek Mühendisi Umur Gençoğlu Vefat Etti
Türkiye Madenciler Derneği, Yurt Ma-
denciliğini Geliştirme Vakfı gibi önemli 
STK’larımızda ve Saim Budin Madencilik, 
Dedeman Madencilik gibi köklü şirketler-
de çeşitli pozisyonlarda görev alan, yeni 
şirket girişimleri ile adından söz ettiren 
Maden Yüksek Mühendisi Umur Gençoğ-
lu yakalandığı amansız hastalık nedeniyle 

24 Ağustos 2018 tarihinde hayata gözlerini yumdu. İTÜ Maden 
Fakültesi’nden 1965 yılında Maden Yüksek Mühendisi olarak me-
zun olan, 53 yıllık meslek hayatında madencilik camiasının büyük 
saygısını kazanan Gençoğlu ülkemizde önemli maden projelerini 
ekonomiye kazandırılmasında büyük rol oynamıştı.
Sporcu kişiliği ve tenise olan büyük sevgisi ile bilinen Umur Gençoğ-
lu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.

Maden Yüksek Mühendisi Umur Gençoğlu Hakkında
Profesyonel iş hayatına Sıtkı Koçman Grubu’nda başladı. Sıra-
sıyla 1978-1991 yılları arasında Saim Budin Madencilik, 1992-
1996 yılları arasında Filiz Madencilik, 1996-2001 yılları arasında 
özel olarak mermer ve krom ocaklarında görev alan Gençoğlu, 
2001 yılında Dedeman Madencilik AŞ’de Ar-Ge Direktörü olarak 
göreve başladı. 9 yıl boyunca Dedeman Madencilik bünyesinde 
başarı ile geçen kariyeri sonrasında 2010-2011 yıllarında Dede-
man Madencilik Genel Müdürü olarak görev aldı. 2011-2012 
yılları arasında Santek Madencilik şirketinin kurucu ortağı ve 
Genel Müdürü oldu. 2012 yılı sonrasında girişimcilik ruhu ile 
mühendis arkadaşları ile birlikte MEYRA Mühendislik ve Danış-
manlık şirketini kurdu ve şirketin bünyesine aldıkları kurşun - 
çinko maden ocağıyla ilgili çalışmalarına 2017 yılı sonuna kadar 
devam etti. 
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TTK – Black Diamond Ekibi Rusya’da Yarışacak 

Alamos’tan Çanakkale’ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım 

Ağustos 2018

Temmuz 2018

Uluslararası Maden Kurtarma Ekipleri Yarışması'na (IMRC-2018) 
Türkiye'yi Temsilen TTK'nın Black Diamond (Kara Elmas) ekibi 
katılacak. 22-29 Eylül 2018 tarihlerinde Rusya'nın Ekaterinburg 
Bölgesinde gerçekleştirilecek yarışmada dünyanın çeşitli böl-
gelerinden gelen maden kurtarma ekipleri tatlı bir rekabet içe-
risinde yetkinliklerini sergileyecek. 
Yarışmada TTK daha önce de dünya şampiyonluğu kazanmış-
tı. Ülkemizi bu özel yarışmada temsil eden ekibimize başarılar 
dileriz. 

ABD, Kanada, Meksika ve Türkiye’de işletme ve geliştirme pro-
jeleri bulunan Alamos Gold Inc.’nin ülkemizdeki projelerine 1 
milyar dolarlık yatırım yaparak 2000’i aşkın kişiye istihdam sağ-
layacağı öğrenildi. Alamos Gold’un Türkiye’deki iştiraki Doğu 
Biga Madencilik AŞ, ilk yatırım olan Kirazlı Projesi’nde gereken 
izinleri aldı ve yakın zamanda inşaa çalışmalarına başlayacak. 
Şirket Kirazlı’da 2020 yılının ikinci yarısında ilk üretimini gerçek-
leştirmeyi hedefliyor. Projede maden ömrü boyunca 514 bin 
ons altın, 3,5 milyon ons gümüş üretimi yapılacak. Şirketin di-
ğer projesi olan Ağı Dağı Projesi’nde ise maden ömrü boyunca 
yaklaşık 1 milyon ons altın, 2 buçuk milyon ons gümüş üretimi 
hedefleniyor. Çamyurt Projesi’nde de fizibilite çalışmaları de-
vam ediyor. 
Mevcut projeler kapsamında bölgeye yaklaşık 500 milyon 
dolar ilk kurulum yatırımı yapılacak. Bunun yanı sıra işletme 
dönemi harcamalarıyla birlikte bölgeye yaklaşık 1 milyar do-
lar yatırım yapılması öngörülüyor. Bu yatırımın, bölge eko-
nomisine sağlayacağı toplam reel katkının ise gelişecek yan 
sanayilerle birlikte 6 katına çıkacağı hesaplanıyor. Yine bu 
projelerde, 1000 kişinin doğrudan istihdam edilmesi, hizmet 
alımlarıyla birlikte de bu rakamın 2 bin kişiyi aşması bekleni-
yor. Çalışanlarının yüzde 80’inin ise bölge insanından oluşma-
sı planlanıyor.
Ülke ve bölge ekonomisine yapılacak katkıların yanı sıra 

çevreye son derece duyarlı bir projeyi hayata geçirmeye 
hazırlandıklarını ifade eden şirket yetkilileri; ABD, Kana-
da, Meksika gibi ülkelerde altın madenleri işleten, üstelik 
bu işletmeleri de çevre ödülü alan, bu anlamda donanımlı, 
çevreye, doğaya son derece saygılı bir şirket olan Alamos 
Gold’un, Çanakkale’deki projelerini de aynı titizlikle sürdü-
receğini açıkladı. Alamos Gold’un, sadece üretim alanında 
değil çevre ve sosyal sorumluluk alanındaki tecrübelerini 
Çanakkale’deki projelere yansıtarak, sadece Türkiye’de değil 
dünyada örnek gösterilebilecek işletmeler kurmayı planladı-
ğı da ifade edildi.
Alamos Gold’un işlettiği Mulatos ve El Chanate madenleri, 
2011 yılından bu yana, madenin çevre yönetiminin mükem-
melliği, su tüketimi ve yönetimi, hava kalitesi (emisyon), enerji 
tüketimi, atık yönetimi, toprak ve bitki örtüsü yönetimi, yakıt 
tüketimi ve çevre risk yönetimi alanlarında kapsamlı bir dış 
denetim sonrasında verilen ‘Temiz Sanayi Sertifikası’na (Cle-
an Industry Certification) sahip. Şirketin Mulatos madeni, üst 
üste yedinci yıl ‘Sosyal sorumlu madencilik şirketi’ (CSR) ödülü 
aldı. Aynı ödülü El Chanate madeni ise altı kez aldı. Yine Ala-
mos Gold, El Chanate madeni projesinde istihdama yönelik 
mesleki eğitimleri nedeniyle 2015 yılı sosyal sorumluluk ödü-
lünü aldı. Mulatos madeni, 2010 yılından beri ISO 9001: 2008 
sertifikasına sahip. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 Günlük Eylem 
Planında Enerji Bakanlığının Görevlerini Açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür 
ve Kongre Merkezi'nde "100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Top-
lantısı"nda konuştu. Erdoğan'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan-
lığı kapsamında yaptığı açıklamalara göre önümüzdeki süreçte 
aşağıdaki konularda çalışmalar yapılacak:
• Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesi 2023'te hizmete alına-
cak.
• Sinop Nükleer Santrali için çalışmalar devam edecek.
• Üçüncü nükleer enerji santralinin Trakya'da kurulması için 
planlama yapılacak.
• Türkiye'nin yer altı kaynakları potansiyelinin tespit edilip 
ekonomiye kazandırılması için çalışmalar 3 kat arttırılacak.

• Soma ve Tunçbilek'teki üretim yapılmayan kamuya ait kö-
mür sahaları özel sektörün işletmesine açılacak.
• Eskişehir Alpu'da 1000 megavat kurulu güce sahip termik 
santral inşası için ihaleye çıkılacak.
• Şırnak ve Artvin'e doğalgaz verilmeye başlanacak.
• Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri için ikinci bir de-
niz sondaj gemisi alınacak.
• Yaklaşık 4,8 milyar dolar yatırım tutarı olan toplam 3 bin me-
gavat gücündeki güneş enerjisi santralleri için ilana çıkılacak.
• Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinde kapasitenin 450 
milyon metreküpten 600 milyon metreküpe yükseltilmesi için 
teklifler alınacak. 
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Sektör Temsilcileri Bakan Yardımcısı Cansız’la 
Madencilikteki Son Gelişmeleri Görüştü Ağustos 2018

AGÜB Başkanı Şevket Koruç, AMD Başkanı Hasan Yücel, EİB 
Başkanı Mevlüt Kaya, İMİB Başkanı Aydın Dinçer, TÜMMER Baş-
kanı Raif Türk ve TMD Başkanı Ali Emiroğlu ve beraberindeki 
yetkililer 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü T.C. Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız’ı makamında ziyaret 
etti. MİGEM Genel Müdür Vekili Yinal Yağan, OGM Genel Müdür 
Yardımcısı Zekeriya Mere, İzin İrtifak Daire Başkanı Ahmet Çe-
lik’in de katıldığı toplantıda; orman bedelleri, ihalelik sahalar, 
mermer artıkları, taşocakları gibi konular da müzakere edildi. 
Sektör temsilcileri tarafından hazırlanan “Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri” raporu Bakan Yardımcısı Cansız’a sunuldu.
Yapılan görüşmede sektör sorunları ve çözüm önerilerinin yanı 
sıra, esas olarak tüm ruhsat ve izin süreçlerinin kısaltılması, yatı-
rımcının bir an önce üretime geçerek ihracatını artırması konu-
su sektör temsilcileri tarafından ayrıntılı başlıklar halinde açık-
landı. Bakan Yardımcısı Cansız’ın da sektör temsilcileri ile aynı 
fikirde olduğu, bunun için gerekli çalışmaların başlatıldığını 
söylediği öğrenildi. Cansız’ın sektör sıkıntılarını önemsedikleri-
ni ve çözümü konusunda çalışmalar yaptıklarını, bürokratları-

nın OGM ve diğer kuruluşlar ile daha yakın bir çalışma içinde 
olmaları ile hızla çözüm yaratılacağını belirttiği edinilen diğer 
bilgiler arasında yer aldı.
Yine edinilen bilgilere göre STK Başkanları; başta orman izinleri 
olmak üzere, tüm izinlerin oldukça uzun sürelerde alınabildiği-
ni ve bu sürecin mutlaka kısaltılması gerektiğini aktardılar. Sek-
törün son derece sıkıntılı dönemlerden geçtiği, çoğu işletme-
nin orman bedellerini karşılayamayacak duruma geldiğini ifade 
eden sektör temsilcileri orman bedellerinin makul seviyelere 
getirilmesi, sektörün önünü tıkayan tüm konularda mevzuat 
değişikliklerinin ivedilikle yapılması, ruhsat ve işletme izinleri-
nin bekletilmeden verilmesi ve ihalelik sahaların seri bir şekil-
de sahiplendirilmesi gerektiği yönünde taleplerde bulundular. 
Diğer yandan hali hazırda izin için onay bekleyen ve onaya 
gönderilecek 1000'in üzerinde dosyanın sonuçlandırılmasının 
sezon bitmeden üretim ve arama faaliyetleri için önem arz etti-
ği ve izinlerin verilmesi ile sektörün ivme kazanacağı, üretimin 
cari açığın azaltılması, döviz girdisi sağlanması ve istihdama 
katkı bakımından önemli olduğuna işaret ettiler. 

Türkiye’nin Yer altı Zenginliklerini Açığa Çıkarmak 
için Çalışmalar Devam Ediyor Temmuz 2018

MTA “2018 yılı Mali durum ve Beklenti Raporu”nu yayımladı. 
Yılın ilk yarısında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilerin 
yer aldığı raporda aynı zamanda kurumun 2018 yılı ikinci yarı 
beklentileri de yer aldı. Raporda enerji ve maden arz güvenliği 
açısından sorunların giderilmesi için ortaya konulan Milli Ener-
ji ve Maden politikası çerçevesinde, başta temel ve kritik olan 
hammaddeler olmak üzere kendi doğal kaynaklarımızın ara-
ma-araştırma faaliyetlerinin artırılması gerektiği vurgulanırken 
bu doğrultuda 1.000.000 metresi MTA bünyesinde, 1.000.000 
metresini ise TPIC’den hizmet alarak toplam 2.000.000 metre 
sondaj yapılması planlandığı belirtildi.
Yılın ilk yarısında gerçekleştirilen sondaj metrajlarının da yer al-
dığı raporda 30/06/2018 tarihi itibariyle yapılan toplam sonda-
jın 600.694 metre olduğu açıklanırken bu sondajların 282.091 
metresinin kömür aramaları, 5.479 metresinin jeotermal kay-
nak aramaları, 131.728 metresinin metalik maden aramaları, 
65.165 metresinin endüstriyel hammadde aramaları, 12.250 
metresinin nükleer hammadde aramaları ve 103.981 metresi 
de bu kategorilerin dışında kalan sondajlardan oluştuğu ifade 
edildi.
2017 yılında MTA’nın yurtdışı maden arama faaliyetleri için özel 
sektör ile ortak iştirak kurabileceği kararlaştırılmıştı. Yayınlanan 
raporda bu kapsamda; Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik AŞ ile 
iş birliği yapılarak Sudan Cumhuriyetinde şirket kurulduğu, ikili 
protokol kapsamında bloke edilen 2 adet maden arama ruhsa-
tının alım aşamasında olduğu belirtildi.
Özbekistan Cumhuriyetinde şirket kurulması için ise Türki-

ye'deki prosedürlerin tamamlandığı, ülkedeki prosedürler üze-
rine çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.
Ayrıca her iki ülkedeki sahalarda da ön etüt çalışmalarına başla-
nıldığı raporda yer alan bildiler arasında yer aldı.
Maden arama çalışmalarında bilgiye ulaşımı hızlandırarak ko-
laylık sağlanması ve sondaj tekrarlarının önüne geçilmesi ama-
cı ile kurulması planlanan, sondaj karot ve kırıntı örnekleri ile el 
örneklerinin arşivlenerek daha sonra yararlanma imkânı suna-
rak hem ekonomik hem de zamansal olarak büyük tasarruflar 
sağlayacak olan Türkiye Yer Bilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası 
(TÜVEK) hakkındaki son gelişmelerin de yer aldığı raporda pro-
je için yer teslimi yapıldığı ve imar planının kesinleşmesinin 
beklendiği belirtilirken karot verilerine ulaşımın sağlanacağı 
TÜVEK Bilgi Sistemleri Yazılımın oluşturulması için temel yazı-
lım unsurlarının tamamlandığı bilgisi de raporda yer aldı. Özel 
sektöre ait karot verilerinin aktarımı içinde özel sektör ile ilgili 
toplantıların devam ettiği ifade edildi.
Raporda MTA’nın 2017 yılı toplam bütçe giderinin 
665.147.197,30 TL olarak gerçekleştiği belirtilirken 2018 yılı 
toplam bütçe giderinin yüzde 52,62 oranında artış göstererek 
1.015.115.000 TL'ye ulaşacağı öngörüldü.
MTA faaliyet raporlarına göre toplam bütçe giderleri 2015 yılın-
da 440.950.789,00 TL, 2016 yılında ise 362.364.067,74 TL olarak 
gerçekleşmişti. 2015 yılından bu yana gerçekleşen artış ise yüz-
de 130 olarak dikkat çekti.
MTA tarafından yayınlanan rapora linkten ulaşabilirsiniz: 
www.mta.gov.tr 
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Cebeci Agrega Ocakları Maden Bölgesi İlan Edildi 

Madencilik Sektörü STK Başkanları Dikkat Çekti: 
Yaz Sezonu Kaçıyor! 

Ağustos 2018

Ağustos 2018

İstanbul ili, Sultangazi ilçesinde bulunan Cebeci Agrega Ocak-
ları, sahadaki kireçtaşlarının ve kumtaşlarının rezervi, kalitesi 
ve üretilen katma değer göz önüne alınarak “güvenli, çevre ile 
barışık, sürdürülebilir” kullanımını sağlamak amacıyla, 3213 sa-
yılı Maden Kanunu ile Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşın-
masına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince maden bölgesi 
ilan edildi. 01.08.2018 tarihli ve 30496 sayılı Resmi Gazete'de 
yer alan ilanda bölgenin paftası, koordinatları, ruhsat sicil nu-
maraları, büyüklükleri, mevcut ruhsat sahiplerinin ünvanları, 
eşdeğer rezerv miktarları, ihale bedelleri, ruhsat sahibi ve rödo-
vansçıların yatırım giderleri yayınlandı.
Maden Bölgesi içinde ihalelik saha ve ruhsatsız alan bulunma-
dığına dikkat çekilen ilanda maden bölgesi içinde kalan her 

bir ruhsatın eşdeğer rezervi, maden bölgesindeki ruhsatların 
toplam eşdeğer rezervi, maden bölgesi içerisinde kalan her bir 
ruhsatın eşdeğer rezervinin maden bölgesindeki ruhsatların 
toplam eşdeğer rezervine oranı hesaplanırken ilgili alan Kuzey 
ve Güney ruhsat alanları olarak ayrılarak kendi içlerinde ayrı ayrı 
değerlendirildi. 
Adına yeni ruhsat düzenlenecek şirketi kurmaları için ruhsatla-
rın sahiplerine üç ay süre verildiği öğrenilirken ruhsat sahiple-
rine Ruhsat Birleştirme Taahhütnamesini imzalayarak Maden 
ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ibraz etmesi için bir ay süre 
verildi.
İlgili ilana linkten ulaşabilirsiniz: resmigazete.gov.tr/ilanlar/es-
kiilanlar/2018/08/20180801-4.htm#%C3%A703 

Madencilik sektörünün önde gelen STK'larının başkanları İstan-
bul'da bir araya gelerek sektörel durum değerlendirmesi yaptı-
lar. Başkanlar madencilik sektöründe izin süreçlerinin hızlanma 
ve iyileşmesi ile sektörde ciddi bir büyüme ivmesi yakalanaca-
ğına inandıklarını vurguladılar.
Madencilik sektörünü oluşturan STK'lardan TMD Başkanı Ali 
Emiroğlu, AYSO Başkanı Mehmet Yunus Şahin, ÇAMAD Başka-
nı Mehmet Naci Tülek, EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, İMİB Başkanı 
Aydın Dinçer, TÜMMER Başkanı Raif Türk'ün bir araya gelerek 
belirledikleri ana başlıklar şu şekilde sıralandı:
• Maden İşletmeleri için alınması gereken izinlerin süreçlerin-
deki ciddi gecikmelerden dolayı çalışma sezonunun kaçırılması,
• 7061 sayılı yasayla getirilen orman izinleri bedellerindeki in-
dirimler ile ilgili çıkarılan yönetmeliğin uygulamaya konulma-
mış olması sebebiyle yüksek bedel ödenmeye devam edilmesi;
• İzin dosyalarının yeni hükümet sisteminde ele alınmayı bek-

lemesi nedeni ile henüz OGM tarafından sonuçlandırılamama-
sı, seçimler öncesi Bakanlık-Başbakanlık onayına gönderilen 
izin dosyalarının da onayının henüz gelmemesi.
Başkanlar yaz sezonunun madencilerin en çok üretim, hazırlık 
ve arama yapabildikleri dönem olmasına rağmen gerekli olan 
izinler alınamadığı için sahalara girilemediğini ve bu nedenle 
önümüzdeki dönemlerde yapılacak arama ve üretimlerin de 
tehlikeye girdiğini vurguladılar. Bu sürecin doğal sonucu olarak 
üretimle birlikte ihracatta azalmanın devam ettiğini söyleyen 
Başkanlar, sektörün 2013 ihracat seviyesine hala ulaşamadığı-
nın altını çizdiler.
Madencilik sektörü STK Başkanlarının yaşanan sorunların çö-
zümüne ilişkin önerilerini ve görüşlerini iletmek amacıyla T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den ve T.C. Ta-
rım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den randevu talep ettik-
leri öğrenildi. 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan 
Yardımcıları Belli Oldu Temmuz 2018

23 Temmuz tarihli ve 30487 sayılı mükerer Resmi Gazete’de yer 
alan Cumhurbaşkanlığı Kararlarına göre T.C. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı Bakan yardımcıları Abdullah Tancan, Alparslan 
Bayraktar ve Mithat Cansız oldu. Bakan Yardımcısı Mithat Can-
sız'ın sorumlu olduğu kurumlar ise aşağıdaki şekilde belirlendi:
• Maden İşleri Genel Müdürlüğü,
• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,
• Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,
• Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdrülüğü,
• Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu,
• Türkiye Taşkömürü Kurumu,
• Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü,
• Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü Mithat Cansız
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TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Kazakistan Devlet 
Şirketi ‘Tau-Ken Samruk’ ile Bir Araya Geldi Temmuz 2018

Kazakistan Cumhuriyeti ‘Tau-Ken Samruk’ Devlet Şirketi yetkilile-
ri Türkiye Madencilik Meclisi Üyeleri ile İstanbul’da bir araya gele-
rek işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Toplantıya 'Tau Ken Samruk' 
Devlet Şirketinden İş geliştirme Genel Müdürü Nurlan Sauram-
bayev, Yatırım Genel Müdürü Nariman Absametov ve Danışman 
Baglan Anarbekuly katıldı. Nurlan Saurambayev bir sunum ger-
çekleştirerek şirketin ‘madencilik ve metalürji projeleri' ve devam 
eden faaliyetleri hakkında sektör temsilcilerini bilgilendirdi. 
Altın, metal, silikon, kurşun, çinko, tungsten, demir gibi birçok 
alanda faaliyet gösterdiklerini belirten yetkililer Türk madenci-
lik firmaları ile hali hazırda iş birliği yaptıklarını belirterek, Türk 
firmaları ile daha fazla iş birliği yapmaktan memnuniyet duya-
caklarının altını çizdiler.
Toplantıda Astana’da yaklaşık 1 ay önce kanun hükmünde 
kararname ile uluslararası finans merkezi açıldığı bilgisini pay-
laşan yetkililer, yabancı yatırımcılar için vergi muafiyetleri ve 
gümrük vergileri ile ilgili kolaylıkların uygulandığını, yabancı 

çalışanlar ve işçilere yönelik öncelikler olduğunu aktardılar. 
Ayrıca Saurambayev nadir bulunan metallerle ilgili de Kazakis-
tan Hükümeti tarafından doğrudan yetkilendirdiklerini ve bu 
alanda yatırım yapmak isteyen Türk firmalarının kendilerine 
başvurarak bu öncelikten yararlanabileceğini sözlerine ekledi. 
Meclis Başkanı İsmet Kasapoğlu ise TOBB Türkiye Madencilik 
meclisinin üyeleri ve çalışmaları ile ilgili bilgilendirmelerde bu-
lundu. Kasapoğlu, Meclisin STK, Kamu ve sektörün önde gelen 
firmalarının bir araya geldiği en önemli platform olduğunu 
belirterek, sektör adına önemli faaliyetlerde bulunduğunu ak-
tardı. Meclis Başkan Yardımcısı ve Aydın Sanayi Odası Başkanı 
Mehmet Yunus Şahin de Kazakistan ile iş birliği fırsatlarını ge-
liştirmek için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Toplantı-
da hazır bulunan Meclis Üyesi ve Türkiye Madenciler Derneği 
Başkanı Ali Emiroğlu ise Kazakistan’daki maden potansiyelinin 
farkında olduklarını, dernek olarak da iş birliği fırsatlarını değer-
lendirmek için hazır olduklarını ifade etti. 

ODAŞ Çan-2 Yerli Kömür Termik Santralinin Devreye 
Alma Çalışmalarını Tamamladı

Yatağan’da Kömür Taşıyan Bant Çöktü

IV. Grup Maden Sahalarının da Yer Aldığı 616 
Ruhsatı İhale ile Aramaya Açılıyor 

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Temmuz 2018

ODAŞ Grubu Çan-2 Yerli Kömür Termik Santralinin devreye alma 
çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Şirket tamamlanan çalış-
maların ardından kabul işlemelerine yönelik olarak Bakanlığa res-
mi başvurusunu da yaptı. 2013 yılı Eylül ayında, Çanakkale ili Çan 
ilçesinde bedeli ödenmiş rödovans hakkı bulunan Çan Kömür ve 
İnşaat AŞ’nin yüzde 92’sinin ODAŞ Grubu tarafından satın alınma-
sı ile başlatılan projede, bağımsız bir kuruluş tarafından Joint Ore 
Reserves Committee (JORC) standartlarına uygun şekilde yapılan 
çalışmalar neticesinde kömür rezervi tespit edilmişti. Sahada tes-

pit edilen toplam rezervin ortalama kalorifik değeri 3.481 kcal/
kg olarak belirlenirken bu değer, Türkiye’de yerli linyit ile elektrik 
üreten santraller içerisindeki en yüksek değer olarak belirtiliyor. 
Mevcut durum itibariyle 340 MWm/330 MWe kurulu güce sa-
hip olan Çan-2 Yerli Kömür Termik Santralinin devreye alma 
çalışmaları tamamlanarak, 26.07.2018 tarihi itibariyle kabul 
işlemelerine yönelik olarak Bakanlığa resmi başvuru yapıldığı 
öğrenildi. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde santralden ticari 
olarak elektrik satışına başlanması bekleniyor. 

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santrale madenden kö-
mür taşıyan bant sistemi çöktü. Olayda 2 kişi hayatını kaybe-
derken 9 kişi ise yaralandı. 19 Temmuz 2018 tarihinde sabah 
saatlerinde meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre 9 işçi 
yaralı kurtarılmış, içeride kalan 2 işçiye ulaşılması için arama 
kurtarma ekipleri çalışma başlatmıştı. Bölgede çalışmalarda 

bulunan yetkililer tarafından yapılan açıklamada Sezgin Kılıç'ın 
cansız bedenine ulaşıldığı açıklanmış ancak bu cesedin Yata-
ğan Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsisinde Seray Şimşek'e 
ait olduğu tespit edilmişti. Devam eden arama çalışmalar sonu-
cunda göçük altında kalan diğer çalışan, Sezgin Kılıç'ın cansız 
bedenine ulaşıldığı da açıklandı. 

6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 
hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 32 adet I-b 
Grubu, 74 adet II-b Grubu, 6 adet III. Grup ve 4 adet V. Grup, 
484 adet IV. Grup  olmak üzere toplam 600 adet maden sahası 
ile ruhsat sahaları arasında küçük alan olarak 13 adet II. Grup 3 
adet IV. Grup olmak üzere toplam 16 adet küçük alan maden 

sahasını ihale edilmek üzere Maden Kanunu’nun 30. maddesi-
ne göre 18/07/2018 tarihinde ilan edilerek ihale edilmek üzere 
aramalara açılacağını duyurdu. 
Eylül ayında başlayacak ihalelerin tarihlerini ve koordinatlarını 
gösteren listelere www.migem.gov.tr adresinden ulaşabilirsi-
niz. 
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KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Türkiye’de 1’inci, 
Dünya’da 20’nci Sırada! 

YERMAM Genel Kurul Toplantısı Düzenlendi 

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Maden Mühendisliği 
Bölümü, Dünya’daki üniversitelerin mühendislik bölümle-
rinin performanslarını (2012-2016) karşılaştıran istatistik-
lerde “Maden & Cevher Hazırlama Mühendisliği (Mining 
& Mineral Engineering)” alanında 100 üniversite/bölüm 
arasında ilk 20’ye giren tek Türk eğitim-öğretim kurumu/
birimi oldu.
http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subje-
ct-Rankings/mining-mineral-engineering.html
Her yıl Dünya’daki üniversitelerin akademik performansla-
rını karşılaştıran “Academic Ranking of World Universities 
(ARWU)” istatistiklerini yayınlayan Shangai Ranking, yükse-
köğrenim alanında araştırmalar yapan bağımsız bir kuruluş-
tur. ARWU istatistikleri 2003 yılından itibaren yayınlanmakta-
dır.
Akademik performans istatistiklerinin belirlenmesinde öl-
çüt olarak; bölümlerin 2012-2016 yılları arasındaki toplam 
yayın sayısı, etki değeri (Impact Factor-IF) yüksek dergilerde 

yayınlanan makale sayısı, yayınlara alınan atıf sayısı, kuru-
lan uluslararası Ar-Ge ortaklıkları ve alınan ödüller dikkate 
alınıyor.
Eğitim-öğretim hayatında 27 yılı geride bırakan KTÜ Maden 
Mühendisliği Bölümü, 6 Profesör, 6 Doçent, 3 Dr. Öğretim 
Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 7 Araştırma Görevlisinden 
oluşan dinamik akademik kadrosuyla nitelikli maden mü-
hendisleri yetiştirmeye devam etmektedir. Bölümümüz 
dinamik araştırmacı kadrosuyla birçok ulusal (BAP, DPT ve 
TÜBİTAK) ve uluslararası ortaklı projeler ile Ar-Ge faaliyetle-
ri yürüterek Dünya ve Ülkemizdeki madencilik-cevher ha-
zırlama teknolojilerinin ilerlemesine ve mevcut sorunların 
iyileştirilmesine için katkı sunmaktadır. Mesleki konularda 
birçok seminer ve sempozyum/kongre organize eden KTÜ 
Maden Mühendisliği Bölümü son olarak 3-5 Ekim 2018 ta-
rihlerinde Trabzon’da gerçekleştirilecek 12. Bölgesel Kaya 
Mekaniği Sempozyumu’na (KAYAMEK 2018) ev sahipliği 
yapacaktır. 

Kısa adı YERMAM olan “Yerbilimleri Maden ve Metalurji Pro-
fesyonelleri Birliği” ilk Genel Kurul Toplantısı, 11 Temmuz 2018 
tarihinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda 
47 üyenin 36’sının katılımıyla gerçekleştirildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri-
miz adına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile 
başlayan toplantıda açılış konuşmasını YERMAM geçici Yöne-
tim kurulu Başkanı Sayın Selami Korkmaz gerçekleştirdi. Kork-
maz yaptığı konuşmasında; YERMAM’ın önemine değinerek, 
YERMAM’ın kurulmasında emeği geçen kişilere teşekkürlerini 
sundu.
Açılış konuşmasının ardından yapılan Divan Heyeti seçiminde; 
Divan heyeti Başkanlığı’na Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Baş-
kanı Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu, Kâtip üyeliklerine MİGEM 
Strateji ve Koordinasyon Daire Başkanı V. Fatih Pekdemir ve 
MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Dairesi Başkanlığı Koordinatö-
rü Leman Çetiner seçildi.
Divan heyetinin belirlenmesi ile gündem maddelerine geçil-
di. Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu ve Denetleme 
Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ve tüzük değişiklikleri 
yapıldı. Üyeler tarafından YERMAM’ın önemine vurgu yapıla-
rak, çeşitli görüş, öneri ve temenniler ile kurul çalışmaları ta-
mamlandı.
YERMAM Hakkında
Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği (YER-
MAM), ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek, bu 
konularda bilgi, görgü ve karşılıklı teknolojilerden yararlanmak 
maksadıyla; yer bilimleri, madencilik ve metalürji alanında fa-
aliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı profesyonelleri bir araya ge-
tirmek, üyeleri arasında işbirliğini geliştirmek ve Ulusal Maden 

Kaynak ve Rezerv Komisyonu (UMREK) ile işbirliği yapmak ama-
cı ile kurulmuştur.
YERMAM, Türkiye madencilik sektöründe faaliyet gösteren 
kurumları ve profesyonelleri temsil eden ulusal, özel, ba-
ğımsız ve kar amacı gütmeyen bir birliktir. Birlik, madencilik 
sektöründe sürdürülebilir kalkınmayı ve daha iyi koşullarda 
iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının teşvik edilmesini; 
araştırmaları-geliştirmeleri ve mevcut en iyi teknolojilerin 
kullanımını destekleyerek teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 
Madencilik sektöründe karşılaşılan zorlukların tartışılması-
nın yanı sıra fikir ve bilgi alışverişi de YERMAM açısından çok 
önemlidir. Diğer bir temel amaç ise madencilik sektöründe 
yer alan insan kaynaklarının teknolojik kabiliyetini artırmak-
tır.
Türkiye’de bu tür bir birlik kurulması yurtdışında geniş yankı 
uyandıracak ve Türkiye’nin madencilik ve jeolojik sektörüne ya-
bancı yatırımların daha aktif bir şekilde ilgisini çekecek ve Türki-
ye’nin Uluslararası Raporlama Standartları Komitesi (CRIRSCO) 
tarafından tanınmasını sağlayacaktır.
Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Komisyonu tarafından geliş-
tirilen UMREK Kodunun, CRIRSCO tarafından tam olarak ulus-
lararası standartlara uygun olarak kabul edilmesiyle, bağımsız 
uzmanların profesyonel bir organizasyonunun oluşturulması 
ve bu bağlamda Sertifika verilecek “Yetkin Kişiler”in ulusal 
enstitüsünün ortaya çıkışı önemli bir adım olacak ve Türkiye 
uzmanlarının küresel jeoloji ve maden topluluklarına entegras-
yonu sağlanacaktır. 
YERMAM’in birincil önceliği, sektör uzmanlarının UMREK Kodu 
ile daha ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarına ve Türk Profesyo-
nellerinin becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaktır. 
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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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DÜNYADAN HABERLER

Çin ve ABD Arasındaki Gerginlik Metal Piyasalarını 
Etkiliyor Temmuz 2018

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşı neden ile, 
Şili Bakır Komisyonu (Cochilco) ortalama bakır fiyat tahmi-
nini aşağı yönde 0,06 dolar revize ederek 3 dolara düşürdü. 
Cochilco ayrıca metal fiyatının önümüzdeki yıl yukarı doğru 
tırmanmasını ve pound başına 3,10 dolara ulaşmasını bekle-
diğini de belirtti.
Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili’de, bakır üreti-
mi açısından da görüşlerini paylaşan Cochilco, 2018 yılında 
5,7 milyon ton, 2019 yılında ise 5,94 milyon bakır üretimi 
gerçekleştirilmesini bekliyor. Aynı zamanda, küresel bakır 
talebinin 2018 yılı içerisinde yüzde 0,4 oranında artacağını 
öngörüyor.
Şili’nin Maliye Bakanı Felipe Larrain geçtiğimiz aylarda bakırın 

pound başına 3,12 dolar seviyelerine tırmanacağı öngörüsün-
de bulunmuştu. Temmuz ayında Meksika’da bir finans zirvesin-
de söz alan Larrain öngörüsüne inancını yinelerken pound ba-
şına 2,80 dolar civarında seyreden bakır fiyatlarının öngörülen 
seviyelere ulaşacağına güvendiğini ifade etti.
Uluslararası Bakır Çalışma Grubu’nun (ICSG) yayınladığı rapora 
göre, küresel bakır üretimi Nisan ayı boyunca yüzde1,2 oranın-
da artış gösterdi. Yılın ilk dört ayında gerçekleşen toplam ma-
den üretimi ise 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 6,1 arttı.
Geçtiğimiz yıl yaşanan grevler nedeni ile üretimde kesintiler 
yaşayan Escondida madeninde üretimin tekrar hızlanmasının 
küresel bakır üretimine yaşanan artışa büyük etkisi olduğu tah-
min ediliyor. 

Rusya, Yıl Sonunda Sovyetler Birliğine Ait Kömür 
Üretim Rekorunu Kırabilir

KGHM, 2 Milyar Dolarlık Geliştirme Projesi İçin Onay 
Aldı

Ağustos 2018

Ağustos 2018

Rusya’nın Enerji Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre 
Rusya’nın kömür üretimi 2012'den 2017 yılına kadar yüzde 
15,5 artışla 410 milyon tona çıktı. Rusya Enerji Bakanı Alexan-
der Novak yaptığı açıklamada, Rusya’nın kömür üretiminin 
2018 yılı sonunda 420 milyon ton seviyesinin üzerine çıkması-
nın mümkün olduğunu ve bu rakama ulaşılması halinde Sov-
yetler Birliğine ait kömür üretim rekorunun kırılmış olacağını 
belirtti.
Geçtiğimiz aylarda Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkenin küresel 
kömür pazarındaki varlığını genişletmeyi planladıklarını belirtmiş-
ti. Başkan Putin’in açıklamasına paralel politikalar belirleyen Rus-
ya’da üretim miktarını arttırmaya yönelik yatırımlar dikkat çekiyor.
Alexander Novak: "420 milyon tonluk eşik bu yıl aşılacak. Bü-
yük olasılıkla 1988 yılında Sovyetler Birliği döneminde ulaşılan 

en yüksek seviyenin üzerine çıkacağız. Aynı zamanda kömür yı-
kama hacminin de yüzde 28 artışla 195 milyon tona çıkmasını 
bekliyoruz. Kömür madenciliğine her yıl 1,9 milyar dolar yatırım 
yapılmasını bekliyoruz. Aynı zamanda sağlanan vergi indirimleri 
de 1,5 milyar doların üzerine çıkacak.” şeklinde açıklamalarda 
bulundu. 
Rusya'daki kömür madenciliğinin 2012'den 2017 yılına kadar 
yüzde 15,5 artışla 410 milyon tona yükseldiğini sözlerine ekle-
yen Novak: "2030 için belirlenen üretim hedefleri şimdiden elde 
edildi. 2014 yılında hazırlanan programa baktığımız da şimdiden 
programın 3 yıl ilerisinde olduğumuzu görüyoruz. Tesislerin dev-
reye alınması, tedarik edilen kömürün kalitesi ve ülkemizin ihra-
catının kömür arzındaki payı gibi konularda programın revize 
edilmesi gerekiyor." dedi. 

Avrupa'nın ikinci en büyük bakır üreticisi olma özelliğini taşıyan 
Polonyalı KGHM firması Calama'nın 60 km güney batısındaki 
kuzey Şili'de bulunan Sierra Gorda madeninde gerçekleştirile-
cek 2 milyar dolarlık geliştirme projesi için ÇED onayını aldığını 
duyurdu.
Kamu kontrolünde olan şirket 2012 yılında Kanadalı Quadra 
FNX firmasının hisselerini alarak bakır ve molibden proje-
sinde söz sahibi olmuştu. KGHM, Sierra Gorda Madeninde 
yapılacak geliştirme çalışmaları daha önceden planlamış 
fakat emtia fiyatlarında 2015-2016 yılında yaşanan artış ne-
ticesinde genişleme projesini ikinci plana atmak zorunda 
kalmıştı.
Şili basınından Estrategia Gazetesinin haberine göre, ger-
çekleştirilecek proje ile madenin faaliyet süresi 21 yıl uzar-

ken tesiste bulunan değirmen kapasitesi günde 190.000 
tondan 230.000 tona çıkarılmış olacak. Bunun yanında pro-
jenin toplam bakır katot üretim kapasitesinde ise bir artışa 
neden olmayacağı bakır katot üretiminin 55.000 tonda ka-
lacağı belirtildi.
Sierra Gorda Madeninde KGHM'nin yüzde 55've Japon Sumito-
mo Mining’in ise yüzde 45 hissesi bulunuyor. Geliştirme pro-
jesinin tamamlanmasından sonra madenden yılda 220.000 ton 
bakır üretimi gerçekleştirilmesi bekleniyor. 
2014 yılında faaliyete giren madenden geçen yıl, 101.700 
ton bakır üretimi gerçekleştirildi. 2018 yılının ilk yarısında 
gerçekleştirilen bakır üretimini ise önceki yılın aynı döne-
mine kıyasla yüzde 10 düşüş ile 25.000 ton olarak gerçek-
leştirildi. 

18





www.madencilik-turk iye.com
1 Eylül 2018

Kanada’nın İzin Süreci Yatırımcıları Korkutuyor

Endonezya, Ülkenin Yer Altı Kaynaklarından Daha 
Fazla Kar Etmesi Gerektiğini Düşünüyor

Temmuz 2018

Ağustos 2018

Fraser Enstitüsü’nün yayınladığı çalışmada maden aramaları için 
gerekli izin süreçlerinin birçok eyalette beklenenden uzak uygu-
lamalar olduğuna dikkat çekildi. İzin süreçlerinin beklenenden 
daha uzun sürmesi ve şeffaflıktan uzak bir işleyişe sahip olmasının 
yatırımcıların durumdan rahatsız olduğu ve sürece olan güvenle-
rinin sarsıldığı belirtildi. 
Geçtiğimiz 10 yıllık süreçte izin süreçlerinde yaşanan sorunlarda 
British Columbia, Ontario ve Quebec en çok dikkat çeken üç eya-
let oldu. Raporun yazarı Kenneth Green izin süreçlerinde yaşa-

nan sorunların yatırımcıları caydırmanın ötesinde ülkenin yer altı 
zenginliklerinin açığa çıkarılmasına da engel olduğunu ifade etti. 
Rekabetin azalması ve yatırımların başka merkezlere kayması so-
nucu ülkenin refah seviyesinin potansiyelini tamamlaması hatta 
istihdam sayılarının azalması gibi sonuçları doğurduğu belirtildi.
Raporda Kanada madencilik sektörüne zarar vermek adına izin 
süreçlerinin yumuşatılmasına olumlu bakılmıyor. Bunun yerine 
daha verimli, maliyeti düşüren düzelmemelerle maden arama 
faaliyetlerinin teşvik edilmesinin önemine vurgu yapılıyor. 

Freeport geçtiğimiz ay, Endonezya Hükümeti ile dünyanın ikinci 
büyük bakır madeni Grasberg’i işleten yerel birimi PT Freeport Endo-
nezya’nın çoğunluk hissesini satmak üzere bir anlaşma imzaladı.3,9 
milyar dolarlık anlaşmaya imza atan Endonezya Hükümeti, ülkenin 
maden zenginlikleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmayı he-
defliyor ancak Arizona merkezli şirket, detaylı satış anlaşmasına imza 
atmadan önce mali şartlar konusunda çeşitli taahhütler bekliyor.
2 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemelere 
göre yüzde 25 oranında bir kurumlar vergisi oranı belirledi. Ma-
den üreticileri ayrıca merkezi hükümete net kardan yüzde 4, ye-
rel yönetime yüzde 6 oranında bir ücret ödeyecek. Cumhurbaş-
kanlığı makamından yapılan açıklamada düzenlemenin yasal 
kesinlik sağlamak amacı taşıdığı belirdi. 1991 yılında imzalanan 

sözleşme şartlarınca Freeport Endonezya yüzde -35 oranında 
kurumlar vergisi ödemesine rağmen merkezi veya yerel me-
kanlara herhangi bir vergi ödeme yükümlülüğü bulunmuyor.  
Freeport Endonezya sözcüsü Riza Pratama şirketin yeni düzen-
lemeleri gözden geçirdikten sonra bir karar vereceğini belirtti. 
Başkan Joko Widodo geçtiğimiz anlaşmasının başlıklarını “ile-
riye doğru bir sıçrama” olarak nitelendirdi ve Güneydoğu Asya 
ülkesinin Freeport Endonezya’nın vergi, telif ve rödovans öde-
melerinden daha fazla gelir elde etmesi gerektiğini vurguladı.
Yeni sahiplik yapısı altında, Endonezya devlet kuruluşu PT Ina-
lum, Grasberg’in yüzde 51’ine sahip olacak. Müzakereler sıra-
sında, Freeport maden izni ile faaliyetlerine devam etti. Bu izin 
Ağustos ayı sonunda sona eriyor. 

Teck Resources, Quebrada Blanca da Ortak Arıyor 

Botsvana Madenciliğinde Özel Sektör Atılımı

Ağustos 2018

Ağustos 2018

Kanadalı Teck Resources’ın Şili'nin kuzeyindeki Quebrada Blan-
ca Madeni geliştirme projesi için finansmana yardımcı olacak 
bir ortak arayışı içerisinde olduğu belirtildi.
Firma 4,8 milyar dolarlık projesi için Ağustos ayında onay almış-
tı. Vancouver merkezli firma projeye başlamadan önce 2 milyar 
dolar karşılığında projeye ortak olacak yeni bir şirket arayışında 
olduğunu duyurdu. Ortak olarak yatırım yapması beklenen bu 
firmanın 2 milyar dolarlık yatırım karşılığında projenin yüzde 30 
ila yüzde 40'lık payına sahip olması bekleniyor.
Genişleme projesi, Quebrada Blanca Madeni’nin faaliyet ömrü-
nü 25 yıl uzatmayı amaçlarken aynı zamanda madenden ger-
çekleştirilen bakır cevheri üretimini 300.000 tona çıkarılması 

hedefleniyor. Proje kapsamında günlük 140 bin ton kapasiteli 
konsantratör inşasını ve Şili'nin kurak Tarapacá bölgesinde ma-
dencilik amacı ile deniz suyu kullanımı mümkün kılacak ilk bü-
yük ölçekli arıtma tesisi kurulumunu da içeriyor. 
Firma, 2017 yılında Quebrada Blanca Madeni’nden 23.400 ton ba-
kır cevheri üreterek 18 milyon dolarlık gelir elde etti. Teck, made-
nin yüzde 90 hissesini elinde bulunduruyor. Madenin diğer yüzde 
10 hissesi ise Şilili ENAMI firmasında bulunduğu ve firmanın ser-
maye yatırımlarını finanse etme zorunluğu bulunmadığı biliniyor.
Teck Resources bakır, kömür, petrol ve çinko üretimleri ile ön 
plana çıkmasına rağmen bakır üretiminin şirketin öncelikleri 
arasında yer aldığı belirtiliyor. 

Minergy Limited yaptığı açıklamada, alınan izin sonrası ülkenin 
ilk özel madeni olacak olan Masama Kömür Madeni’nde inşaat 
çalışmalarına başladığını duyurdu.
Yaklaşık 212 milyar ton kömür kaynağı bulunan Botsvana'da 
yalnızca bir adet kömür işletmesi bulunuyor. Morupule Kömür 
Madeni ismindeki maden devletin kontrolünde bulunuyor ve 
madenden yılda 3,5 milyon ton üretim gerçekleştiriliyor.
Minergy Limited CEO'su Andre Boje, 37 milyon dolar değerin-

deki Masama Kömür Madeni’nin Ocak 2019'da işletmeye alın-
masını planladıklarını ifade etti. Madenden gerçekleştirilecek 
ilk ticari üretimin ise maden faaliyete geçtikten sonraki ilk ayda 
gerçekleştirileceği belirtildi.
Daha önce elde edilen yatırımlar ile madende saha dışı inşa-
atların büyük bölümünün tamamlandığı belirtilirken Masama 
Kömür Madeni’nin faaliyete geçmesi halinde yılda 2,4 milyon 
ton kömür üretimi gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. 
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Madenciler Yeni Keşifler için 11 Milyar Dolar 
Harcama Yapacak Ağustos 2018

Madenciler ve yatırımcılar, ellerindeki bütün imkanları kulla-
narak gerçekleşen arama çalışmalarının yeni ve büyük çaplı 
bir madenin keşfiyle sonuçlanmasını bekliyorlar. Dünyanın en 
büyük madencileri arama çalışmalarına bu umutla devam edi-
yorlar.
Rio Tinto, Avustralya’da ki Great Sandy Çölü’nü bakır için araş-
tırırken, Anglo American, Brezilya’da 19 bin kilometrekarelik bir 
arazi üzerinde çalışmalarına devam ettiği biliniyor. Uzun sü-
redir heyecan yaratacak büyüklükte yeni bir keşif haberinden 
mahrum kalan madencilik sektörünün müjdeli bir haber için sa-
bırsızlanmaya başladığı görülüyor. 2016 yılında küresel arama 
harcamaları 9 milyar dolara düşmüştü bugüne kadar 11 milyar 
dolar seviyesine yükselen arama harcamaları da madencilik 
sektörü üzerinde bir baskı oluşturmaya başladı. Bunun yanında 
yatırımcılar şirketlerin faaliyetleri hakkında daha detaylı bilgiye 
sahip olmaları gerektiğini düşünüyorlar. 
Birçok hedefleri olduğunu fakat arama çalışmaları hakkında 
detaylı bilgi paylaşmaktan kaçındıklarını dile getiren Rio Tinto 
CEO’su Jean-Sebastien Jacques; “Rakiplerimizin arama çalışma-
ları ile ilgili çok fazla bilgiye sahip olmasını istemiyorum. Buna 
rağmen onlar oldukça dikkatli bir şekilde araştırmalarını gerçek-
leştiriyorlar. Uydu görüntülerini bile kullanarak ne yaptığımızı öğ-
renmeye çalışıyorlar.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Rio Tinto ve Anglo American’ın yanı sıra Avustralya’nın en bü-
yük altın üreticisi Newcrest Mining ve demir cevheri ihracatçısı 

Fortescue Metals Paterson bölgesinde yeni bir altın ve bakır keş-
fi için çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarının kendileri 
için ne kadar önemli olduğundan bahseden Fortescue CEO’su 
Elizabeth Gaines, iki farklı kıtadaki projelerinde bakırdan lityu-
ma kadar uzanan yelpazede emtia üzerine çalışmalar gerçekleş-
tirdiklerini belirtti.
Maden aramalarına yapılan göreceli miktarda küçük yatırımlar 
büyük satın alım işlemlerine kıyasla daha az risk taşıyor. Son 
dönemde isminden sıklıkla söz ettiren South32 kendisine farklı 
bir yol belirleyerek Alaska’dan Peru’ya kadar uzanan farklı ülke-
lerde 6’dan fazla ortak iştirake imza atmayı tercih etti. Bu du-
rumun kendilerini neredeyse 20 projede hissedar konumuna 
getirdiğini belirten şirketin Kurumsal Gelişim Müdürü Simon 
Collins bu yaklaşımın aynı zamanda şirketin sahip olduğu seçe-
neklerin çeşitliliğinin artmasının etkin maliyet yönetimi konu-
sunda şirketi önemli bir konuma getirdiğini belirtti.
Arama çalışmalarına devam eden küçük ölçekli maden şirket-
lerinden Sipa Resources’ın Genel Müdürü Lynda Margaret Bur-
nett arama çalışmaları kapsamında ilk 3 yıl içerisinde beklenen 
başarıyı yakalamanın zor olduğunu belirtti. Burnett:” Arama ça-
lışmaları zaman içerisinden sonuç veren bir yapıya sahip. Bu du-
rum küçük çaplı madencilerin durumunu da açıklamaya yardımcı 
oluyor. Hepimizin tek dileği açılan ilk sondaj kuyusunda büyük bir 
keşfe dair bulgulara ulaşmak olsa da bu durumun gerçekleşmesi 
genellikle 100. sondaj kuyusunda olur.” 

“Dünyanın En Büyük Robotu” İlk Teslimatını 
Gerçekleştirdi 

Şili’nin Lityum İhracatı Önceki Yılın İki Katına Ulaştı

Temmuz 2018

Ağustos 2018

“Dünyanın en büyük robotu” olarak değerlendirilen Rio Tin-
to’nun tam otomatik treni, Mounth Tom Price Madeni ve Cape 
Lambert Limanı arasında gerçekleştirilen ilk demir cevheri tesli-
matını gerçekleştirdi. Bu teslimat Rio Tinto’nun 940 milyon do-
larlık “Autohaul Projesi” kapsamında önemli bir dönüm noktası 
olarak değerlendiriliyor.  Tren ilk teslimatında üç lokomotif ile 
280 bin ton cevher, 280 kilometrelik yol boyunca uzaktan kont-
rol edildi.
Rio Tinto Demir Cevheri Departmanı Raylı Ulaşım, Liman ve 
Temel Hizmetler Müdürü İvan Vella, “Program dünyanın en bü-
yük ve en uzun robotlarını kullanılarak dünyanın ilk tam otonom, 

uzun mesafeli, ağır yük demiryolu ağını sunacak. Bu program, Rio 
Tinto’nun öncü ve yenilikçi anlayışını sembolize ediyor ve operas-
yonlarımızda daha fazla esneklik sağlamanın yanı sıra, güvenlik ve 
üretkenliği artırmaya yönelik mutlak bağlılığımızı gösteriyor.” dedi.
Dünyanın 2 numaralı madencisi konumunda bulunan Rio Tin-
to, 2008 yılında başlattığı “Geleceğin Madeni (Mine of The Fu-
ture) projesi kapsamında makina ekipman filosunda yer alan 
insansız araçların sayısını arttırmayı hedefliyor. Avustralya’nın 
Perth bölgesinde bulunan işletmelerindeki uzaktan kontrol 
edilen kamyonların sayısını 2019 yılına kadar yüzde 30 oranın-
da arttırmayı hedefliyor. 

Şili Merkez bankasının Ağustos ayında yaptığı açıklamalara 
göre, Şili’nin lityum karbonat ihracatı Temmuz ayında bir önce-
ki yılın aynı ayına göre iki kattan fazla artarak 85 milyon dolara 
ulaştı. Bankanın paylaştığı verilere göre dünyanın en büyük lit-
yum üreticilerinden biri olan Şili’nin, lityum ihracatının toplamı 
yılın ilk yedi ayında yüzde 51 artış gösterdi.
Ülkenin en büyük lityum üreticilerinden Albemarle ve SQM, 

son yıllarda Şili hükümetinin lityum açısından zengin Salar de 
Atacama bölgesinde gerçekleştirilen lityum üretimini arttırmak 
için anlaşma imzaladıkları biliniyor. Şili’deki lityum üretiminin 
büyük bir bölümünün gerçekleştirildiği bölge aynı zamanda 
“Lityum Üçgeni” olarak bilinen ve dünya lityum rezervlerinin 
büyük bir kısmını içinde bulunduran bölgenin de bir parçası 
olarak dikkat çekiyor. 
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Vale, Üretim Miktarını Artırmak İçin Demir Cevheri 
Fiyatlarının Artmasını Bekliyor Ağustos 2018

Dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi konumunda bu-
lunan Brezilyalı Vale, demir cevheri üretim miktarlarında kısa 
vadede artış görmediklerini belirtti. Şirketin CEO’su Fabio Sch-
vartsman yıllık demir cevheri üretiminde bir artışın yalnızca 
fiyatlar yükseldiğinde gündemlerine geleceğini ve fiyat bek-
lentileri karşılandığı takdirde üretimi 450 milyon tona çıkarabi-
leceklerini belirtti.
Fabio Schvartsman, verdiği demeçte, demir cevheri fiyatlarında 
beklenen artış yaşanana kadar üretim miktarının yaklaşık 400 
ton civarında tutulacağını belirtti. Fiyatların şimdiki seyrine de-

vam etmesi konusunda ise 450 milyon tonluk tam kapasite ile 
üretime geçmeyeceklerinin altını çizdi.
Schvartsman ayrıca geçtiğimiz Nisan-Haziran dönemini demir 
cevheri ve pelet üretimi açısından verimli şekilde geçirdiklerini, 
yıl sonu hedefleri olan 390 milyon tonluk üretim hedeflerine 
ulaşmak için emin adımlarla yollarına devam ettiklerini ifade 
etti. Şirket tarafından yayınlanan raporda 2018 yılının Mart- 
Mayıs döneminde gerçekleştirdiği 96,8 milyon tonluk demir 
cevheri üretiminin şirket adına bir rekor niteliğinde olduğu be-
lirtilmişti. 

Lucapa Mothae Madeninde Yeni Bir Elmas Keşfi 
Gerçekleştirdi

EMR Capital Önümüzdeki Dönemde Küresel Talebi 
Yönlendirecek Ülkeleri Açıkladı   

Temmuz 2018

Ağustos 2018

Avustralyalı Lucapa Diamond, Lesotho’da yer alan ve hisseleri-
nin yüzde 70’ini elinde bulundurduğu Mothae Elmas Madeni’n-
den yeni bir elmas keşfi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Madenin kuzey bölgesinde keşfedilen 11,88 karatlık elmas, Lu-
capa’ya göre, Mothae madeninin bu bölümünden keşfedilen 
bu türdeki ilk elmas olma özelliğini taşıyor. 
Madenin güney-doğu bölgesinden keşfedilen 89 karatlık el-
mastan sonra gerçekleşen bu keşif madeninin tüm bölgele-

rinde ender elmaslar bulunabileceğinin bir göstergesi olarak 
değerlendiriliyor. 
Lucapa Genel Müdürü Stephen Wetherall medyaya yaptığı 
açıklamada “Bu alanların her üçünde de erken örnekleme çalış-
maları sırasında özel elmaslar elde edilmesi yeni tesisimizde çalış-
malar ilerledikçe heyecanımızın artmasına neden oluyor. Tesisin 
inşasını tamamlayıp bu yıl sonuna doğru faaliyete geçirmeyi plan-
lıyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.  

Küresel ekonominin 2050 yılına kadar günümüzdeki hacminin 
iki katına çıkması bekleniyor. Küresel ekonomide olduğu gibi 
madencilik sektöründe de büyük öneme sahip olan arz talep 
ilişkilerinde yaşanacak gelişmeler ışığında güç dengelerinde 
değişiklik görüleceği tahmin ediliyor.
Tüm sektörler gibi madenciliğin de en temel dinamiği olan 
arz- talep dengesinin önemini vurgulayan Avustralyalı özel ser-
maye yöneticisi EMR Capital'in Yönetim Kurulu Başkanı Owen 
Hegarty önümüzdeki yıllarda Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika, 
Rusya, Endonezya ve Türkiye’nin dünyadaki arz-talep ilişkisini 
yönlendiren başlıca ülkeler olacağına dair tahmin yürüttü.
Avustralya Perth’de gerçekleştirilen Paydirt 2018 madencilik 
konferansında konuşan Hegarty, 2050 yılına kadar iki katına 
çıkması beklenen küresel ekonominin büyümesinde adı ge-
çen ülkelerdeki ekonomik gelişmelerin büyük rol oynayacağını 
belirtti. Hegarty: “Kendini dengelemek için çalışmalar yürüten, 
reform ile dinamiklerini değiştirmekte olan Çin'i yakından takip 
etmelisiniz. Çin’in bu özellikleri onu küresel emtia talebine yön ve-
ren en önemli itici güç yapacak.” dedi.  Hegarty, Çin’in dünyada 
büyük ses getiren “Tek Yol, Tek Kuşak” projesini hızlı bir şekilde 
tamamlamak adına yüklü miktarda malzemeye ihtiyaç duyacak 
olmasının küresel talep miktarı üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olduğuna dikkat çekti.

Küresel dinamikleri etkileyecek bir diğer ülkenin Hindistan ol-
duğuna dikkat çeken Hegarty: “Dikkat edilmesi gereken sadece 
Çin değil. Hindistan, 2022 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılasının 
(GSYİH) %25'ini üretimden sağlamaya başlayacak. Ülke akıllı şe-
hirler projesi kapsamında alt yapı çalışmalarında 2035 yılına ka-
dar kullanılmak amacı ile 3 trilyon dolar ayırdı. Sadece bu bile yeni 
bir talep dalgası yaratmak için yeterli olduğunu düşünüyorum.” 
şeklinde konuştu.
EMR Capital Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda talebi kar-
şılayacak ülkelerden Endonezya’nın sunduğu ham ve işlenmiş 
madencilik ürünlerine artan talep dolayısı ile ülkenin alt yapısı-
nı geliştirmeye odaklanacağını ve bu sayede ülkenin büyümesi 
için gerekli adımların daha rahat atılabileceğini öngördü.
Talep konusunda başta gelen emtiaların bakır, altın, potas ve 
koklaşabilir taş kömürü olacağını öngören Owen Hegarty: “Yıl-
lardır çok güçlü bir bakır talebi zaten var. Cevherin birçok yeni 
kullanımı da mevcut. Mevcut arz halen yetersiz. Bunun yanında 
hem yeni arz yaratacak kaynak bulunamıyor hem de mevcut arz 
miktarı geriliyor.” diyen Hegarty, altınla ilgili ise şunları söyledi: 
“Mevcut altın keşifleri yetersiz. Buna rağmen altın alternatif bir 
para birimi olarak görülmeye devam edecek.” dedi.
Hegarty, limitli potaş arzının ise ilerde stratejik fırsatlar doğura-
bileceğini belirtti. 
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JEMAS, Lapseki’de 11.700 metre Sondaj Yapacak
Son dönemde maden sondajları ko-
nusunda adından sıkça söz ettirmeye 
başlayan JEMAS Mühendislik; TPIC 

(Turkish Petroleum International Company) ile “Lapseki-Dede-
ler (Akma Çakıltepe-Arılıkdere)” sahasında polimetal maden 
arama çalışmalarının gerçekleştirilmesi için sözleşme imzaladık-
larını duyurdu. İlgili sahada derinlikleri 600-1000 metre arasın-
da değişiklik gösteren açılı ve dik sondaj kuyuları açılacak olup, 
sahada toplam 11.700 metre karotlu maden sondajı gerçekleş-
tirilecek. Şirketten edinilen bilgilere göre açılacak sondaj kuyu-
larında JEMAS‘ın kendi üretimi olan JMAC marka sondaj maki-
nası kullanılacak olup, şirketin ilk üretimi olan BlueLine serisinde 
revizyonlar gerçekleştirerek geliştirdiği ikinci üretimi RedLine 
serisi makinalar ile sahada çalışmalara başlanacak.

2017 yılı başından itibaren ülkemizde yukarı yönlü ivmelen-
me gösteren maden arama ve sondaj hizmet alım faaliyetle-
ri JEMAS bünyesinde yeni makine yatırımları ve iş geliştirme 
temelinde karşılık bulmuştu. Madencilik sektöründe gerçek-
leştirdiği atılımlar özelinde Maden Tetkik Arama (MTA) Genel 
Müdürlüğü ve ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 
aldığı ihaleler ile adından sıklıkla söz ettiren şirket; teslim ettiği 
63.150 metre karotlu maden sondajı işi ile madencilik sektö-
ründe kalıcı olacağını kanıtlayarak sektördeki ivmelenmesini 
sürdürüyor. Şirket hali hazırda MTA’dan alınan 53.000 metre 
karotlu maden sondajları ve ETİ Madene ait Kütahya Alunit 
(Şap) sahasında başlanılan 6.665 metre karotlu sondaj çalış-
malarına ise hızla devam ediyor.

1984 yılında Ankara’da kurulan JEMAS; 35 yıldır ulusal ve ulus-
lararası birçok projede hizmet vermiş ve vermeye devam et-
mekte olan bir şirket. Gelişen sanayileşme atılımlarına bağlı 
olarak maden arama ve işletme faaliyetlerinin önem arz etme-
si, hassas ve güvenilir hizmet aktarımını ekonomik ve teknik 
çözümler temelinde ön plana çıkartan şirket bu sebeple 35 
yıllık mühendislik deneyimini madencilik sektörü ile buluştur-
makta, sondaj hizmetlerinden mühendislik çözümlerine kadar 
geniş bir yelpazede sektöre hizmet vermeye devam etmekte.

Yeni hedefler ile makine parkını genişleten JEMAS Mühendislik 
şirketi yetkilileri yıl içerisinde gerçekleşecek ihalelerin de takip-
çisi olacaklarını ve sektörde gerçekleşecek projelere imzalarını 
atmaya devam edeceklerini belirttiler. 

jemas.com.tr

Türk Madencilik Sektörünün En Kapsamlı Fuarı 
Aralık Ayında İstanbul’da

Maden Türkiye 2018, 8. Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa, Makine 
Ekipmanları ve İş Makineleri Fuarı 13-16 Aralık 2018 tarihleri arasın-
da İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türk Madencilik Endüstrisinin Satış ve Pazarlama Üssü: Maden 
Türkiye 2018

2004 yılından bu yana 30’un üzerinde ülkeden 1.969 katılımcı 
firma ile birlikte 40.416 yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği 
yapan, Türkiye’nin madencilikte altın çağını yaşaması için en 
elverişli satış ve pazarlama platformu Maden Türkiye fuarı 8. 

kez tüm paydaşları bir araya getirmek için hazırlanıyor. Yarat-
tığı büyük ticaret hacmi ile ülkemizin potansiyelini ulusal ve 
uluslararası arenada ortaya koyabilmesi için uygun ortamı su-
nan fuar, 2016 yılındaki başarısının ardından 2018 yılında da 
başarısını katlayarak büyütmeyi hedefliyor.

Maden Türkiye Fuarı’nın katılımcıları geçen yıllarda olduğu 
gibi bu yıl da fuardaki yerlerini erkenden aldılar ve satışların 
yüzde 85’i tamamlandı. Hızla gelişen ve değişen ekonomik 
ortamda mevcut potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek 
ve değişime ayak uydurmak isteyen katılımcılarımız 2018’e 
bir adım önde başladılar. Pazardan geri kalmamak, maden-
cilik sektöründe verimliliği arttıracak yenilikleri takip et-
mek, sektöre yön vermek isteyen herkes bu fuarda bir araya 
gelecek.

İki yılda bir gerçekleştirilen fuarda geç kalmadan yerinizi ayırt-
mak için fuarın web sitesini ziyaret edebilirsiniz: 

madenturkiyefuari.com 
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ABB, Fortune “Dünyayı Değiştirenler” Listesinde ilk 
10 Şirket Arasında 

Fortune dergisi, elektrikli araç 
hızlı şarj çözümlerinde dünya li-
deri olan ABB'yi, "gezegene yar-
dımcı olan ve toplumsal sorun-
larla mücadele eden" en önemli 

şirketler arasında 8. sıraya yerleştirdi. 

Fortune dergisi ABB'yi, temiz enerjiye dayalı elektrikli ulaşımın 
yaygınlaşmasına yönelik çabalarını göz önüne alarak, "Dünyayı 
Değiştirenler” (Change the World) listesinde 8. sırada gösterdi. 
Fortune'a göre bu liste, "temel iş stratejisinin bir parçası olan 
faaliyetleriyle pozitif toplumsal etki oluşturan" şirketleri onur-
landırıyor. 

Fortune, dördüncü yıllık sıralamasındaki ilk 10 kuruluş içine 
ABB'yi alarak, şirketi prestijli bir gruba dahil etmiş oldu. Onur-
landırılan diğer şirketler arasında, bu yıl Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti'nde Ebola virüsüne karşı geliştirdiği aşıyla hayat 
kurtaran ilaç üreticisi Merck de yer alıyor. Fortune'un övgüye 
değer bulduğu şirketler arasında, Hindistan'da iki yıldan az 
sürede 200 milyondan fazla aboneye geniş bant kurarak akıllı 
telefonlara "dijital oksijen" sağlayan telekom şirketi Reliance 
Jio da bulunuyor.  

ABB CEO'su Ulrich Spiesshofer, Fortune sıralaması, küresel 
ekonomik büyüme ile iklim değişikliğini ayrıştırmanın bir yolu 
olarak şirketin e-mobiliteye verdiği önemi ve bu alandaki lider-
liğini onaylamak anlamına geliyor, dedi. 

"ABB, yeryüzünü tüketmeden çalışmaya kendini adamıştır" di-
yor Spiesshofer. 

E-mobilite portföyünde tren, otobüs ve gemi şarj ve güç çö-
zümleri bulunan ABB'nin geliştirdiği hızlı şarj cihazları sayesin-
de araçlar, seyir mesafelerini 8 dakika gibi kısa bir sürede 200 
kilometre (yaklaşık 125 mil) arttırabilmekte.

“Elektrikli araçlar yaygınlaştıkça” diyor Fortune, “ABB dünya 
genelinde 7000’den fazla hızlı şarj istasyonu kurdu ve bu sa-
yede yedi yıl içinde yaklaşık 2 milyon galon benzin tasarrufu 
sağladı. Şirketin şarj işkolu, 2015’den bu yana yıllık gelirlerde 
çift haneli büyüme kaydetti. Şirketin Electrify America planı 
çerçevesinde önümüzdeki yıl ABD’de yüzlerce şarj istasyonu 
kurulması hedefleniyor.” 

Fortune’ın “Dünyayı Değiştirenler” kriterleri arasında, bir şir-
ketin teknolojilerindeki inovasyon derecesi ve bundan gelen 
pozitif sosyal etkinin sağladığı kâr ve hisse değeri bakımından 
faydalar bulunuyor.  

ABB ikinci çeyrekte, 8,889 milyar dolar ciro beyan ederek ge-

çen yılın aynı dönemine göre net gelirini yüzde 30’dan fazla 
büyümeyle 681 milyon dolara yükseltti. 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) güç şebekeleri, elektrifikasyon ürün-
leri, endüstriyel otomasyon, robotik ve hareket alanlarında 
kamu hizmetleri, sanayi, ulaşım ve altyapı sektörlerindeki müş-
terilerine global çapta hizmet veren öncü bir teknoloji lideri-
dir. 130 yılı aşan inovasyon geleneğini sürdüren ABB bugün, 
endüstriyel dijitalleşmenin geleceğini iki net değer önerisi ile 
yazmakta: herhangi bir enerji santralinden herhangi bir prize 
elektrik getirmek ve doğal kaynaklardan bitmiş ürüne kadar 
sanayi sektörlerini otomasyona geçirmek. Tam elektrikli ulus-
lararası FIA motor sporları sınıfı olan Formula E’nin isim orta-
ğı ABB, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak üzere 
e-mobilitenin sınırlarını zorlamaktadır. ABB 100’den fazla ülke-
de yaklaşık 147.000 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. 

abb.com 

Daha fazla bilgi için iletişim: 
Media Relations 
Tel: +41 43 317 71 11 
E-posta: media.relations@ch.abb.com
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TMD Aralık Ayında Güvenli Madenciliğin Yol 
Haritasını Çizecek

Enerji Sektörü Kasım Ayında Başkent’te Buluşuyor

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından organize edi-
len III. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kon-
feransı ve Sergisi, Güvenli Madenciliğin Yol Haritası sloganı 
ile 01-04 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştiri-
lecek.

Madencilik sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) koşul-
larını geliştirmeye yönelik girişimlere, TMD de önemli bir 
katkı yapmaya hazırlanıyor. TMD, 1-4 Aralık 2018 tarihle-
rinde Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kon-
feransı ve Sergisi’nin üçüncüsünü düzenleyecek. Konfe-
ransta, İSG alanında yaşanan sorunlar ve çözüm imkanları 
ele alınacak ve “Güvenli Madenciliğin Yol Haritası” çizilme-
ye çalışılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun des-
teklediği konferansın ilki 2014 yılında 400’ü aşkın katılımcı 
ile gerçekleşti ve sergi ile birlikte büyük bir ilgi uyandırdı. 2 

günlük konferansta 20’nin üzerinde yabancı uzman yer alır-
ken ülkemizin kamu ve özel sektöründe çalışan yine 20’nin 
üzerinde uzman da konularına tam bir hâkimiyetle katılımcı-
ları aydınlattı.

2016 senesindeki II. Konferansta 300’ün üzerinde katılımcı ile 
yerli ve yabancı uzmanlar maden sektörü ile ilgili ufuk açıcı su-
numlar gerçekleştirdi. Türkiye’den başka başta ABD, Avustral-
ya, Çin, Güney Afrika, Kanada gibi ülkelerden uzmanlar maden 
iş güvenliği konularında sorunları ve çözüm önerilerini masaya 
yatırdı. Konferansta ülke deneyimleri, sektörel politikalar ve 
Teknik gelişmelerin yanı sıra İSG kültürünün gelişiminde insan 
ve eğitim boyutları da ele alındı. Ayrıca etkinlikler kapsamında 
dünya madenciliğinde risk yönetimi konusunda uzman olan 
David Reece “Küresel Madencilik Sektöründe Operasyonel Risk 
Yönetimi” konusunda bir kurs verdi. Konferans boyunca pratik 
ve teorik tartışmalar, ülke deneyimleri, sektörel politikalar ve 
teknik gelişmelerin yanı sıra, İSG kültürünün gelişiminde insan 
ve eğitim boyutları da ele alındı.

Türkiye Madenciler Derneği, gerek Türkiye gerekse yurt-
dışından ilgi duyanları İstanbul’da ağırlamak üzere 2018 
konferansına sizleri de davet etmekten gurur ve mutluluk 
duyar.

Diğer tüm detayar için etkinlik web sitesini ziyaret edebi-
lirsiniz:  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın des-
teğiyle düzenlenen ve enerji sektör temsilci-
lerini bir araya getirecek 'Uluslararası Enerji 
Kongresi ve Fuarı' 8-9 Kasım tarihlerinde 
Ankara Congresium'da gerçekleştirilecek. 
Bu yıl 'enerjini fark et' ve 'enerjini paylaş' 
ana temasıyla yola çıkılan kongrede, geçen 
yıllardan farklı olarak enerji verimliliği, ener-
ji depolama, dijitalleşme, akıllı şebekeler ve 
elektrikli araçlar gibi yeni konu başlıkları ele 
alınacak.

"EIF, her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt içi ve dışından sek-
törün önemli aktörlerini ağırlayacak. Gelen profesyoneller 
ile kongre bünyesinde bu yıl ilk defa kongrenin bir tam 
gününü yan etkinlik olarak 'EIF STORAGE' başlığı altında 
enerji depolama sorununu irdeleyerek geçireceğiz. Ulusal 
ve uluslararası medya kuruluşları tarafından canlı yayınlar 
ile yakından takip edilecek EIF 2018, kongre programından 
izole edilmiş bir ofis ortamında ikili görüşme olanağı da 
sunacak."

Geleceğini enerji sektörüne adayan herkesin ve her firma-
nın EIF 2018'de  yer alması büyük önem taşımaktadır. "Bil-
gi paylaşımının en üst noktada yaşanacağı ve katılımcısı-
na her açıdan fayda sağlayacak verimli bir kongreye daha 
şahitlik edeceğiz. Sektördeki gelişmeleri yerinde izlemek, 
verimli iş görüşmeleri yapmak ve marka bilinirliliğini artır-
mak isteyen herkesi Kasım'daki bu büyük buluşmaya davet 
ediyoruz. 

enerjikongresi.com

tmdconference.org

ŞIRKET HABERLERI
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Manchester City ile Xylem’in Yeni Küresel Ortaklığı...

YMGV 2018 Madencilik Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Premier Lig Şampiyonu Manches-
ter City, Xylem’in Kulübün Resmi 
Su Teknolojisi Ortağı olmasına dair 
uzun ömürlü bir küresel ortaklık 

ilanında bulundu. Ortaklık, yenilikçi su çözümlerinin birlikte oluş-
turulması hususunda dünyanın önde gelen küresel platformu 
Singapur Uluslararası Su Haftası’nda düzenlenen, Kulübün efsane 
isimlerinden Joleon Lescott’un katıldığı bir etkinlikleduyuruldu.

Xylem ayrıca Manchester City’nin kardeş kulübü olan New 
York City Futbol Kulübü ve Manchester City kadın takımı ile de 
ortaklık yapacak.

Bu ortaklık sayesinde Xylem, kritik önem taşıyan küresel su 
sorunlarına ve bunların çözümlerine dair farkındalık yaratmayı 
amaçlıyor. Xylem ayrıca, Manchester City ile dünya genelinde 
temiz suya erişimi olmayan topluluklar için su kuleleri kurul-
ması gibi Xylem Watermark projelerinde birlikte çalışacak.
Xylem Watermark, Xylem şirketin sosyal yatırım platformudur. 
Dünya genelinde 2,1 milyar insan temiz içme suyuna erişeme-
mekte ve bu da toplumların gelişimi açısından ciddi sonuçlar 

doğurmaktadır. Her yıl, suya bağlı hastalıklar nedeniyle dünya 
çapında 443 milyon okul eğitim günü kaybolmakta, kadın ve 
çocuklar su toplamak için her gün 200 milyon saatten fazla 
zaman harcamakta ve bu da daha verimli işler için kullanabile-
cekleri zamanlarını büyük ölçüde sınırlamaktadır.

Xylem markası, maç günlerinde Kulübün Etihad Stadyumu’n-
da ve ayrıca City Football Academy’de gösterilecek.

City Football Group Ortaklığı Kıdemli Başkan Yardımcısı Da-
mian Willoughby “Xylem ile olan bu yeni ortaklığı duyurmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Manchester City ve Xylem, dünya genelin-
deki topluluklarda insanların hayatlarını iyileştirerek, sürdürüle-
bilir ve yenilikçi bir şekilde faaliyet gösterme konusunda ortak bir 
taahhüdü paylaşıyor. Su sorunlarıyla ilgili farkındalığı arttırmak 
ve Xylem’in bu sorunlarla mücadele etme çabalarına destek ver-
mek için futbolun küresel çekim gücünü kullanma konusunda 
heyecan duyuyoruz.” dedi.

Xylem’in Başkanı ve CEO’su Patrick Decker şunları söyledi: “Man-
chester City ile ortak olmaktan ve dünyanın dört bir yanındaki 
muhteşem taraftarları ile buluşmaktan mutluluk ve heyecan duyu-
yoruz. İlk toplantımızda gördüğümüz üzere, City’nin değer sistemi-
nin Xylem’in değer sistemi ile uyumlu olduğu açıktı. Şirket olarak 
amacımız, hem ekonomik hem de sosyal değer yaratmaktır. Bunu, 
su ihtiyaçlarının ve sorunlarının üstesinden gelen çözümlerimizi 
pazara sunarak ve Xylem Watermark programımız aracılığıyla her 
gün yapıyoruz. Futbol sayesinde olumlu bir sosyal değişim yarat-
maya kendini adamış bir kulüp ile ortak olmak doğal bir uyumdur. 
Manchester City ile birlikte çalışarak, kulübün büyük hayran kitle-
sine erişimimizi genişletecek ve bu sayede sosyal değer yaratma 
yeteneğimizi artıracağız.” 

xylem.com

Yurt Madenciliğini Ge-
liştirme Vakfı (YMGV), 
madenciliğimizin ge-
liştirilmesine yönelik 
bilimsel araştırma, tez 
ve yayın yapanlarla, 
üstün hizmetleriyle 
madenciliğimizi ve 
Vakfı destekleyen ve 

ilerlemesini sağlayan kişi ve kuruluşlara veya üretim aşama-
sında teknolojik yenilik getiren, ürün niteliğini arttıran, mali-
yeti düşüren, çevre korumaya yönelik önlemler alan, pazar ve 
ihracat payını geliştiren kuruluşlara “Ödül Yönetmeliği” ku-
ralları çerçevesinde her yıl ödül vermektedir. 2018 yılında da 
yönetmelik kuralları kapsamında yukarıda belirtilen alanlarda 
“Bilim”, “Tez”, “Teşvik”, “Hizmet”, “Üretim”, “Çevre Koruma” ve 
“İş Sağlığı” ödülleri verilecektir. 2016 yılı ve sonrası yapılan bi-

limsel araştırma, tez ve yayınlar ile yukarıda belirtilen çalışma-
ları gerçekleştiren kişi ve kuruluşlar, ödül türünü belirterek, bu 
ödüllere bizzat başvurabilirler veya başkalarını önerebilirler. 
Bu amaçla yarışmaya katılacak “Tez” ve “Bilimsel” araştırma ni-
teliğindeki eserler ile “Hizmet”, “Üretim”, “Çevre Koruma” ve “İş 
Sağlığı” Ödülleri adaylarına ilişkin gerekçeli ve ayrıntılı bilgilerin 
ve üretim ödülleri ile ilgili 2016 yılı üretim değerlerinin en geç 
31 Aralık 2018 tarihi akşamına kadar Vakıf merkezine 4 kopya 
olarak teslim edilmesi veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir.

Bilim Ödülü: 7.000.TL
Tez Ödülleri Doktora Tezi: 4.000 TL, Y. Lisans Tezi: 2.000 TL, 
Lisans Tezi: 1.500 TL
Hizmet, Teşvik, Çevre Koruma ve İş Sağlığı Ödülü: Madalya, 
Plaket Verilecektir.

Detaylara Vakfın web sitesinden ulaşabilirsiniz:   ymgv.org.tr

32



Madenlerde Teknoloji 
Çözüm Ortağınız

Dergi_ilanı_19,5 x 27,5 cm.indd   1 10.04.2018   17:34



www.madencilik-turk iye.com
1 Eylül 2018

TANITIM

Kovanızı Koruyun Verimliliğinizi 
Arttırın

Sandvik 
Kaynaklı G.E.T.
Kaynaklı G.E.T 
kova bıçağı sis-

temlerimiz çeşitli faydalar sunar. G.E.T sistemleri-
mizin sağladığı bu faydalar kovalarınız için daha 
uzun hizmet ömrü, arttırılmış verimlilik ve mini-
mum düzeyde duruştur. G.E.T bıçakları kovanızı 
koruyacak ve hizmet ömrünü önemli ölçüde 
arttıracak kalıcı çözümdür.

• Delta bıçak sürekli çalışan yeraltı 
yükleyici kovanızı oluşabile-
cek hasarlara ve şekil ka-
yıplarına karşı koruyan 
kaynaklı kova bıçağı 
sistemidir. Azami 
malzemeye dalmak 
ve kova kapasitesini 
daha uzun süre koru-
mak için tasarlanmış 
olup, daha fazla üretkenlik sağlar. 
• Döküm profil barlarımız birincil kova bıçağının ek korunma-
sını sağlar. Bu yüksek mukavemetli, yüksek sertlikte segment-
ler birincil kova bıçağının servis ömrünü uzatır ve kovanızın 
toplam maliyetlerini azaltır. 
• Aşınma söz konusu olduğunda, kaynaklı aşınma segmentleri 
kova kaynaklarının ve kova bütünlüğünün korunması için kova 
kenarlarında aşınmanın fazla olduğu bölgelere stratejik olarak 
yerleştirilebilir.

%15 - %25 Daha Uzun Ömür
Standart kaynaklı aşınma segmentleri 

ile Sandvik mekanik aşınma segmentleri 
karşılaştırıldığında % 15-25 arası 

daha fazla uzun ömür avantajından 
faydalanabilirsiniz.

%45’a kadar
Düz bıçak veya diğer seçeneklerle 

karşılaştırıldığında 
Sandvik delta bıçak kaynaklı kova bıçağı 

sistemleri ile % 45’e kadar tasarruf 
avantajından faydalanabilirsiniz.

Sandvik Mekanik G.E.T
Mekanik G.E.T. ihtiyaç duyulduğunda kolayca çıkarılıp de-
ğiştirilebilen modüler kova bıçağı ve aşınma tırnaklarını 
içerir. Bunlar, üretkenliği arttırırken duruş süresini azalta-
rak, kovalarınız için daha uzun bir servis ömrü sunan sis-
temlerdir. 

Mako ve Bluepointer kova bıçağında hızlı değişimi sağlayan 
inovatif aşınma çözümlerimizdir. Kaynak ve sıcak işlemi ihti-
yaç dışı bırakarak hızlı ve kolay değişim sağlar. Sandvik G.E.T 
ayarlanabilir kilitleme sistemi kolayca tekrar sıkılabilir. Böyle-
ce gevşemiş aşınma parçalarının sebep olduğu birçok hasarı 
önler. Ayarlanabilir kilit sistemi, hızlı ve efektif maliyetli çö-
zümler sunar.

• Patentli mekanik aşınma tırnakları, yükleme sırasında 
kovanın alt ve yan bölgelerini korumak için tasarlanmıştır. 
Mekanik montaj, aşınma tırnaklarının sıcak işlem ve kay-
naksız olarak değiştirilmesini sağlar. Aşınma durumlarına 
karşı kendini kanıtlamış olan SS3000 materyalinden üretil-
miş mekanik aşınma tırnaklarınızı daha hızlı ve daha gü-
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Sandvik mekanik ve kaynaklı
G.E.T çözümleri ile maliyet
tasarrufunuzun, artan kullanım ömrünün,
minimum bakım süresinin, daha yüksek 
verimliliğin ve sistemlerimizin bu faydalara ek bir çok
sağladığı faydanın tadını çıkarın. 

%90’a kadar
Sandvik G.E.T Mekanik Kova Bıçaklarını 

değiştirirken % 90’a kadar zaman 
kazanabilirsiniz.

venli şekillerde değiştirebilirsiniz. 
Hızlı ve emniyetli bu değişime is-
tinaden, minimum duruş ve kova 
tamiratı ile karşılaşırsınız. Sonuç 
olarak bakım ve onarım için daha 
az zaman ve emek harcanmış 
olup, üretim ve verimliliğiniz artış 
göstermeye devam eder. 

Sandvik Kova Aşınma 
Segmentleri
Özel alaşımlı döküm kova köşe 
aşınma segmentleri, tüm kullanım 
ömrü boyunca maksimum kapa-
siteyi korumak için kovaya yapısal 
mukavemet ve yüksek aşınma ko-
ruması sağlar. 

Sizin İstekleriniz, Bizim İçin Değerlidir
 √ Kovanızın hizmet ömrünü önemli ölçüde uzatın
 √ Kovanızın bakım maliyetlerini azaltın 
 √ Üretim seviyenizi arttırın
 √ Duruş sürenizi azaltın
 √ Ton başına ortaya çıkan maliyetlerinizi minimuma in-

dirin
 √ Ürettiğimiz orjinal ekipmanların sunduğu yüksek kaliteli çö-

zümlerin, daha yüksek performans ve üretkenlikten yararlan-
manın tadını çıkartın.

Nasıl Çalışıyor?
Aşınma ve yıpranma, yeraltı madenciliğin zorlu koşulların-
da faaliyet göstermenin doğal sonucudur. Orijinal ekipman 
üreticisi olarak geniş kapsamlı entegre aşınma paketlerimiz, 
sizlere sağladığı avantajlarla ve dayanıklılıklarıyla ünlüdür. 

Ekipmanlarınızın koruma altına alındığından emin olarak, ope-
rasyonel risklerini minimuma indirin. Genel maliyetlerinizi dü-
şürün ve ton başına düşen maliyetlerinizi azaltın. 

G.E.T sistemlerimiz, bazı açık ocak uygulamaları ve özellikle 
sert kaya, yeraltı maden işletmelerinin zorlu gereksinimlerini 
karşılamak için tasarlanmıştır. 

Böylece ekipmanınızdan daha fazla hizmet ömrü elde edersiniz.  
sandvik.com

Mekanik ya da kaynaklı G.E.T çözümlerimiz, 
sadece Sandvik makinaları için değil, makina 
parkınızdaki yer altı ve yerüstünde kullanılan 
tüm yükleyiciler için uygulanabilir.
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Maden Sektörü ve Boehlerit 
Türkiye

Göksel Gönültaş
Aşınma Parçaları Satış Sorumlusu

Boehlerit Türkiye, 50 yılı aş-
kın bir süredir Türkiye’nin ilk 
yerli üreticisi olarak standart 
torna-freze uçları ile birlikte 
madencilik ve sondaj sektö-
rüne yönelik tungsten karbür 
(sert metal) aşınma parçaları 
üretimi gerçekleştirmektedir. 

Dik milli kırıcı uçları, çene vidye uçları, kaya delme makinele-
rinde kullanılan karbür uçlar, TBM makinelerinde kullanılan 
karbür kırıcılar, asfalt kazıma uçları, yatay sondaj uçları, tri-
cone bitler için uçlar, kazımada kullanılan burgu uçları, fore 
kazıklar için kullanılan uçlar, rockbit uçlar, kollu mermer kes-
me makineleri uçları, özel ve standart prizmatik ürünler ve 
müşteri taleplerine göre özel uçların üretimi ve geliştirilmesi 
konusunda proje bazlı çalışmalar Boehlerit fabrikası bünye-
sinde yapılabilmektedir.

Tungsten karbür (sert metal) yüksek aşınma direnci, kırılma 
dayanımı ve sertliği sayesinde, yüksek sıcaklık, korozyon gibi 
zor koşullar altında çalışan çok sayıda makine ve yedek parça-
larında kullanılmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte tungsten 
karbür ürünlerin kullanım alanları gittikçe genişleyerek nere-
deyse bütün sektörlerde kullanılabilen bir temel üretim mad-
desi olmuştur.

Madencilik, sondaj ve benzeri sektörlerde dayanıklı malze-
melere olan ihtiyaç her zaman önemli bir yer tutmaktadır. 
Tungsten karbür ürünler, aşınma dayanımı ve kırılma tok-
luğu sayesinde diğer metallerden ömür olarak çok daha 
verimli sonuçlar vermektedir. Bu koşullar altında sondaj ve 
madencilik sektöründe de tungsten karbür ürünlerin kul-
lanımı yüksek verimlilik, enerji ve zaman kazancı, teknoloji 
gelişimi, iş yükü tasarrufu açısından son derece önem ka-
zanmıştır. 

Sondaj işlemi için gerekli olan tungsten karbür kalitesi 
özenle seçilmelidir. Sert metal uzmanı Boehlerit Türkiye’nin 
300’e yakın farklı kaliteleri ile müşterilerimize çözümler 
sunmaktayız. Kullanılacak tungsten karbür kalitesine yüze-
yin yapısında, uygulama alanının genişliğine ve derinliğin 
ölçülmesi ile yapılan fizibilite çalışmalarına bakarak karar 
verilmelidir. Ayrıca kullanılacak tungsten karbür kalitesi 
yapılacak olan işin de kalitesini arttıracak olup, uygulama 
yerine göre farklı kalitelerde tungsten karbür ürünler kul-
lanılabilmektedir. Doğru kalitenin kullanımı ile çok daha 
verimli sonuçlar alınmaktadır. Özellikle sert metal kaliteleri 
yüzeyin yapısına göre seçilerek sondaj işleminin kalitesi ve 
hızı arttırılabilir. Bu sayede, tungsten karbür uçlar ile sondaj 
yapılırken belirlenen yüzey üzerinde delme işlemi daha ko-
lay hale gelecektir. 

boehlerit.com.tr

40





www.madencilik-turk iye.com
1 Eylül 2018

TANITIM

Tesislerinize Değer Katıyoruz
Bir maden işletmesi makine 
ve ekipmanlarının perfor-
mansının yeterli olduğun-
dan, yatırım getirisinin yeterli 
olduğundan veya risklerinin 
kontrol altında olduğundan 
nasıl emin olabilir? thyssenk-
rupp Industrial Solutions’un 

sunduğu Entegre Tesis Yönetimi portföyü; en uygun maliyet-
ler ile müşterilerin makine ve ekipman potansiyelini ortaya 
çıkarma, performansını iyileştirme ve söz konusu varlıkların 
ömrünü uzatmaya yönelik çözümleri hizmetinize sunar. 

thyssenkrupp’un Entegre Tesis Yönetimi (ETY) portföyü üç te-
mel hizmeti kapsar: Danışmanlık, Teknik Destek ve Tesis Yö-
netimi. Bu üç hizmet; varlıklarınızın daha güvenilir, verimli ve 
emniyetli olmasını sağlarken, makine ve ekipman ömrünün 
artırılmasını ve ilgili riskleri kontrol altına almayı hedefler. 

Danışmanlık 
Konu uzmanlardan oluşan thyssenkrupp ekibi; 3 ila 5 gün sü-
ren saha ziyareti boyunca tesisin güncel performansını, hedef-
lenen performans değerleri ile karşılaştırarak değerlendirir; 
düşük performans alanlarını, bu alanların muhtemel etkilerini 
ve etken faktörleri tespit ederek iyileştirme öneriler sunar. Elde 
edilen bulgulara dayanarak hazırlanan detaylı teknik rapor ile 
kök nedenlerin ortadan kaldırılması amaçlar. İşletme ihtiyaç-
larına uygun şekilde tasarlanan ve finansal hesaplamaları ya-
pılan çözüm önerilerinin uygulanması da ayrı bir sözleşmede 
kapsamında hizmetinize sunulabilir. ETY Danışmanlığı, özellik-
le kendi bakım organizasyonu bulunan ancak işletme varlık-
larının performansını iyileştirmek isteyen maden operatörleri 
için uygundur. 

Teknik Destek 
Tesis yönetimi; organizasyonunda, sürecinde veya perfor-
mansında herhangi bir iyileştirme noktası tespit eden maden 
şirketlerinin ilgilerini çekecek bir hizmettir. thyssenkrupp’un 
kıdemli uzmanlarından oluşan bir ekip, müşterinin tesisinde 
genellikle 1 ila 2 yıl olmak üzere tam zamanlı olarak görevlen-

dirilerek, müşterinin fiziki varlıklarının yönetimine, mühendisli-
ğine ve gözetimine yönelik çeşitli görevleri üstlenirler. Yapılan 
anlaşma çerçevesinde thyssenkrupp ekibi müşterinin organi-
zasyonuyla paralel olarak çalışabilir, organizasyonun içine da-
hil olabilir, organizasyonun liderliğini ve yönetimini üstlenebi-
lir veya göreve bazlı hizmete alınmasını içerebilir. ETY Teknik 
Desteğin ana hedefi, müşterilerin bakım organizasyonlarını, 
tesis yönetimini bağımsız şekilde yönetebilecek, uygulayabi-
lecek, kontrol edebilecek ve iyileştirmeler yapabilecek şekilde 
geliştirmektir. 

Tesis Yönetimi 
thyssenkrupp, çeşitli tesis yönetimi operasyonlarını değer ya-
ratan bir ortakla yürütmek isteyen müşterilerine özel sözleş-
meler sunar. Bu sözleşmeler genellikle 3 ila 5 yıllık bir dönemi 
kapsayıp, karşılıklı mutabakat ile uzatılabilir. thyssenkrupp, ka-
rarlaştırılan süre boyunca tüm sorumlulukları üstlenerek, aşa-
ğıdaki yedi alanı kapsayan bir ETY sistemi uygular: 

• ISG, çevre ve yasal yönetim
• Operasyon yönetimi (bakım ve onarım sözleşmelerinde) 
• Bakım yönetimi 
• Malzeme ve hizmet yönetim 
• Performans iyileştirme 
• Yönetim Bilişim Sistemi ve görünürlük 
• İnsan yönetimi 

Sahada yapılan tesis değerlendirmesinin ardından, thyssenk-
rupp çalışmanın kapsamını, ekipman ve sistemlerin listesini, 
sorumluluk paylaşımlarını, kapsam içi ve dışı işleri, insan kay-
nakları planını vb. içeren detaylı bir teknik teklif sunar. Detaylar 
üzerinde mutabakat sağlandıktan sonra uygun bir ticari teklifi 
sunulur. Gereken kaynaklara bağlı olarak mobilizasyon süreci 3 

ila 6 ay sürebilir. Bu hizmet, thy-
ssenkrupp ekipmanı bulunan 
ve bulunmayan tüm maden te-
sisleri için sunulmaktadır. 

Avantajlar 
ETY portföyünün avantajların-
dan faydalanan maden sektö-
ründeki müşteriler, thyssenk-
rupp’un engin teknoloji ve 
mühendislik deneyimi saye-
sinde tesis varlıklarında daha 
yüksek performans, daha 

uzun ömür ve optimize edilen operasyon maliyetlerinden 
yararlanmaktadır. 

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

thyssenkrupp-industrial-solutions.com 

ETY Süreci: Kusursuz tasarlanmış ve koordineli süreçler, tesisinizin performansını artırmak ve operasyon ömrünü uzatmaya hizmet eder
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Madencilik Sektörü İçin Endüstriyel Çözümler

Entegre Tesis Yönetimi hizmetimizle
tesis performansınızı sürekli artırın.  
Riskleri ve maliyetleri azaltarak tesis yönetimini iyileştirmek ve tesis ömrünü artırmak 
mümkün. Tesis mühendisliği, operasyonel yetkinlik ve uzun yıllara dayanan 
tecrübemiz ile tesisinizin aktif çalışma zamanını iyileştirebiliriz. Bakım maliyetini 
azaltarak, tesisinizin daha rekabetçi hale getirilmesi, Entegre Tesis Yönetimi 
hizmetimizin sağladığı en önemli katma değerdir. 
www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com
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El GPS’ine Hala İhtiyacınız Var mı?
Konumlama teknolojilerinin 
gelişimi öylesine hızlandı ki 
saha ihtiyaçlarımızı artık doğ-

rudan bu gelişmeler belirliyor. Birkaç on yıl öncesine kadar yön 
tayininden alan tespitine, birçok önemli parametrenin tespi-
tinde zorlanırken, son yıllarda hassasiyetleri 5-10 metre bile 
olsa el tipi GPS alıcıları sayesinde kolaylıkla saha çevirebiliyor, 
uzaklık ve hız ölçebiliyor, bulunduğumuz konumu görebiliyor, 
rota belirleyebiliyoruz. Daha hassas GNSS alıcıları ile de imalata 
dayalı veriler üretebiliyoruz. Peki, bütün bu gelişmeler beklen-
tilerimizi oldukça büyütmüşken araziden alacağımız 5-10 met-
re doğrulukla konum verileri artık işe yarıyor mu?

20 Santimetre Konum Doğruluğu
Eğer cevabınız “HAYIR” ise Hi-Target QMini tam da bu noktada 
devreye giriyor. Android tabanlı bir akıllı telefon düşünün. Toz 
ve su geçirmezlik gibi özelliklerle donatılarak arazi koşullarına 
adapte edilmiş bir akıllı telefon! Üçüncü parti yazılım uygula-
maları ile zenginleştirilebilen bir cihaz… Belki böyle bir cihazı 
teknoloji mağazalarında bulabilirsiniz. Peki 0,2 metre doğru-
lukla çalışan bir GNSS anteni ile donanmış akıllı bir telefonu bu 
tür mağazalar da bulabilir misiniz? 

Hi-Target QMini A5/A7, arazi koşullarına uygun olmasının 
yanında yüksek konum doğruluğu da vadeden benzersiz bir 
cihaz. Üstelik de bu konum bilgisini kullanıcı tanımlı uygula-
malarla paylaşmayı seven bir iş arkadaşı…

CAD Verilerinin Arazideki Önemi ve 
Üretime Dair Anlık Denetim
Hi-Target markası ölçme teknolojilerine dair ürünler 
sunduğu kadar, coğrafi bilgi üretimine ve analizleri-
ne imkân sağlayacak ürünleri de ülkemizde sunmaya 
başladı. QMini A5/A7 ve QPad X5 modelleri ile hassas 
konum bilgisi üretebilmenin yanında Android tabanlı 
üçüncü parti yazılımların bu konum bilgisini kullanabil-
mesini de sağlayarak elde tutulan bir GPS cihazının salt 
noktasal veri üretmesinden çok öte, projeye dair önemli 
sorgulamaların yapılabilmesine imkân sağlıyor. GeoGrafik 
olarak bu cihazlarla birlikte sunabildiğimiz CAD yazılımları sa-
yesinde ofiste ürettiğiniz proje verilerini doğrudan sahada da 
kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Özellikle yaygın olarak kullanı-
lan CAD yazılımlarının NCZ, DWG, DXF formatlı vektör verilerini 
ve birçok raster veriyi sahada açabiliyor, QMini modellerinde 20 
cm’ye kadar, QPad modellerinde ise 2 cm’ye kadar hassas konum 
doğruluğu ile bu projeleri denetleyebiliyorsunuz.

Çevrimiçi Harita Verileri İle Çalışabil-
me, Coğrafi Bilgi Sistemine Adap-
tasyon…
E-Devlet dönüşüm sürecinde kamu 
kurumları gerekli tüm verilerini vatan-

daş ile internet üzerinden paylaşmaya başladı. Bu dönü-
şüm sürecinde harita temelli verilerle çalışan kurumlar da 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kurarak sürece dahil oldular. 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü mülkiyet verilerini web 
servisleri ile paylaşırken, Çevre Şehircilik Bakanlığı çevresel 
tampon alanları paylaşıyor. Belediyeler imar planlarına yö-
nelik kent bilgi sistemleriyle vatandaşına hizmet verirken, 
sit alanları, doğa koruma bölgeleri, orman ve tabiat alan-
ları ve bilumum diğer tüm tampon bölgeler bu sistemlere 
dahil oluyor. 

Maden kurumlarının da ilerleyen zamanlarda imalat ve ruhsat 
takiplerini çevrimiçi haritalarla yaparak daha hızlı çözümler su-
nacağı öngörülüyor. 

Üzerinde kurulu mobil CBS yazılımı lisansı ile sunulan QMi-
ni A5/A7 cihazları, web servisleri ile sunulan çevrimiçi harita 
verilerine erişebilecek altyapıda… Özellikle ruhsat kontrolü, 
saha çevirme, sahanın boş ya da ruhsatlı olup olmadığı gibi 
bilgiler, hassas bir şekilde anlık olarak sorgulanabileceği an-
lamına geliyor.

Maden sahalarınızda daha etkin denetim faaliyetleri başta ol-
mak üzere, arama sürecinden üretim faaliyetine kadar hemen 
her aşamayı daha hassas takip edebilmek için Hi-Target GIS 
Ürünleri ile mutlaka tanışın. 

geografik.com.tr
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Pompaların Bakım Kolaylığı 
Prosesin Güvenilirliğini Arttırır

Terrafame Ltd., Finlandiya’nın 
kuzeyinde Sotkamo’da, nikel 
ve çinko üretimi konusunda 

uzmanlaşmış bir metal şirketidir. Üretimde yığın bio-liçi uygu-
lanmaktadır.

Sekiz adet Flowrox LPP-T65 pompa, yaklaşık 8 yıldır Terrafa-
me’de üretim başladığından bu yana faaliyet göstermektedir. 
İşletme geçmişte yaşanan bazı finansal sıkıntılar nedeniyle ne-
redeyse 3 yıl çalışmamış ve pompalar bu sürede çalıştırılma-
mıştır. Flowrox ‘tan Bölge Satış Müdürü Matti Saloranta diyor 
ki; “Flowrox LPP-T pompalarının en belirgin avantajı, uzun süreli 
duruş periyotlarını sıkıntısız bir şekilde atlatabilmeleri ve yine ça-
lışmaya başladıkları zaman 7/24 tam kapasitede çalışabilmeleri-
dir. Sadece hortumların yıkanması ve hortumu sıkıştıran rotorun 
gevşetilmesi yeterlidir. Pompalar sürekli çalışma için tasarlanmış-
tır ve kuru şekilde çalışsa dahi, hasarsız şekilde ve fazla ısınmadan 
çalışmaya devam edebilmektedirler.”

Verimli ve Çözüm Odaklı Pompa Servisi
Terrafame bakım operatörü Jarmo Juutinen, 9 yıldır maden 
sahasında çalışıyor ve Flowrox vana ve pompaları kapsayan 
prosesler hakkında oldukça iyi bir deneyime sahiptir. Juutinen 
diyor ki; “Pompaların kullanımı kolay olmasına rağmen, proses-
ten en iyi şekilde faydalanmak için eğitim gerekmektedir.”

“Flowrox, Terrafame’de yerinde eğitim vererek vanaların nasıl ko-
runması gerektiğini ve pompalar için hortum ve rulmanlarının nasıl 
değiştirileceğini öğretti. Eğitim, tüm sistemin ömrünü artırmamıza 
yardımcı oldu. Pompalar için öncelikli bakım, hortum değişimleri 
olmuştur. Birkaç kez rulmanları değiştirmek zorunda kalsak da bu 
hortum probleminden kaynaklanan istisnai bir durumdu. Hortu-
mun kullanım ömrü değişkenlik göstermekle birlikte hortumlar or-
talama olarak 6 ay dayanabilmektedir” şeklinde ekliyor Juutinen.

Juutinen; “Rulmanları değiştirmek zor değil. Ancak, Terrafa-
me’deki kaynak eksikliğinden dolayı, bazen pompalar Flowrox’a 
gönderilip bakımları onlar tarafından yapılıyor. Kendi kendimize 
halledebilmek için her zaman doğru parçalara ve olanaklara sa-
hip olamıyoruz, bu nedenle bu tür hizmetler bizim için oldukça 
uygun,” şeklinde devam ediyor.

Flowrox Servis Müdürü Tero Tiukkanen; “Eğer pompa proses için 
kritik bir ekipmansa, Flowrox, pompa bakımı sırasında kullanılmak 
üzere müşteriye yedek bir pompa bile sağlayabilir.” diyor.

Kullanımı, İşletmesi ve Bakımı Kolaydır
Ağır hizmet endüstrileri için tasarlanan Flowrox peristaltik hor-
tum pompaları, çok çeşitli çamurları (aşındırıcı, korozif, viskoz, 

hatta kristalleşmiş çözelti) pompalama ve dozajlama kapasite-
sine sahiptir. Pompanın çalışması esnasında çamurun yoğun-
luğundaki değişikliklerin bir önemi yoktur. Juutinen diyor ki; 
“Sistemimizde pompalanan yıkama suyunun viskozitesi ve kali-
tesi değişkendir. Ayrıca, zaman zaman operasyonu durduruyor 
ve sistemi çalıştırmıyor olmamıza rağmen, operatörler için her 
zaman Flowrox pompalarının kullanımı, işletmesi ve bakımı ol-
dukça kolaydır.” 

Flowrox pompaları 7/24 çalışabilmesine rağmen, geri akış riski 
olmadan herhangi bir zamanda operasyon ile beraber durma-
ya hazırdırlar. Saloranta; “Flowrox LPP-T pompasının bir diğer 
belirgin avantajı ise, çift yönlü çalışma kabiliyeti ve çamurun geri 
gitmesini önleyen tasarımıdır. Prosesin durdurulması gerekiyorsa 
bu tasarım oldukça faydalıdır.” diyor.

Flowrox Pinç Vanalar Tıkanmayı Önler
Juutinen diyor ki; “Terrafame’in bir çalışanı olarak kendimizi 
geliştiriyoruz ve daha da geliştireceğimize güveniyoruz. Proses-
lerdeki tıkanmaları önlemek için küresel vanaları Flowrox Pinç 
Vanalarla değiştirdik. Pinç vanalar, çamurun viskozitesi arttıkça 
daha iyi çalışmaktadır. Özellikle sürekli olarak çalıştırılmayan çin-
ko prosesi için ideal bir çözüm olmuştur.”

Saloranta diyor ki; “Flowrox pinç vana tasarımı sağlamdır, ancak 
çamurla sadece kauçuk gömleğin temas etmesi kadar da basittir. 
Flowrox pinç vanaları tıkanmaya eğilimli prosesler için mükem-
meldir. Katıların kauçuk gömlek çeperlerinde birikme eğiliminde 
olduğu uygulamalarda, gömlek sıkıştırıldığında, kristalize parti-
küller otomatik olarak yüzeyden dökülür. Bu parçacıklar, gele-
neksel küresel vanalarda tıkanmaya neden olurdu”. 

flowrox.com

Flowrox LPP- T pompaları uzun beklemesürelerinin ardından 7/24 full kapasite ile çalışacak şekilde dizayn 
edilmiştir.

TANITIM
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Performansınızı Akıllı 
Çözümler ile güçlendirin

İŞTE AVANTAJLARIMIZ!

                                  Pom pa anim asyonuna bak
ın

     

Üstün Performans

Resmi Flowrox Temsilciniz:
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Sandvik OptiMine®, Madencilik 
Operasyonlarınızı Optimize Edin

Her Zaman ve Her Yerde 
Bilgi Parmaklarınızda
Sandvik’in otomasyon uz-
manlığı, yıllarca süren sürekli 

araştırma, geliştirme ve müşterilerimiz ile yakın işbirliğinin bir 
sonucudur. Bugün, filonuzun ve madencilik operasyonunuzun 
performansını optimize etmek için en gelişmiş endüstri çö-
zümlerini sunuyoruz.

Sandvik OptiMine®, yer altı madencilik faaliyetlerinizde daha 
fazla şeffaflık sağlamak için güçlü bir platform sunuyor. Yer altı 
madenciliği uygulamaları için tasarlanan OptiMine®, operatör-
lerle madencilik ekipmanları için gerçek zamanlı izleme, görev 
yönetimi sağlama ve Sandvik ekipman filonuzdan önemli per-
formans verileri toplama yeteneğine sahiptir.

Modüler bir çözüm olarak OptiMine® aşağıdaki modüllerle bir-
likte operasyonel gereksinimlerinizle büyüyebilir:

• İzleme
• Konum Takibi
• Planlayıcı
• Görev Yönetimi
• 3D Maden Görüntüleyici
• Delgi Planı Görüntüleyici

OptiMine®’ın yer altı madencilik işleminize sunabileceği opti-
mum performans, artırılmış verimlilik ve güvenlikten faydalan-
mak için operasyonel gereksinimlerinize en iyi uyan OptiMine® 
modülünü seçin.

OptiMine® Modülleri
OptiMine® İzleme: Filo Performansı İzleme
• Sandvik yer altı ekipman filonuzun görünürlüğünü kazanın.
• Sandvik yer altı ekipmanından üretim ve makine bilgilerini 
toplayın.
• Bilgilerin otomatik olarak anında aktarılmasıyla Sandvik filo-
nuzun durumu ve üretimi hakkında daime güncel bir görüşe 
sahip olmanızı sağlamaktadır.
• Maden ağına bağlantılı, web tarayıcısı olan herhangi bir ci-
hazdan raporları kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz 
• Bilgiler diğer maden IT sistemleriyle entegre olarak çalışabilir 
• Bilgilerin açık, kolay okunabilir raporlarda sunulması veya ya-
zılımla bütünleştirilmesi mümkündür.
• Stratejinizi desteklemek için veri odaklı kararlar verebilme 
bilgisine sahip olmasını sağlar.
• Piyasadaki diğer sistemlerden daha fazla bilgi detayı sunar.

TANITIM
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Avantajlar
• Ekipman durumunu çevrimiçi izlemek ve sorunları düzelt-
mek veya önlemek için hızlı bir şekilde harekete geçebilirsiniz.
• Ekipman veya eğitim ihtiyaçlarının yanlış kullanımını tespit 
edebilirsinz.
• Durum izleme ile tahmini bakım planlamanızı geliştirebilirsiniz.
• Ekipman kullanımını anlamak ve verimliliği arttırmak elinizde
• Sıkışıklıkları ve verimsizlikleri belirleyerek madencilik süreci-
ni optimize edebilirsiniz.

OptiMine® Konum Takibi: Filolarınızın Konumunu 
Takip Edin
• Konum tespiti, herhangi bir ek altyapıya ihtiyaç duyma-
yan konum izleme ünitesinde lokal olarak yapılır. İster bir 
kontrol odasında ister madende yer altında olsun, yer takip 
uygulaması ile filonun 2 ve 3 boyutlu modelleri üzerinde 
sürekli olarak durumun ve konumun farkında olması sağ-
lanmaktadır.
• Doğru konum verileri ile madencilik operasyonlarında ve-
rimlik arttırılabilir. Durumsal farkındalık, ekipmanların konu-
munun sürekli ve güncel bilgisine sahip olunmasıyla önemli 
ölçüde geliştirilmektedir.
• Trafik tıkanıklıklarını tanımlayarak verimliliğin arttırılmasına 
yardımcı olur. Ayrıca yer altı trafik bilgisi, güvenliği önemli ölçü-
de arttırabilir. Acil bir durumda, ekipman hemen konumlandırıla-
bilir ve bu da gerektiğinde madeni tahliye etmeye yardımcı olur. 
• Yüksek hassasiyetli, lazer tarayıcı donanımı mevcuttur.
• Donanım tüm mobil ekipmanlara ve hafif araçlara kurulabilir.
• Wi-Fi kapsama alanlarında gerçek zamanlı konum izleme ya-
pılabilir.

Avantajlar
• Diğer üretici firmaların ekipmanları dahil olmak üzere filonu-
zu gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz.
• Durumsal farkındalık ve üretkenliği geliştirebilirsiniz.

• Doğru ve gerçek zamanlı bilgilerden pozisyona dayalı karar-
lar verebilirsiniz.
• Yüksek hassasiyetli lazer tarayıcı donanımını herhangi bir 
ekipmana kolayca takabilirsiniz.

OptiMine® Programlayıcı & Görev Yönetimi: Planı, 
Yönetimi, Değiştirme ve İzleme Görevleri
• Programlayıcı, madencilik faaliyetlerini kolay bir şekilde plan-
lamayı, kontrol etmeyi ve takip etmeyi sağlamaktadır. Arayüz 
içerisinde bir aktiviteyi sürükleyebilir, araçta istediğiniz yere 
bırakabilir ve aktivitelerinizi kısa aralıklarla kontrol edebilirsiniz.
• Daha fazla operasyonel görünürlük ve yönetim ile verimlilik 
arttırılabilir
• Görev yönetimi tarafından alınan zamanlanmış görevler yer 
altında bulunan çalışanların ortamdaki herhangi bir değişikli-
ğe kısa sürede yanıt vermelerini ve uyum sağlamalarını kolay-
laştırmaktadır. 
• Kritik vardiya bilgileri elektronik olarak yakalanabilir ve daha 
fazla işlem için gönderilebilir
• Donanım tüm mobil ekipmanlara ve hafif araçlara kuru-
labilir.
• Çalışanlar, bir tablet uygulamasıyla iş görevlerini kolayca yö-
netebilir ve gerektiğinde acil düzeltici önlemler alabilir. Böyle-
ce devam eden vardiya sonuçlarının optimize edilmesi için bu 
kaynaklardan yararlanılabilir.

Avantajlar
• Yere göre görevler oluşturabilirsiniz
• Ekipmanı ve operatörleri bir görev için ayarlayabilirsiniz
• İlerlemeyi ve görev durumunu izleyebilirsiniz
• Programı, vardiya boyunca gereken şekilde hızlı bir şekilde 
güncelleyebilirsiniz
• Görevlerin güncellenmesini ve takibini yapabilirsiniz
• Gecikmeler hakkında rapor düzenleyebilirsiniz
• Ekipman, kişi ve kaynakların konum bilgilerini görüntüleye-
bilirsiniz
• Etkili bilgi paylaşımı için operatörler ve kontrol odaları ara-
sında metin mesajları gönderebilirsiniz. 

49



OptiMine® 3D Maden Görüntüleyici: Madeninizi 3D 
Görüntüleyin
• Optimine® 3D Mine Görüntüleyici, madeninizin üç boyutlu 
bir modelini ofisinize taşır.
• Madenin hem içerisi hem de dışarısı görülebilir ve incelene-
bilir.
• Maden hakkında bilgiler kolayca incelenebilir ve bir bakışta 
anlaşılabilir, durumsal farkındalık geliştirilir. 
• Sistem, kullanıcıların veriler ile daha etkili bir şekilde iletişim 
kurmasını ve yorumlamasını sağlar.
• 3D Maden Görüntüleyici, operasyon planlama, problem-
li alanları analiz etme ve madencilik gelişimini takip etmede 
paha biçilemez bir araçtır. Aracın en önemli faydalarından biri, 
kullanıcıların daha etkin bir şekilde iletişim kurmasını ve mev-
cut durumun ve gelecek planların verilerini bir maden orta-
mında yorumlamalarıdır.

Avantajlar
• Matkap planlarını kolayca yükleyebilir ve hataları önlemek 
için planları kontrol edebilirsiniz
• Madencilik faaliyetlerinizi optimize etmek için “delinmiş” so-
nuçlardan yararlanabilirsiniz
• Kararları daha hızlı hale getirip ve sondaj operasyonlarının 
planlamasını iyileştirebilirsiniz
• 2D MWD veri görselleştirmesi ile kaya özelliklerini tanımla-
yabilirsiniz. 

sandvik.com

• 3D Mine Görüntüleyici bir tünelin gelişimini gösterir ve tara-
ma verileri geçmişini en yeni tarama sonuçlarıyla karşılaştırır .

Avantajlar
• Diğer OptiMine® işlem yönetimi araçlarına entegre edebilirsiniz
• Otomatik sapma tanıma özelliğine sahip tarama ve planların 
karşılaştırması için kullanımı kolay araçlara sahip olabilirsiniz
• 3D tarama verilerinin otomatik ortam modelleri oluştarabilirsiniz.

OptiMine® Delgi Planı Görüntüleyici
• Gerçek zamanlı delgi verileri üretim kontrol sisteminde anın-
da görülmektedir.
• OptiMine® Delgi Plan Görüntüleyici, uzun delik delgisi ve bu-
lonlama operasyonları için kullanımı kolay bir görselleştirme 
aracıdır.
• Sistemde, delgi sonuçlarını uzun delik delme ve bulonlama 
planlarıyla karşılaştırmak ve gerekli araçları değerlendirmek 
için delgi plan ve sonuçları bilgilendirici bir şekilde görselleş-
tirilmiştir.
• Kullanımı kolay ve kullanıcı dostu bir web arayüzü, hem 
planlı hem de gerçek delgi bilgilerinin her yerde, her zaman ve 
herhangi bir cihazda kullanılabilir.
• Delgi planları otomatik olarak ekipmanlara aktarılır ve ger-
çek zamanlı delme verileri üretim kontrol sisteminde hemen 
görülebilir.
• Uzun delgi operasyonlarında, Drill Plan Visualizer mevcut 
planları ve gerçek delgi sonuçlarını, mevcut olduğunda ölçü-
len delgi verileri (MWD) dahil, bir 3D formatta gösterir. Delgi 
sonuçlarının daha ayrıntılı bir analizi için MWD verileri de 2D 
grafiklerde görünmektedir.
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Atık Su Arıtma Uygulamalarında 
Tükettiğinden Fazlasını Üretmek

Marselisborg atık su arıtma tesisi artık, tükettiğinden daha fazla 
elektrik enerjisi üretiyor.

Maksimum Enerji Fazlası
Marselisborg atık su arıtma tesisi 
(ASAT), 2010 yılına kadar geçerli olan 
enerji tüketimini azaltma hedefini, 
bu tarihten itibaren, enerji fazlasını 
en üst seviyeye çıkarmak olarak de-
ğiştirdi. Tesis artık hem ürettiği elekt-

rik enerjisi hem de fazla ısıyla Danimarka'nın ikinci büyük bele-
diyesi olan Aarhus'un ısıtma sistemini de destekliyor. Böylece 
karbon ayak izi %35 oranında azaldı.

“Danfoss VLT® serisi motor sürücüleri 
tercih etmemizin asıl nedeni, özellikle 

ihtiyaç duyduğumuz özellikleri yalnızca 
VLT®’nin sağlayabilmesi idi. 25 yıl 

öncesine kıyasla bugün süreçler çok farklı. 
Bugün tüm sistemlerin en üst seviyede 
performans göstermesi için hassas bir 

şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Bunu 
da VLT® sürücülerin sağladığı hassas 

kontrol ile başarabiliyoruz.”
Flemming Husum, Marselisborg ASAT 

Tesis Müdürü

Belediyelerin tek başına en çok elektrik tüketen birimleri olan 
su ve atık su arıtma tesisleri, genelde belediyelerin elektrik tü-
ketiminin %25-40’ını teşkil eder. Bunun sebebi ise operasyo-
nun gerektirdiği yüksek enerji yoğunluğu ve bunun yıl boyun-
ca aralıksız bir şekilde devam etmesidir.

Yıllar boyunca endüstrinin özellikle çaba gösterdiği konu, arıtı-
lan birim su başına tüketilen enerjinin azaltılması için yeni sü-
reçler ve kontrol stratejileri geliştirmekti. Aynı dönemde, atık 
su arıtma kalitesindeki beklentilerin artması, enerji tüketimin-
de de artışa sebep oldu.

Biyogaz ile enerji üretimi: VLT® AQUA Sürücüleri soğutma fanlarını basınçlandırıcı sistemleri kontrol ediyor.

Enerji Dengesi Optimizasyonu
Su ve atık su arıtma süreçlerinin temel özelliklerinden biri, 24 saatlik 
ve senelik periyotlardaki yoğun yük dalgalanmalarıdır. Bu nedenle, 
blower, pompa ve diğer motorlu donanımların kontrolünde, de-
ğişken yük durumlarına adapte olabilmek için frekans konvertörle-
ri gittikçe daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı.

Aarhus Water 2010 yılından beri atık su arıtma tesisinin enerji 
dengesini iyileştirmek için, su ve çevre danışmanları ile birlikte 
yoğun bir çalışma gerçekleştirmekte.

Stratejinin Temel Adımları:
1.Azottan arındırma süreci için çevrimiçi sensör kontrolü. Fre-
kans konvertörü, havalandırma seviyesini ihtiyaca göre hassas 
bir şekilde ayarlar. Böylece enerji tüketimi azalırken sistemde 
kalan karbon miktarı artar.
2.Blover teknolojisinin yüksek hızlı turbo blover’a yükseltil-
mesi. Bu teknoloji, havalandırma sürecindeki enerji tüketimini 
daha da azaltıyor.
3.Sıcaklık ve tesis yükü fonksiyonu olarak aerobik çamur yaş 
kontrolü. Burada dönen çamur pompalarının frekans konver-
törü ile kontrol edilmesi, enerjinin azaltılması ve sistemde tu-
tulan karbonun arttırılması için temel önem taşıyor.
4.Sistemin enerji verimliliğini %90’a çıkarabilen kombine ısı ve 
enerji uygulamasına yükseltilmesi. 

Çamur nitrifikasyonu ve denitrifikasyonu: Havalandırma mikserlerini kontrol eden herbiri 4 kW gücündeki 
16 VLT® sürücü, PROFIBUS, RFI filtresi ve IP66 koruma sınıfıyla donatılmış.
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“Tesisin her köşesinde VLT kullanıyoruz. 
Daima en ideal çalışma noktasını arıyoruz. 

Amacımız, tüketilen birim enerji başına 
işlenen su miktarını arttırmak. Mevcut 

değer 0,32 kWh/m3.
Flemming Husum, Marselisborg WWTP 

Tesis Müdürü

Bunların yanına, aerobik çamur sindirim sürecinden çıkartılan 
metan gazının verimli bir şekilde elektrik enerjisi ve ısı üretimi 
için kullanılması gibi diğer uygulamalar da eklenince, etkileyici 
sonuçlar sağlanıyor:

• %130 elektrik enerjisi üretimi (%30 elektrik fazlası)
• Fazla ısı üretimi, yılda yaklaşık 2,5 GWh

Tahliye pompası istasyonu: 1,25 ton ağırlığındaki bu pompayı IP54 koruma sınıfına sahip 160 kW gücünde 
bir VLT® sürücü kontrol ediyor.

Her Köşede VLT®
Frekans konvertörleri Marselisborg ASAT’de kullanılan neredeyse 
tüm ekipmanlara (blower, pompa, mikser ve su tahliye pompala-
rı) kuruludur. Frekans konvertörleri tesisin yük dalgalanmalarına, 
azami esneklikle ayak uydurabilmesini sağlıyor. Marselisborg’da 
100 üzerinde motor VLT® frekans konvertörleri ile kontrol ediliyor.

Enerji Üretimi Vizyonu
Aarhus şehri, atık su arıtma tesisinin fazla enerji üretimini, şeh-
rin içme suyu kaynağının enerji ihtiyaçlarını da karşılayacak se-
viyeye çıkarmayı hedefliyor. Böylece şehrin en büyük elektrik 
tüketicisi olan su işleri artık enerji denkleminde nötr olacak. 

drives.danfoss.com

“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
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PROMER, Maden Projelerinize 
Değer Katıyor

1996’da kurulmuş 
olan PROMER Mü-
şavirlik Mühen-
dislik AŞ, enerji 

santralleri, petrol & gaz, petrokimya, maden ve çimento sek-
törleri başta olmak üzere endüstriyel tesisler alanındaki yur-
tiçi ve yurtdışı müşterilerine entegre mühendislik ve teknik 
müşavirlik alanında hizmet vermektedir. PROMER; anlaşılır ve 
iyi detaylandırılmış tasarımlar üretme ve projeleri belirlenen 
bütçe ve süre dahilinde tamamlama konularında müşterilerin-
den haklı övgüler almaktadır. PROMER, teknolojideki yenilikçi 
tekniklerin en son versiyonlarını kullanabilme yeteneğine ve 
yürürlükte olan yerel ve uluslararası standartları kullanabilme 
kapasitesine sahiptir.

Kurulduğu andan itibaren faaliyet alanlarında önemli projele-
re imza atan PROMER, bağımsız bir teknik müşavirlik ve mü-
hendislik kuruluşu olması sebebiyle, üstlendiği projelerdeki 
tek başarı kriteri; hizmet verdiği müşterisinin 
hedeflerinin ve beklentilerinin gerçekleştiril-
mesi olmaktadır.

PROMER, Tümad Madencilik AŞ’nin işletme-
ye açtığı Lapseki Altın Madeni tesislerinde 
fizibilite ve mühendislik hizmetleri sunmuş 
ve teknik müşavir olarak Tümad Madencilik 
AŞ’nin yanında yer almıştır.

Bu projede ilk kez yerli bir madencilik şirketi 
uluslararası standarda göre fizibilite raporu 
hazırlatmıştır. Fizibilite raporu Kanada NI-43-
101 standardına göre PROMER yönetiminde 
hazırlanmıştır. Bu fizibilite raporu ile de pro-
jeye EBRD’den (European Bank for Reconst-

ruction and Development) finansman sağlanmıştır. PROMER, 
aşağıda aktarılan projenin ilerleyen safhalarında da finansman 
kuruluşunun gözden geçirmelerinde yatırımcının yanında yer 
alarak projenin ilerleyişi ve teknik konularda bankayı bilgilen-
dirmiştir.

PROMER, Lapseki projesinin proses ve uygulama tasarım-
larını gerçekleştirmiştir. Proses birincil, ikincil ve üçüncül 
kırıcıları ve bunu takip eden 2 adet bilyalı değirmen serisini 
içermektedir. Bilyalı değirmenlerden birincisi açık devre, ikin-
cisi ise hidrosiklonla kapalı devre olarak çalışmaktadır. Bilyalı 
değirmen ürünü P80 - 90 mikron tane boyutuna sahip olup, 
siyanür liçine tabii tutulmakta ve CIP devresine aktarılmakta-
dır. Sıyırma, elektroliz ve rafinasyon nihai ürünün üretilme-
sinde kullanılmaktadır. Atık yönetimi ise kuru atık depolama-
dan önce siyanür bozundurma ve filtrasyonu içermektedir. 
Tesisin kırıcı kapasitesi 1,5 milyon ton/yıl, öğütme kapasitesi 
ise 750.000 ton/yıl’dır. 

Lapseki Altın Madeni Tesisine ait akıllı 3-D BIM modeli
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PROMER, uygulama tasarımlarında ise tüm mimari, çelik, 
betonarme, mekanik tesisat, mekanik ekipman, enstrüman-
tasyon, borulama ve altyapı tasarımlarını gerçekleştirmiştir. 
Ayrıca elektrik tesisatı ve otomasyon tasarımları için konsept 
tasarımlar hazırlamıştır. Tesisin 3 boyutlu akıllı BIM modelini 
de hazırlayan PROMER, bu sayede inşaat ve montaj esnasın-
da farkedilebilen çakışma ve ergonomik sorunlar başta olmak 
üzere birçok hatanın oluşmasını önlemiştir. 

PROMER, Lapseki Altın ve Gümüş Zenginleştirme Tesisi ile ilgi-
li satınalma çalışmalarında Tümad Madencilik AŞ’ye destek ol-
muştur. PROMER, satınalma stratejisini oluşturup ihale paket-
lerini belirledikten sonra ihale paketleri ile ilgili şartnameleri, 
ekipman veri kartlarını ve tedarikçi listelerini hazırlayıp Tümad 
Madencilik satın alma ekibine sunmuştur. Satın alma ekibinin 
tedarikçilerden topladığı tekliflerin teknik değerlendirmelerini 
yapan PROMER, teklifleri aynı teknik düzeye getirdikten sonra 
mali görüşmeleri yapması için satın alma ekibine tekrar ilet-
miştir. Satın alma ekibi tarafından sözleşmeleri tamamlanan 
ekipmanlarla ilgili nihai verilerin tedarikçilerden alınmasını ta-
kiben PROMER, bu verilerle tasarımını sonlandırmıştır.

PROMER, tesisin inşaat ve montajı esnasında inşaat kont-
rolörü ve teknik müşavir olarak Tümad 
Madencilik’in yanında yer almıştır. Tüm ya-
tırımın iş programı ve bütçesini izlemiş ve 
bu verileri aylık raporlarla Tümad Madenci-
lik’e aktarmıştır. Ayrıca sahada oluşturduğu 
inşaat yönetim ekibiyle, gerçekleştirilen 
imalatın projesine uygun, istenen kalite 
seviyesinde ve süresinde gerçekleşmesini 
sağlamıştır. PROMER, ekipman teslimlerin-
de görev almış, saha inşaat ve montaj ekip-
lerinin koordinasyonunu sağlamış, teknik 
dokümantasyonu koordine etmiştir.

Tesisinin devreye alma aşamasında da görev 
alan PROMER, devreye alma prosedürlerini 
hazırlamış, ön devreye alma ve devreye alma 
süreçlerini yönetmiş ve gerçekleştirmiştir. Proje-
nin gerçekleştirilmesi esnasında oluşan herhan-
gi bir sorunda gerekli tüm kaynaklarını seferber 

eden PROMER, gerek yerli gerek ise yabancı uzmanları ile sorun-
ları çözüme ulaşmıştır.

Tümad Madencilik AŞ’nin iki güncel yatırımı olan Lapseki ve 
İvrindi Projeleri yerli yatırımcı tarafından ilk kez yabancı finans-
man sağlanan projeler olmasının yanı sıra EMEA Finance “2017 
Yılı Proje Finansman Ödülleri” kapsamında ilk kez bir Türk şir-
ketine madencilik alanında “Doğal Kaynaklar Dalında En İyi 
Anlaşma” ödülünü de getirmiştir.  

Lapseki Projesi'nde fizibiliteden devreye almaya kadar bütün 
bir EPCM kapsamını başarıyla 14 ayda tamamlayan PROMER, 
Türk mühendisliğini dünyada başarıyla temsil etmenin haklı 
gururunu taşımaktadır.

PROMER, Lapseki Projesi’ni başarıyla tamamlamasının akabin-
de, Tümad Madencilik tarafından İvrindi Projesi içinde EPCM 
kapsamı ile görevlendirmiştir. Temel tasarım, yığın liçi tasarı-
mı, tüm disiplinlerde detay tasarım, satın alma desteği, saha 
ve inşaat yönetimi kapsamları ile PROMER, yapımı eş zamanlı 
devam eden İvrindi Projesi’nde de servis sağlamaktadır. 

promerengineering.com.tr
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Havalandırma Yönetimi
Yer altı üretim operasyonları-
nın tüm ana başlıklarında ya-
pılması gereken; “Tehlikelerin 
Analizi ve Risk Değerlendir-
mesi”, havalandırma için de 
önemli bir adımdır. Yer altı 

işletmesinin rutin üretim planlarına yönelik yapılan havalan-
dırma çalışmalarının (Havalandırma Yönetim Planı) olası acil 
durum planları ile uyumlu olması istenir. Bu ikisi arasında tu-
tarlılık sağlanmalıdır. Etkili bir yönetim planı için; 

• Uygun güvenilir bir veri tabanı sağlanmalı,
• Yönetim planı iyi tasarlanmalı ve uygulanabilir olmalı,
• Planın tüm aşamalarının yazılı olma zorunluluğu yoktur, as-
lolan çalışanların bilmesi ve uygulamasıdır.
• Planın uygulanabilmesi için zaman ve kaynak sağlanmalı,
• Etkin ve düzenli eğitimler yapılmalı,
• Yönetim planının düzenli denetimler neticesinde çalıştığı 
kontrol edilmeli,
• Denetçiler seçilirken hassasiyet gösterilmeli, etkin olabilme-
leri için de zaman ve kaynak verilmeli.
Etkin yönetim planları işletmenin parasını koruyacaktır.  

Havalandırma yönetim planının hazırlanması niteliksel olduğu 
kadar niceliksel olarak da oldukça kapsamlıdır.  Havalandırmanın 
prensipleri ve yasal yükümlülükler dahilinde olması  gerekenler 
bu planın dayanağı olacaktır. Bu kapsamı elbette bu kadar kısa bir 
yazı içerisinde ele almak pek mümkün değil. Burada kısaca etkili 
yer altı hava dağıtımı için kullanılan unsurlardan bahsedilecektir. 

Hava daima en az dirençli yolu tercih eder. Bu yol çoğunlukla 
madenin ihtiyaçlarını karşılamaz. Yer altı üretim döngüsünün 
kesintisiz olabilmesi için havanın yönlendirilmesi mecburidir.

Havalandırmadan beklenti süreklilik arzetmesi ve kararlı bir 
yapı da olmasıdır. Tüm bu bahsettiğimiz işler için bazı havalan-
dırma ekipmanlarına/yapılarına ihtiyaç vardır. Bunlar;

1.Sabit havalandırma kapıları/duvarları/barajları,
2.Hava alt-üst köprüleri/geçitleri, (Temiz hava ile dönüş hava-

sının çakıştığı durumlarda tercih edilir. Ağırlıklı olarak oda-to-
puk yönteminde pratik çözüm sunar.)
3.Personel geçiş kapıları, (Basınç farklılıkları olduğunda veya 
havanın niteliği açısından farklılıklar olduğunda hava akımının 
kısa devre yapmasını önlemek için kullanılır.)
4.Hava perdeleri/barikatları, (Üretim çalışmaları sırasında kısa 
zamanlı olarak hava yönlendirilmesi ihtiyacı doğduğunda pra-
tik olarak kurulur hava istenildiği şekilde yönlendirilir. Çalışma 
sonlandıktan sonra tekrar normal havalandırma koşullarına 
geçilir. Bu işlem üretim panosunda sık sık hatta periyodik ola-
rak da devam edebilir. Perdeler yangına dayanıklı malzeme-
den olmalıdır. Bu barikatlar bazen ahşaptan da yapılabilir.) 
5.Ayarlı hava kapıları, (Üretim çalışmaları sırasında temiz hava ile 
dönüş havasının hangi güzergah üzerinden gitmesini istiyorsak, 
bu kapılar ile yönlendirme yapabiliriz. Bu kapılar nakliyeye engel 
olmayan yerlerde olabileceği gibi bazen nakliye yolları üzerinde 
de olabilir. Yine bu hat üzerinden hiç hava gitmesini istemeye-
bileceğimiz gibi, belirlenen miktarda havanın kapının arkasında 
kalan kısmına gitmesini de ayarlayabiliriz. Temiz havanın fark-
lı kotlara gitmesine yardımcı olduğu gibi, bir patlatma işinden 
veya yoğun bir yükleme trafiğinden kaynaklı kirlenen havanın 
en kestirme yoldan dönüş hava yoluna bağlanabilmesi için kapı 
tamamen de açık bırakılabilir. Tamamen üretim çalışmalarının 
yoğunluğuna göre ayarlı hava kapısı istenilen konuma getirilir. 
Üzerindeki damper (hava geçmesine izin verilen hava kanalla-
rı olsun, - kapının bir bölümünde olabildiği gibi tüm kapıyı da 
kapsayabilir - kapının kendisi olsun SCADA üzerinden sürekli 
kontrol edilerek en uygun durumda açık veya kapalı bırakılabilir. 
Kamyon nakliyesine de imkan verir.)
6.Hava kilitleri, (Basınç farklılıklarının yüksek olduğu durumlar-
da tercih edilir. İki veya daha fazla set inşa edilir. Herhangi bir 
kapı açıldığında diğeri daima kapalı konumda olur. Bu sayede 
kısa devre önlenir. Ana havalandırma akımının olduğu yollarda 
dahi havalandırma sekteye uğratılmadan ağır ekipman geçiş-
lerine olanak sağlar.)
7.Makineye monte edilen toplayıcı vakum veya su spreyleri,
8.Üfleyici fan ve aksesuarları.
Tüm bu unsurların hedefi havalandırmayı doğru ve en ucuz 
enerji/maliyet ile yapmaktır.  

zitron.com

Umut Yaşa  
Maden Mühendisi
umut@zitron.com
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ADR Tesislerindeki İnce 
Karbonların Derrick Elekler ile 
Yakalanması 

TANITIM

Tipik bir CIL/
CIP prose-
sinden daha 
düşük ilk ya-

tırım maliyeti gereksinimi nedeniyle yığın 
liçi yöntemi altın kazanımında daha uygun 
maliyetli bir yöntemdir. Bilindiği üzere yığın 
liçi prosesi kabaca madeni çıkarma, kırma, 
liç ve altın kazanımı devrelerini içermekte-
dir. Kırma devresinden sonra cevher içeri-
sindeki altını kazanmak için siyanür çözel-
tisinin eklendiği liç pedinin üzerine serilir. 
Siyanür çözeltisi altını çözerek cevherden 
ayırır. Altın yüklü liç çözeltisi altını kazan-
mak için adsorpsiyon, desorpsiyon, geri 
kazanım (ADR) tesislerine pompalanır. Geri 
Kazanım altını adsorbe etmek için liç çö-
zeltisine karbon eklenerek gerçekleştirilir. 
Daha sonra temiz çözelti prosese devam etmek için liç yığı-
nına geri pompalanır. Bu işlemin doğası gereği, altın yüklü 
karbonlar ADR tesisinde yakalanmadığı sürece ince karbon 
taneleri liç yığınında altın adsorpsiyonuna devam edecek ve 
orada kaldığından dolayı adsorbe ettiği altın kazanılamaya-
caktır. 

• Altın yüklü ince karbonların ADR tesisinde yakalanması
• Liç yığınındaki damlamaların ince karbonlardan dolayı tıkanmasının engellenmesi

• Altın kazanımında önemli derecede artış 

6 adet Derrick 4x10 Çift Motorlu Lineer Hareketli Elek makinalarının 3 tanesinin görünümü. 
Derrick Elek Makinalarında toplamda 3634 m3/s liç çözeltisi başarı ile işlenmektedir. 

Bu durumu ortadan kaldırmak için Derrick Corporation firması-
nın lineer hareketli patentli poliüretan panellerle donatılmış elek 
makinaları sayesinde 45 mikrona kadar eleme yapılabilmektedir. 

ABD’de yer alan büyük altın madenlerinden birinin ADR tesisin-
de iki paralel hattında toplamda 6 adet çift motorlu lineer 
hareketli Derrick elek makinaları 3634 m3/saat çözeltideki 
ince karbonları yakalaması için kurulmuştur. Bu elekler 75 
mikronluk Derrick Polyweb®   tıkanmaz poliüretan panel-
lerle donatılarak ince karbonları ADR tesisinde yakalaya-
rak liç yığınına geri dönmesini engellemektedir. Ayrıca 
ince karbonların yol açtığı damlama sistemindeki tıkan-
ma problemin de önüne geçilmektedir. Daha da önemlisi 
ince karbonların liç yığınına geri dönmesi engellenerek 
ince karbonların adsorbe ettiği altın ADR tesisinde tutu-
lup altın geri kazanımı da önemli ölçüde artırılmaktadır. 
Sonuç olarak Derrick çift motorlu lineer hareketli tıkan-
maz Polyweb Poliüretan elek panelleri ile donatılmış elek 
makinaları ile yüksek verimlere ulaşmak mümkündür. Bu 
makinalar çok ince boyutlarda bile çok yüksek debilerde 
ADR tesislerindeki ince karbonların yakalanabilmesini 
mümkün kılmaktadır. 

derrick.com

75 Mikronluk Derrick Polyweb® Poliüretan Paneller

ADR Tesislerindeki İnce Karbonların Yakalanması 
ile Altın Kazanımında Önemli Ölçüde Artış

Altın Kazanımında Artış, Maliyetlerde 
Azalma, Performans & Verimlilik ve 
Ekipman Güvenilirliğinde İyileşme
Derrick® altın tesislerinizin ince eleme uygulamalarında hedeflerinize ulaştıran 
çözümler sunmaktadır. Siklon Üst Akımı Çöp Eleme, Atık karbon güvenlik eleği, 
tank içi karbon tutma poliüretan elek yüzeyleri, atık susuzlandırma, karbon 
sınıflandırma, karbon susuzlandırma, gravite zenginleştirme öncesi boyut 
kontrol eleği veya karbon kolon güvenlik eleği uygulamaları için Derrick’ in 
ispatlanmış çözümleri vardır. Derrick Elek Makinaları uzun ömürlü yüksek eleme 
verimine sahip patentli poliüretan elek yüzeyleri ile donatılmış olup, kompakt 
dizaynı ile mevcut en dar alanda en yüksek kapasiteyi sağlar. 

 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

Derrick Lineer Hareketli Makinaları nihai karbon kolonundan gelen 
3634 m3/h liç çözeltisini başarı ile işlemektedir

Patentli Derrick Hyperpool®

Lineer Hareketli Elek Makinası
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Epiroc Satış Sonrası Hizmetlerinde 
Dünya Kalitesini Sunuyor

İsveç merkezli ve 180’den fazla ülkede faaliyetlerini sürdüren 
Epiroc ürün kalitesinin yanı sıra satış sonrası hizmetleri ile de 
sektörde adından söz ettiriyor.

Epiroc Türkiye, bayilerindeki Satış Sonrası Hizmetler kadrosu ile 
birlikte, yaklaşık olarak 60 kişilik bir ekip ve 6 servis noktası ile Türki-
ye, Azerbaycan ve Gürcistan’daki müşterilerine de hizmet veriyor. 

Epiroc Türkiye Satış Sonrası Hizmet ler Bölüm Müdürü Onur 
Kaylan, servis yönetiminde en önemli konu lardan birinin ser-
vis operasyon yönetimi olduğunu ve bu yönetimin Servis Ope-
rasyon Mü dürü Hakan Yıldız tarafından yürütüldü ğünü, tüm 
bölgelerdeki iş akışı ve planlamanın, böl-
gelerde bulu nan takım liderleri yardımı ile 
Hakan Yıldız tarafından gerçekleştirildiği-
ni belirtiyor. 

Epiroc ürün gamındaki makinelerin ağır-
lıklı olarak madencilik ve inşaat sektö-
ründe çalıştığını ve bu sektörlerin de tüm 
sektörlerde olduğu gibi verimlilik analizle-
rinin yapıldığını belirten Kaylan, ulaşılan 
sonuçlara göre ilgili sektörlerde operas-
yonel maliyetlerin düşürülmesine yöne-
lik ciddi yatırımların yapıldığını ve Epiroc 
Satış Sonrası Hizmetler Bölümü olarak bu 
noktada müşterilerle birlikte yol alındığını 
ve makinelerin verimli olarak kullanılması-
nın ve bunun takibinin önem kazandığını 
özellikle vurguluyor. 

Türkiye’de Epiroc firmasının Atlas Copco’dan ayrılarak 
yapılanması sırasında bazı organizasyon değişikliklerinin 
yapıldığını belirten Kaylan, ana deponun lokasyon değişi-
minin bunlardan biri olduğunu ve İstanbul’dan Ankara’ya 
taşınma kararının, müşteri lojistik merkezlerine daha yakın 
olması maksadıyla alındığını ve hizmet kalitesini en üst 
düzeyde tutabilmek için değişim sürecinin hala devam 
ettiğini söylüyor. Tüm geçiş süreçlerinin bir takım aksak-
lıklara açık olduğunu belirten Kaylan, karşılaşılan aksaklık-
ların, servis ekibinin müşterilerimizle karşılıklı diyaloğu ve 
oluşturulan servis çözümleri sayesinde sonuçlandırıldığını 
anlatıyor.  

Ertan Öztürk, Refik Kılıç, Hakan Yıldız, Onur Kaylan

SÖYLEŞI
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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.

Geleceğe 
hazırız.
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Epiroc Türkiye’de servis sürecinin nasıl işlediğine dair sorula-
rımızı cevaplayan Hakan Yıldız ise, süreci şu sözlerle anlatıyor: 
“Servis talebi belirli iletişim kanalları ile tarafımıza ulaşıyor, bu 
telefon ya da e-posta ile olabiliyor. Talep bize ulaştığında makine 
modeli ve tiplerine göre öncelikle sıkıntıyı anlamaya çalışıyoruz. 
Çünkü sahaya giderken hazırlıklı, parça tedarikli gitmemiz gere-
kiyor. Arızaya yerinde ve daha çabuk müdahale etmenin yolların-
dan biri de bu. Bu işleri genelde bölgelerimizdeki takım liderlerinin 
desteği ile yapıyoruz. Gelen talepleri onlara iletiyoruz, planlama-
yı onlar yapıyorlar. Belirtilen günde belirtilen saatte ve belirtilen 
parça ile sahada olmaya çalışıyoruz. Burada tabii ki birtakım 
enstrümanlar kullanılıyor. Bunlardan en önemlisi kullandığımız 
elektronik iş emri sistemi. Ana ofisten açılan siparişler teknisyen-
lerimize elektronik olarak ulaşıyor. İş emrini alan arkadaşımız 
gerekli servis hizmetini verdikten sonra, son 
kullanıcıya servis raporunu e-posta yolu ile 
iletiyor. Daha sonra da iş emrinin sonlandı-
rılması ile ilgili çalışmalar başlıyor.” Yıldız, 
problemlerin yüzde 90-95’lik kısmının 
sahada çözüme ulaştığını, atölyelerde ise 
daha çok makine revizyonlarının yapıldığı-
nı sözlerine ekliyor. 

Makinelerin kontrolü konusunda yeni bir 
sistem olan makina check-up sistemi (Ri-
gScan)’nden de bahsettiğimiz söyleşimiz-
de, konu ile ilgili detaylı bilgiyi Satış Son-
rası Hizmetler Satış ve Pazarlama Müdürü 
Ertan Öztürk aktarıyor: “RigScan sistemi üç 
yıldır Türkiye’de uyguladığımız bir sistem. 
Bu sisteme göre, dijital ortamda makinenin 
modelini seçiyoruz, sonra sistem tarafından 
makinenin özelliklerine ve çalışma saatleri-
ne göre bir kontrol listesi oluşturuluyor. Her 

makinenin üzerinde ortalama 250 
nokta tek tek en ince ayrıntısına ka-
dar inceleniyor. Hata gözlenen nok-
talar fotoğraflarla belgelenerek, bir 
sonraki nokta ile devam ediliyor. 
Bu “audit” işlemi sırasında hararet 
gözlenen komponentler tamamıyla 
açılmasına gerek kalmadan, termal 
kamera ve yağ analiz sistemleri ile 
analiz ediliyor.”

Epiroc’un uluslararası organizas-
yonunun gücü sayesinde, ba-
zen teknik konularda ülkelerin 
birbirlerine destek olduğunu ve 
bu çerçevede kimi zaman Türki-
ye’den diğer ülkelere tecrübeli 
teknik ekip ziyaretlerinin de ol-
duğu öğrenilirken konuyla ilgili 
olarak Ankara Takım Lideri Refik 
Kılıç, İsveç Merkez’e olan uzun 

dönemli ziyaretinden bahsetti. 

Refik Kılıç, kendisinin dahil olduğu bu özel projeyi şu sözler-
le özetliyor: “İsveç’de Nisan ayı boyunca misafir oldum. Ser-
vis Operasyon Bölümünün yeni makineler üzerindeki kom-
ponentlerinin nasıl sökülüp takılacağı ile ilgili prosedürlerin 
belirlenmesi ile ilgili bir proje mevcuttu. Söz konusu pro-
sedürlerin sadece yazılı değil aynı zamanda fotoğraflama 
şeklinde dökümente edilmesi konusunda çalıştık. Sonuçlar 
mükemmel oluncaya kadar çalışan deneyimli teknik ekibin 
bir parçası olmak hem şahsım hem de ülkem adına gurur 
vericiydi.” 

epiroc.com
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YER ÜSTÜ SONDAJ MAKİNESİ

Güçlü hidrolik sistem, 
ergonomik kumanda paneli, 
uzaktan kumanda ile kolay yürüyüş takibi…

Yeryüzüne atılan 
imza...
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KAPAK KONUSU

Hasançelebi Cevheri Manyet’in 
Separatörleri ile Zenginleştiriliyor

1970 yılında kurulan 
ve Türkiye‘de ilk mık-
natıs imalatını ve tica-
retini gerçekleştiren 
Manyet Ltd. sadece 
manyetizma alanında 
uzmanlaşmış bir şirket. 
Şirketin endüstrinin 

her alanında kullanılabilen çeşitli separasyon çö-
zümleri mevcut. Madencilik sektöründe ise cevher 
zenginleştirme alanındaki son Manyet Ltd. çalışması 
Hasançelebi Demir Cevheri Zenginleştirme Projesi 
çerçevesinde gerçekleştirildi. 

Manyet Ltd. Yöneticisi Makine Yüksek Mühendisi 
Temel Furkan Akyol’dan edindiğimiz bilgilere göre 
Hasançelebi’de kurulan tesisin ana gayesi, tahmin 
edildiği üzere sıradan cevher zenginleştirme tesislerinde oldu-
ğu gibi sadece ürüne odaklanıp tüvenan cevherin tenörünü 
artırmak değildi. Manyet Ltd.’nin çalışmaları süresince cevhe-
rin tenörü artırılırken 10 aydan fazla süren ve 40’ın üzerindeki 
deney ve kombinasyonlar üzerinde yoğunlaşılarak Hasançelebi 
ekibinin istediği 4 fonksiyon da yakalanmaya çalışıldı. Bunların 
ilki ve ekibin olmazsa olmazı ‘Verimlilik’ti. Verimlilik tarafında 
ise Manyet Ltd’yi yönlendiren parametrelerin ilki ekibin tecrü-
besi doğrultusunda cevherdeki atığı sınırlandırmak oldu. Atığa 
her şeyden çok önem verildi. Çünkü ülkemizin kaynakları sınırlı 
olduğundan atığın minimumda tutulmasına ve sistemin bu 
şekilde optimize edilmesine gayret edildi. Atıkla birlikte ürün/
atık kütle oranını korumak ve sonrasında ürün konsantresini de 
istenen seviyelere çekmek, çok yönlü amaca ulaşırken Manyet 
Ltd.’yi yönlendiren fonksiyonlardı.

Bu noktada Furkan Akyol şöyle devam ediyor;
“Kurduğumuz sistem Birikim Mühendislik Ltd.’nin birbirinden ba-
ğımsız 5 adet bunkere 600 ton/h tüvenan cevheri beslemesi ile 

başlıyor. Bu tüvenanı 4+1 yedeklemeli sistem ile çalıştırıyoruz. Sis-
temimizde bulunan D900X2000X2 5 sistem manyetizma ve ilintili 
yüksek hassasiyetli vibrobesleyiciler separasyonu tamamlamakta-
tır. Separatörlerimiz bölgedeki tüvenan cevherin karakteri sebebiy-
le sıradan demir cevheri zenginleştirme tesislerinin yanında yüksek 
manyetik alan şiddetine sahip. Malzemedeki yüksek kil oranı ve 
aşındırıcı özellikte olmasından ötürü malzemenin temas ettiği tüm 
bölgeler yüksek dayanıklı malzemeler ve ilgili sertlikte kauçuk mal-
zemelerle kaplı. Separatörleri tozdan arındırma, kilden koruma ve 
akışı sağlamak haliyle kolay değil. Bu ek önlemler tüvenanın man-
yetik alanda verdiği tepkilere göre önceden laboratuvar ölçeğinde 
tekrar tekrar denendi ve endüstriyel boyutta uygulandı. Laboratu-
var ölçekli testlerle endüstriyel boyut test ve analizler her aşamada 
kontrol edildi ve uygulandı. Bu aşamalarda Hasançelebi ekibi ve 
tecrübesiyle birlikte yol aldık ve nihayetine ulaştık.”

Yine Akyol’un aktardıklarına göre; sistemde 3 m2 yüksek hassasi-
yetli vibro besleyici, manyetizmaların tamamına malzemeyi yay-
dığından emin olmak ve verimliliği optimumda tutmak için görev 
alıyor. Sistemde tüvenana temas eden ilk manyetizma konsantre-
nin tenörünü artırmak, ikincil manyetizma ise ana görev olan atığı 
minimize etmek maksatıyla çalışıyor. Atık/ürün oranını ve istenen 
tenörlere ulaşmak için birden çok fonksiyon sistemde görev alı-
yor. Bu geleneksel yöntemlerden farklı olarak işlevsellik, müdaha-
le, izleme ve uzaktan kontrol sistemi tamamlayan diğer unsurlar. 
Bu unsurlarla birlikte sistem nihayetine ulaşıyor.

Akyol “Hasançelebi tesisimizde birden çok amaca, çok fonksiyonla 
ulaşıyoruz. Tesisin ülkemizdeki tüm demir ve türevi madenler için ör-
nek teşkil edeceğine inanıyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı. 

manyet.com
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KAPAK KONUSU

Birikim’den Hasançelebi’ye 
Anahtar Teslimi Tesis

Kurulduğu günden bu yana 
çimento, enerji ve maden-
cilik sektöründe, anahtar 

teslimi birçok projeyi hayata geçiren Birikim Mühendislik 
ve End. Yük. Ltd. Şti., özellikle son 5 yılda madencilik sek-
töründe adından sıkça söz ettiren, güvenilir ve rekabetçi 
bir firma hüviyetine kavuştu. Birikim Mühendislik genç bir 
firma olmakla birlikte gücünü sektörde 40 yılı aşkın süredir 
var olan tecrübeli kadrosunun yanında oluşturduğu genç, 
dinamik, bilimin ve teknolojinin gerektirdiği mühendislik 
çözümlerine ayak uydurabilen mühendislik kadrosundan 
alıyor. 

Bu bağlamda 2017 Temmuz ayında temelleri atılıp geçtiğimiz 
günlerde devreye alınan “Hasançelebi Demir Cevheri Zengin-
leştirme Projesi” firmanın bütün bilgi birikimini aktarıp faa-
liyete soktuğu örnek bir anahtar teslim proje olma niteliğine 
sahip. Birikim, mühendislik ve proses çalışmaları başta olmak 

üzere; betonarme/inşaat işleri, çelik konstrüksiyon yapılar, kır-
ma eleme makinaları, konveyörler ve diğer bütün transport 
elemanları, tozsuzlaştırma üniteleri, tesis içi yolları, aydınlatma 
ve elektrik otomasyon işleri gibi tesisin tüm bileşenleriyle bir-
likte anahtar teslim olarak üstlenip, belirlenen proje süresinde 
tesisi başarıyla devreye aldı.

Projenin Amacı ve Kapsamı
Birikim Mühendislik Genel Müdürü Atilla Atasoy’dan konuyla 
ilgili bilgiler alırken kendisi projenin amacı ve kapsamını şu 
şekilde açıklıyor: “Malatya’nın Hasançelebi beldesinde yer alan 
Türkeli ocağındaki cevherin kırma-eleme ve ön zenginleştirme 
işlemlerine tabi tutulduktan sonra Sivas’ın Divriği içerisinde yer 
alan yine proje sahibi şirkete ait peletleme tesislerine sevke hazır 
hale getirilmesinin amaçlandığı projenin kapsamını ise mühen-
dislik, tasarım, inşaat, imalat, ekipman/malzeme temini, oto-
masyon, tesisin montajı, devreye alınması, performans testleri 
ve eğitim işleri oluşturmaktadır. Keza Divriği’ne vagonlarla  
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Yenilikçi cevher 
hazırlama çözümleri 
sunan kimya yaratıyoruz

Bilgi için: Ersin Özarslan - 0 549 680 41 38 / ersin.ozarslan@basf.com
www.mining-solutions.basf.com

Cevher hazırlama için teknik uzmanlık ve inovatif çözümler sunuyoruz. BASF, dünya 
çapında 100’den fazla ülkedeki teknik birikimiyle, yerel bazda uzmanlık sağlıyor. 
Çözümlerimiz; reaktifler, ekipman ve proses teknolojileri gibi alanlarda, özellikle 
katı-sıvı ayrımı, solvent ekstraksiyon, atık yönetimi, flotasyon, toz bastırma ve 
öğütme konularında sunuluyor. Cevher hazırlama uzmanlığımız ile operasyonel, 
ekonomik ve çevresel fayda elde etmenize yardımcı oluyoruz. Çünkü BASF’de biz 
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taşınan cevherin yer altı bunkerlerine alınması ve mevcut pelet-
leme tesisine beslenmesi de ikinci bir sözleşme kapsamında ve 
aynı sürede yine Birikim tarafından üstlenilmiş ve gerçekleştiril-
miştir.”
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HASANÇELEBİ DEMİR MADENİ SAHASI CEVHER ZENGİNLEŞTİRME PROJESİ

Tesis Kapasitesi
Atasoy’dan edindiğimiz bilgi-
lere göre tesis 3,4 milyon ton 
tüvenan cevher üretimi yapa-
bilecek kapasitede tasarlanmış 
ve günlük 19 saat çalışma ile 
600 ton saat besleme için pro-
ses ve mühendislik çalışmaları 
yapılmış. Yükleme bunkerine 
-800mm boyutlarında beslenen 
malzeme, çeşitli kırma eleme iş-
lemlerine tabi tutulduktan son-
ra nihai kırma boyutu %100, -16 
mm haline getirilip manyetik 
separatörlerde ayrıştırılmakta. 
Ayrıştırma işlemi sonrasında 
ise ürün ve atıklar 2*300’er m3 
silolarda muhafaza edilmekte 
ve kamyonlar vasıtası ile vagon 
yükleme istasyonlarına taşına-
rak Divriği peletleme tesisine 

nakli gerçekleştirilmekte. Projede ortaya çıkan atıkların ise yine 
kamyonlar ile maden sahasında belirlenen alana nakledildiği 
öğrenildi. 

birikimmuhendislik.com.tr
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DOSYA KONUSU: DEMIR, NIKEL, BOKSIT

Dünyada En Çok Üretilen Metal: 
“Demir”

Metaller arasında en çok kullanılan ürün olan demir, çelik 
üretiminin ana girdisi olarak ön plana çıkmaktadır. Geçmiş 
dönemlerde yüksek fırınlarda aranan özelliklere sahip demir 
cevherleri doğrudan maden ocaklarında yapılan üretimler-
le karşılanırken günümüzde sanayide demire olan ihtiyacın 
büyük hızlarla artması ve yüksek fırına doğrudan yüklenebilir 
özellikteki cevherin giderek azalmasıyla, düşük tenörlü cevher-
lerin de değerlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Demirin insanoğlu tarafından tarihte ilk kez kullanımı; mızrak 
uçları, bıçak ve süs eşyası şeklinde olmuştur. Demirin tarihte 
kullanımı yaklaşık M.Ö. 4000’li yıllara kadar giderken Sümerler 
ve eski Mısırlıların demiri kullandığı bilinmektedir.

Demir, Orta Çağ döneminde ise savaşlarda silah olarak kullanıl-
maya başlanmıştır. Bu dönemde demirden kılıçlar, mızraklar, 
ok ve yaylar yapılıp kullanılmaya başlandı. Bu dönüşümü ev 
eşyaları ve günlük hayatla kullanılan öteki araçlar izledi. Bıçak, 
testere, zincir gibi ürünler demircilerin atölyesinden çıkmaya 
başladı. Bir süre sonra mücevherler de demirden imal edilme-
ye başlandı.

Demirin insan hayatında yerini almasındaki en önemli mihenk 
taşlarından birisi de çeliğin bulunması oldu. Demir ve dökme 
demirin öncüsü ise John Wilkinson (1782-1808), çeliği bulan 
kişi olarak tarihteki yerini aldı. 

Doğada Bulunuşu ve Mineralleri
Demir, yer kabuğunda yüzde 5,4 oranıyla dördüncü sıra-
da yaygın olarak bulunan bir elementtir. Oluşum itibarı 
ile demir cevheri yatakları ultramafik kayaçlarla ilişkili, 
gabro ve anortozitlerle ilişkili, granitoyitlerle ilişkili, vol-
kano sedimanter, lateritik, sünger/bataklık tipi, oolitik, 
bantlı, metamorfik ve plaser tip yataklar şeklinde gelişim 
gösterirler.

Demir minerallerini; sülfürler, sülfatlar, oksitler, hidroksitler, karbo-
natlar ve diğerleri olarak sınıflandırmak mümkündür. Demir-çelik 
üretiminde önemli olan demir cevheri mineralleri manyetit, he-
matit, limonit ve siderittir. Saf demir kolayca işlenir, ince tel ve 
levha haline getirilebilir. Isı ve elektriği iyi iletir. Normal sıcaklıkta 
kuru hava demire etki yapmaz ama nemli havada karbondioksitin 
etkisiyle yüzeyi oksitlenir, kırmızı demir-oksitle kaplanır. 

Kolay oksitlenmesi sebebiyle doğada metalik demire rastlamak 
zordur. Grönland adasında bazaltlar içerisinde düşük oranda 
karbon, kükürt ve nikel içeren büyük kitleler halinde metalik 
demir bulunurken Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eya-
letinde bulunan nabit demir içerisinde de elmasa rastlanmıştır.

Kullanım Alanları
Demir, tüm metaller içinde en çok kullanımı sahip metal olurken 
dünyada üretilen metallerin ağırlıkça yüzde 95' ini oluşturmaktadır. 
Düşük fiyatı ve yüksek mukavemet özellikleri sayesinde birçok sek-
törde vazgeçilmez bir metal ürün olarak ön planda yer almaktadır.

Çelik, en çok bilinen demir alaşımıdır. Demir cevherinin tüketil-
diği iki ana üretim dalı; yüksek fırın pik demir üretimi ile direkt 
redüksiyon tesisleridir. 

Bazı demir mineralleri ise katkılı çimento üretiminde kullanıl-
maktadır. Demir oksitlerin diğer kullanım alanları ise şu şekilde 
sıralanabilir: Boya, plastik, seramik, kağıt, mürekkep, lastik, hay-
van yemi, ilaç, kozmetik sanayi. Özellikle boya sanayinde, suda 
çözünebilen farklı renklerin üretilebilmesinde kullanılmaktadır. 

Demirin kullanım formları ise şu şekildedir:

Pik Demir: Yüzde 4– 5 karbon ve değişen oranlarda katkı (kü-
kürt, silisyum, fosfat gibi) içerir. Dökme demir ve çelik üretimi-
ne gidilen yolda bir ara ürün olarak söylenebilir.
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Dökme Demir: Yüzde 2 – 4 arasında karbon, yüzde 1 – 6 ara-
sında silisyum ve az miktarda manganez içerir. Pik demirde 
bulunan ve malzeme özelliklerini olumsuz etkileyen kükürt ve 
fosfor gibi katkılar, kabul edilebilir seviyelere düşürülmüştür. 

Karbon Çeliği: Yüzde 0,4– 1,5 arasında karbon ile az miktarlar-
da manganez, kükürt, fosfor ve silisyum içerir.

Dövülebilir Dökme Demir: Yüzde 0,2’den daha az karbon içe-
rir. Tok ve dövülebilir bir üründür.

Alaşımlı Çelik: Değişen miktarlarda karbonun yanı sıra; krom, 
vanadyum, molibden, nikel, tungsten gibi diğer metalleri de 
içerir ve daha çok yapısal alanlarda kullanılır. 

Demir (III) oksit: Bilgisayarlarda manyetik depolama üniteleri-
nin yapımında kullanılır.

Üretim Yöntemi
Dünyada ve Türkiye'de demir cevheri üretimi, açık ve yer altı 
işletme yöntemleri ile yapılmaktadır. Ülkemizde yüksek tenör-
lü, doğrudan işletmeye uygun demir cevheri rezervleri sınırlı 
durumdadır.

Demir-çelik sanayisinin en önemli girdisi olan demir cevheri, 
uluslararası pazarlarda, tüvenan demir cevherinin, seçilmiş 
parça cevher, konsantre, sinter ve pelet gibi zenginleştirme iş-
lemleri sonucunda elde edilmiş ürünler olarak pazara çıkmak-
tadır. Düşük tenörlü cevherler öğütülerek zenginleştirilmekte-
dir. Belirli bir boyutun altına indirilen cevher, zenginleştirilmiş 
konsantre haline getirildikten sonra peletlenmektedir.

Demir cevheri hazırlama işlemi, cevherin madenden çıkarıldık-
tan sonra fırında kullanılabilir hale gelinceye kadar yapılan bü-
tün işlemleri kapsar. Bunlar kırma, öğütme, eleme, yıkama, har-
manlama, konsantrasyon, topaklama ve benzeri işlemlerdir. 

Madenden gelen cevherlerin büyük bir kısmı bir ön hazırlama 
işleminden geçmeden yüksek fırında kullanılabilecek haldedir.

Cevher hazırlama işlemlerinin amacı ise hammadde şartlarının 
iyileştirilmesidir. Bu iyileştirme sonucunda, yüksek fırın verimi-
ni arttıracak daha ucuz sıvı demir üretimi gerçekleşir. 

Dünyada Demir Rezervi ve Üretimi
Demir rezervleri dünyada hemen hemen tüm kıtalara yayıl-
mış durumdadır. Avustralya, Rusya, Brezilya, Çin, Hindistan, 
Ukrayna ve Kanada, dünyada en büyük rezerve sahip ülkele-
rin başında gelmektedirler. 170 milyar tonun üzerinde olan 
dünya rezervinin yüzde 80’inden fazlası bu ülkelerde bulun-
maktadır.

Dünya demir üretimindeki en önemli ülkeler, aynı zamanda 
dünyada en büyük rezervlere sahip ülkelerdir.  

Ülkeler Rezerv (Milyon Ton)

ABD 3.000

Avustralya 52.000

Brezilya 23.000

Kanada 6.000

Çin 21.000

Hindistan 8.100

İran 2.700

Kazakistan 2.500

Rusya 25.000

Güney Afrika 1.200

İsveç 3.500

Ukrayna 6.500

Diğer Ülkeler 18.000

Dünya Toplamı (yaklaşık) 172.500

Dünya Demir Cevheri Rezervleri – 2017 (Mineral Commodity Summeries 2017)
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Dünya demir cevheri rezervlerini incelediğimizde (USGS veri-
lerine göre) 1. sırada 52 milyar ton rezerv ile Avustralya’yı gö-
rüyoruz. Avustralya’yı sıralamada 25 milyar ton rezerv ile Rusya 
takip ederken, üçüncü sırada 23 milyar ton rezerv ile Brezilya 
yer almaktadır.

Ülkeler 2016 Yılı Üretimi (Milyon Ton)

ABD 41

Avustralya 825

Brezilya 391

Kanada 48

Çin 353

Hindistan 160

İran 26

Kazakistan 21

Rusya 100

Güney Afrika 60

İsveç 25

Ukrayna 58

Diğer Ülkeler 120

Dünya Toplamı (yaklaşık) 2.228

Dünya Demir Cevheri Üretimi - 2016 (Mineral Commodity Summeries 2017)

2017 Yılı Ülkelere Göre Dünya Demir Cevheri İhracatı İlk 10 Ülke (Kaynak: TradeMap)

2016 yılı dünya demir cevheri üretim rakamlarını incelediği-
mizde (USGS verilerine göre) ise 825 milyon ton üretim raka-
mıyla 1. sırada Avustralya, 391 milyon ton üretim rakamıyla 
Brezilya ikinci sırada, 353 milyon ton üretim rakamıyla ise Çin’i 
üçüncü sırada görüyoruz.  

Demir cevheri fiyatlarının belirlenmesinde dünyadaki en 
büyük demir tedarikçisi konumundaki Çin’in etkisi olduk-
ça büyüktür. Demir-çelik sektörünün dünyadaki en büyük 
üreticisi konumundaki Çin’de, 2008 krizi sonrası yüksek 
büyüme dönemi başlamış ancak son yıllarda Çin’de, hava 
kirliliğini önlemek adına artan çevre regülasyonlarının ve 
çelik üreticilerinin verimlilik artışı arayışlarının etkisi ile pelet 
kullanımının artacağı öngörüsü öne çıkarken buna karşılık 
Çinli alıcıların genel olarak spot alıcı olmaları nedeniyle alım 
stratejilerini hızlı bir şekilde değiştirebilmeleri pelet prim-
lerinin Çin pazarında oldukça dalgalı bir seyir izleyeceği ve 
genel kontratlı satışlar için baz oluşturamayacağı yorumları 
mevcuttur. 

2017 yılı dünya demir cevheri ihracatında ise ekonomik değer 
bazında ilk sırada 49 milyar 822 milyon dolar ile Avustralya 
yer alırken ikinci sırada 19 milyar 199 milyon dolar ile Brezilya, 
üçüncü sırada ise 4 milyar 785 milyon dolar ile Güney Afrika 
yer almaktadır.

2017 yılında Avustralya’nın toplam ihracattaki payı yüzde 
51,6 olurken ikinci sıradaki Brezilya’nın yüzde 20,1 ve üçüncü 
sıradaki Güney Afrika’nın ise toplam ihracattaki payı yüzde 5 
oldu. 

İhracat - 
2017

Ekonomik 
Değer (Bin 

USD)

İhraç Edilen 
Miktar (Ton)

Birim 
Değer 
(USD/
Ton)

Toplam 
İhracatta-
ki Pay (%)

Dünya 95.464.111 1.605.708.761 59 100,0

Avustralya 49.282.145 828.857.194 59 51,6

Brezilya 19.199.154 383.537.123 50 20,1

Güney Afrika 4.785.008 66.821.164 72 5,0

Kanada 3.510.072 41.868.985 84 3,7

Ukrayna 2.588.605 37.409.252 69 2,7

İsveç 2.276.809 23.689.115 96 2,4

Hollanda 2.012.009 23.017.921 87 2,1

Hindistan 1.643.932 28.343.499 58 1,7

Rusya 1.588.402 21.064.516 75 1,7

İran 1.390.788 19.693.699 71 1,5

2017 yılı dünya demir cevheri ithalatında ise ekonomik değer 
bazında ilk sırada 76 milyar 165 milyon dolar ile Çin yer alırken 
ikinci sırada 9 milyar 652 milyon dolar ile Japonya, üçüncü sıra-
da ise 5 milyar 450 milyon dolar ile Güney Kore yer almaktadır. 

2017 yılı verilerine göre dünya demir cevheri ithalatında birinci 
sırada yer alan Çin’in toplam ithalattaki payı da yüzde 66,2’dir. 
Bu da Çin’in demir fiyatlarının belirlenmesindeki gücünü göz-
ler önüne sermektedir.

2017 yılı demir İthalat verileri incelendiğinde, Türkiye’nin 1 
milyar dolar ekonomik değer ile dünya demir ithalatında 8. sı-
rada olduğunu görüyoruz.

2017 Yılı Ülkelere Göre Dünya Demir Cevheri İthalatı İlk 10 Ülke (Kaynak: TradeMap)

İthalat - 
2017

Ekonomik 
Değer (Bin 

USD)

İthal Edilen 
Miktar 
(Ton)

Birim 
Değer 

(USD/Ton)

Toplam 
İthalattaki 

Pay (%)

Dünya 115.072.544 1.563.176.414 74 100

Çin 76.165.460 1.075.142.495 71 66,2

Japonya 9.652.695 126.525.846 76 8,4

Güney Kore 5.450.096 72.425.854 75 4,7

Almanya 3.431.883 40.125.135 86 3,0

Hollanda 2.439.668 29.456.885 83 2,1

Tayvan 1.830.432 23.673.208 77 1,6

Fransa 1.301.481 16.254.956 80 1,1

Türkiye 1.010.678 10.962.769 92 0,9

Mısır 857.896 7.880.147 109 0,7

Suudi 
Arabistan 849.306 6.684.565 127 0,7

Günümüzde ülkelerin ekonomik gelişmişlik göstergeleri; kişi 
başına düşen gayri safi milli hasılanın yanı sıra kişi başına dü-
şen demir-çelik tüketimi ile de ölçülebilmektedir. Kişi başına 
nihai çelik ürünleri tüketimi dünya ortalaması 2015 yılı verile-
rine göre 208 kilogram olarak gerçekleşmektedir. Ülkeler ba-
zında incelediğimizde ise 2015 yılı itibarıyla kişi başına ni- 
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hai çelik ürünleri tüketiminde 1.113 kilogram ile ilk sırayı Gü-
ney Kore almaktadır. Güney Kore’yi 627,4 kilogram ile Çekya 
ve 497,3 kilogram ile Japonya izlemektedir. Türkiye’de ise kişi 
başına nihai çelik tüketimi 437 kilogram olarak gerçekleşmiştir. 
Türkiye 2009 yılında 250,9 kilogram seviyesinde olan kişi başı 
çelik ürünleri tüketimi ile dünyada 13. sırada yer alırken 2015 
yılı itibariyle 437 kilogram tüketim miktarı ile 7. sıraya yüksele-
rek Fransa, İtalya ve İngiltere gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinden 
daha fazla kişi başına nihai çelik ürünleri tüketmiştir.

Türkiye’de Demir Üretimi
Bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizin işleti-
lebilir demir cevheri rezervinin az olduğu görülmektedir. Ülke-
mizin demir rezervleri genellikle alt yapısı olmayan bölgelerde 
ve küçük sahalardan oluşmaktadır. 

Ülkemizin işletilebilir demir rezervi miktarı 115 milyon ton 
olduğu bilinirken entegre demir-çelik fabrikalarında kullanı-
labilecek özellikteki yüksek tenörlü demir cevheri rezervleri; 
Sivas, Malatya, Erzincan, Bingöl, Adana ve Kayseri bölgelerin-
de yoğunlaşmıştır. Bu rezervlerin yanı sıra Ankara, Balıkesir 
ve Adapazarı bölgelerinde de değişik büyüklüklerde çimento 
tesislerinde kullanıma uygun demir cevheri rezervleri bulun-
maktadır. 

Ülkemizin 7,1 milyon tonluk yıllık demir cevheri üretim kapasi-
tesi bulunmakta olup üretim miktarının yaklaşık 6 milyon tonu 
ülkemiz entegre demir-çelik fabrikalarında kullanılmaktadır. 
Düşük tenörlü demirler, çimento sektöründe farine katılarak 
klinker (yarı mamül) yapımında ve ince öğütülmüş 50 bin ton 
kadar manyetit cevheri kömür zenginleştirme prosesinde ağır 
ortam yaratmada (lavvar) kullanılmaktadır. Yapılan hesapla-
malar neticesinde yeni demir yataklarının tespit edilememesi 
durumunda mevcut demir rezervlerinin 7,1 milyon ton yıllık 
üretim kapasitesine göre 16 yıl sonunda, ihtiyaçların tamamı-

Yıllar Üretim (Ton)

2004 4.119.484

2005 4.598.230

2006 3.785.121

2007 4.849.397

2008 4.696.950

2009 3.854.972

2010 5.814.045

2011 6.450.480

2012 4.969.901

2013 8.589.362

2014 11.887.154

2015 7.760.957

2016 7.137.233

Kaynak: MİGEM

nın ülke içinden karşılanması halinde 7 yıl sonunda tükeneceği 
tahmin edilmektedir.

Ülkemiz yıllık yüksek tenörlü 16,5 milyon tonluk demir cevheri 
ihtiyacının yüzde 36’sına denk gelen 6 milyon tonu yurt için-
den karşılanırken geriye kalan 10,5 milyon tonu (Yüzde 64) ise 
yurt dışından ithalat yolu ile karşılanmaktadır.

Yurtiçi yüksek tenörlü cevher ihtiyacının; 1,5 milyon ton yüz-
de 66,5 demir içerikli pelet ve 0,75 milyon ton parça-toz de-
mir cevheri olmak üzere toplam 2,25 milyon tonu (Yüzde 38) 
Sivas-Divriği’de bulunan ocak ve tesislerde üretilmektedir (Er-
maden tarafından). Geriye kalan 3,75 milyon ton demir cevhe-
ri (yüzde 62) ise Özkoyuncu Madencilik, Demir Export, Dimin 
Madencilik, Hekimhan Madencilik, Bahar Madencilik ve diğer 
firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Bir ülkenin kalkınması için demir-çelik sektörünün hammad-
de ihtiyacının ülke kaynaklarından temin edilebilmesi büyük 
önem arz etmektedir. Bu nedenle yüzde olarak düşük demir 
içeriğine sahip veya cevherde empürite içeren sahaların de-
ğerlendirilmesi gerekmektedir. Zenginleştirme gerektiren bu 
cevherlerin kazanılabilmesi için yüksek maliyetli zenginleştir-
me tesisleri kurulması zorunludur.

Ülkemizde yatırım yapılabilecek sorunlu veya düşük demir 
içerikli hammadde olarak başlıca yerel 4 saha mevcuttur. Bu 
sahalar şunlardır:

Malatya-Hasançelebi Sahası: Yüzde 19,5 manyetit içerikli 
1,054 milyar ton rezervi sahiptir. Sahanın ruhsat hakları Erde-
mir grubuna aittir. Ruhsat sahibi firma bu sahada yatırım çalış-
malarını sürdürmektedir. 

Malatya-Hekimhan-Deveci Sahası: Yüzde 39 demir ve yüzde 
4 manganez içerikli 40 milyon ton siderit rezervine sahiptir. Sa-
hanın ruhsatı Kolin-Hekimhan Madencilik AŞ bünyesindedir. 
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Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266  Tepe Prime İş 
Merkezi B Blok No:17 06510 Çankaya, Ankara - Türkiye 

Tel: +90 312 287 8546

      

FLSmidth Refl ux Sınıfl andırıcı teknolojisi; 
zenginleştirme tesislerinin, kömür, demir, krom gibi 
mineral zenginleştirme uygulamalarında değişen 
besleme koşulları ile başedilebilmesini sağlar. Bu 
teknolojinin benzer teknolojilere nazaran ciddi 
avantajları vardır. Daha yüksek verim, daha yüksek 
cevher kazanımını beraberinde getirmektedir. 
Ayrıca, bu teknolojinin modüler uygulamaları da, 
çok kompakt olup, az yer kaplayarak, montaj 

ve işletme kolaylığı ile birlikte çevresel faydalar 
da sağlamaktadır. Yenilikçi vizyonumuz ve 
teknolojimiz, tesisinizin daha verimli calışmasına 
yardımcı olur. Üretiminiz için sürdürülebilir bir verim 
artışı ile nasıl faydalar elde edeceğinizi keşfetmek 
için bizimle irtibata geçin.

flsmidthminerals.com / e-mail: info-tr@flsmidth.com

Cevher kazanımı karmaşık ve zorlu bir süreçtir ve gravite ile ayırım bu sürecin 
önemli bir parçasıdır. Değişken besleme koşulları sebebiyle, gravite devreleri, 
üretim kapasitesini ve kazanımı arttırmak için bu değişkenlikleri karşılayabilecek 
esneklikte olmalıdır.

Sallantısız kalın ve bırakın 
yerçekimi işini yapsın
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İhracat İthalat

Miktar (Ton) Değer (Dolar) Miktar (Ton) Değer (Dolar)

2005 3.197 214.242 4.685.112 315.080.458

2006 791 133.875 7.208.901 538.018.627

2007 716 133.739 6.925.163 636.803.194

2008 4.163 467.177 5.021.601 749.437.910

2009 3.360 187.900 7.771.658 902.329.226

2010 200.601 18.664.531 7.220.977 923.742.505

2011 296.674 29.239.524 6.644.309 1.169.657.390

2012 423.503 31.348.206 7.842.125 1.148.803.453

2013 954.121 84.697.383 8.114.388 1.159.543.375

2014 1.073.333 82.749.573 8.543.993 1.067.141.663

2015 338.036 15.540.201 10.011.446 800.476.223

2016 398.916 17.559.751 10.420.731 697.699.037

Türkiye Demir Cevheri İhracat ve İthalat Miktarları

Ülkemizde Demir-Çelik Sanayi 
Ülkemizde modern anlamda demir-çelik üretimine yöne-
lik ilk girişimler Cumhuriyet döneminde başlamış olup ilk 
demir-çelik tesisi 1932 yılında Kırıkkale’de kuruldu. 1925 
yılında, İktisat Vekaleti tarafından ağır sanayi merkezinin 
yeri konusunda incelemeler yapılmış ve Türkiye’de ağır 
demir sanayinin kurulmasına dair kanun, 17 Mart 1926 yı-
lında kabul edilerek, 29 Mart 1926 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yapılan çalışmalar 
sonucunda da demir-çelik sanayinin kuruluş yeri olarak, 
maden kömürü havzasına yakın olan Karabük seçilmiştir. 
3 Nisan 1937’de temeli atılarak kurulan bu tesis günü-
müzde Kardemir adıyla üretimini sürdürmektedir.

Yassı çelik ürünü üretmek amacı ile 1965 yılında kurulan 
Erdemir (Ereğli Demir-Çelik), günümüzde yıllık 3 milyon 
tondan fazla üretimi ile dikkat çekmektedir. 

Ülkemizin Kardemir ve Erdemir’den sonraki üçüncü de-
mir-çelik fabrikası olan İsdemir (İskenderun Demir-Çelik) 
tesisleri ise 3 Ekim 1970 tarihinde kurulmuştur.

Erzincan-Kemaliye-Bizmişen Sahası: Yüzde 35-53 demir içe-
rikli 23 milyon ton manyetit ve hematit rezervi mevcuttur. Sa-
hanın ruhsatı Bilfer AŞ’ye aittir.

Bingöl-Genç-Avnik Sahası: Yüzde 46 demir içerikli 55 milyon 
ton manyetit rezervi olup bu rezervin 6 milyon tonu Erdemir 
Madencilik adına kayıtlı sahada, 16 milyon tonu Ceylan İnşaat 
şirketine ait sahada ve kalan yaklaşık 33 milyon tonu ise Dimin 
Madencilik adına kayıtlı sahalarda bulunmaktadır.

Demir cevheri, ülkemizde kömürden sonra en yüksek bedel 
ödenerek ithal edilen hammaddeler arasında ikinci sırada gel-
mektedir. 2016 yılında demir cevheri ithalatı 697 milyon 699 
bin dolar  karşılığında 10 milyon 420 bin ton olarak gerçekleş-
miştir. 

Ülkemizde gerçekleştirilen az miktardaki ihracatlar ise yurtiçin-
de değerlendirilmesi zor olan tenörü düşük demir cevherleri 
veya yüksek empüriteli cevherler olup Çin’e satılmaktadırlar. 

Sonuç
Ülkemizin her yıl artarak devam eden demir cevheri ihtiyacına 
karşılık zaten sınırlı olan kaynaklarımız hızlı bir şekilde tüken-
mektedir. Azalan rezervlerimizi göz önünde bulundurarak, ül-
kemizde 1 milyar tonun üzerinde rezerve sahip düşük tenörlü 
demir cevheri sahalarının ekonomiye kazandırılması gerek-
mektedir. 

Önümüzdeki süreçte, yeni teknolojik gelişmelere de bağlı olarak 
dünyada ihtiyaç duyulan demir cevheri tüketimine paralel, üre-
timinde artması kaçınılmaz olacaktır. Buna bağlı olarak yüksek 
tenörlü cevher rezervlerinin hızla tükenmesiyle, ülkelerin demir 
cevheri ithalatlarında önemli artışlar yaşanacaktır. Tenör deği-
şikliklerinde yaşana düşüşler dolayısıyla mevcut tesisler moder-
nizasyon ile kapasite artışlarına gitmek zorunda kalacaklardır. 
Bu sebeple de demir cevheri talebinin artması beklenirken bu 
taleplerin ithalat yolu ile karşılanacağı tahmin edilmektedir. 

Tüm bu gelişmeler ışığında demir cevheri üretiminin stratejik 
bir değer olduğu unutulmamalıdır. Demir üretimi konusunda 
dışa bağımlılığın engellenmesi ülke menfaatleri açısında vaz-
geçilmez olmalı, Türkiye olarak bu konuda bir strateji ortaya 
koymalıyız ve ivedi olarak bu stratejiyi hayata geçirecek faali-
yetlere hız vermeliyiz. 

Kaynaklar

1. On Birinci Kalkınma Planı Hazırlık Dosyaları, 2018

2. metaldunyasi.com.tr/tr/guncel/86/demir-ve-celik-uretiminin-kisa-bir-ta-

rihcesi.html

3. mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/maden-serisi/Demir.pdf

4. mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/demir

5. maden.org.tr/resimler/ekler/2a35cd5dbe7937a_ek.pdf

6. muh.bartin.edu.tr/Files/ih0v4m4xq5gsv5hfko2ss2yd5201512161225ih0v-

4m4xq5gsv5hfko2ss2yd5201512161225.pdf
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KUM YIKAMA VE SUSUZLANDIRMA MAKİNALARI - İMALAT PROGRAMI -
KIRMA ELEME ve YIKAMA TESİSLERİ
KUM ELEME ve YIKAMA TESİSLERİ
KUM YIKAMA & SUSUZLANDIRMA MAKİNALARI
DERE MALZEMES KIRMA ELEME ve YIKAMA TESİSLERİ
STABİLİZE DAĞ MALZEMESİ ELEME VE YIKAMA TESİSLERİ
SU GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ
FİLTRE PRES MAKİNALARI
PARÇALAYICI MİKSERLER
KUM YIKAMA - AYIRMA HELEZONLARI
ELEME MAKİNALARI 2 - 3 - 4 KADEME
AĞIR HİZMET MADEN ELEME MAKİNALARI
40 / 80 ton/saat KÖMÜR PAKETLEME TESİSLERİ
KÖMÜR ELEME ve SINIFLANDIRMA TESİSLERİ
ÇİMENTO HELEZONLARI
HAZIR BETON SANTRALLERİ 
MOBİL BETON SANTRALİ
2 - 3 m³ TEK ŞAFTLI BETON KARIŞIM MİKSERLERİ
MEKANİK STABİLİZASYON PLENTİKÖMÜR ELEME ve SINIFLANDIRMA TESİSLERİ

www.ozfen.com

40 / 80 t/saat KÖMÜR PAKETLEME TESİSLERİ

ELEME, YIKAMA ve KIRMA TESİSLERİ

Adnan Bulvarı No:44     55300   Tekkeköy / SAMSUN / TÜRKİYE
Tel: (+90 362) 266 91 60 pbx Fax: (+90 362) 266 91 63  

Facebook
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Nikel, Yakın Geleceğin Yıldızı 
Olmaya Aday 

DOSYA KONUSU: DEMIR, NIKEL, BOKSIT

Nikel, çok uzun tarihlerden bu yana insanoğlu tarafından 
kullanılsa da son yüz yıldır sanayinin önemli girdilerinden bir 
tanesi olarak ön plana çıkmaktadır. Fiziksel ve kimyasal özellik-
ler sayesinde kullanım alanı oldukça geniş olan nikel, gelişen 
teknolojiyle de her geçen daha çok ihtiyaç duyulan bir metal 
olarak dikkat çekmektedir. Özellikle son 20 yılda batarya sek-
töründe yaşanan gelişmeler, nikelin kullanımının her geçen 
gün artmasına sebep olurken ve ilerleyen süreçte olmaya da 
devam edecektir.

Geçen yüzyıl boyunca nikelin en önemli tüketicisi sanayileş-
miş batılı ülkeler iken, bilhassa 1990’ların ortalarından itibaren 
güçlü biçimde sanayileşen ve ekonomisi kararlı gelişen Çin, 
hem en önemli üretici, hem de tüketicilerden biri haline gel-
miştir. 

Doğada Bulunuşu ve Mineralleri
Nikel doğada; oksitler, sülfitler ve silikatlar şeklinde bulunur. 
Genel olarak tüm dünyada iki tip cevher yatağından üretilmek-
tedir. Bunlardan biri lateritlerdir. Dünyada bilinen nikel cevheri 
yataklarının yüzde 60-70’i lateritik tip olup, üretiminin yüzde 
43’ü bu tür cevher yataklarından yapılmaktadır. 

Jeolojik dönemler boyunca tropik ve/veya subtropik iklim 
koşulları altında, aşırı yağış ve sıcaklık değişimlerine ma-
ruz kalan ultramafik kökenli kayaçların mekanik ve kim-
yasal olarak atmosferik bozunmaları sonucunda ortaya 
çıkan kayaçlar “lateritik kayaçlar” olarak tanımlanır. Late-
ritleşme, madencilik teknolojisi açısından irdelendiğinde, 
yerinde atmosferik bir özütleme (liç) sürecidir. İçeriklerin-
de genelde, yüzde 0,1-0,3 nikel içeren ultramafik kökenli 
ana kayalar lateritleşmeyle, yüzde 1’in üzerinde tenörlere 
sahip lateritik nikel cevher yatakları oluşur. Lateritik yatak-
larda, nikelin yanı sıra kobalt da düşük konsantrasyonlar-
da bulunur. 

Bir diğeri nikel yatakları ise magmatik sülfit yataklarıdır. Bu 
tip yataklanmalar, ultra bazik ve bazik magmatik kayaçların 
içlerinde gelişir. Bunlarda esas cevher minerali pentlandittir. 
Nikel sülfitler çoğunlukla ultramafik olarak adlandırılan demir 
ve magnezyumca zengin kayaçlarla ilişkilidir. Ayrıca bakır ve 
platin grubu minerallere de sıklıkla rastlanır. 

Nispeten yüksek tenörlerine karşın, küçük rezervleri olan ve 
daha az önem atfedilen hidrotermal yataklar ise üçüncü tip 
olarak verilebilir. Ultramafik kayaçların içine yerleşen genç plü-
tonik ve volkanik kayaçlar içinde meydana gelir. Hidrotermal 
çözeltilerin ultramafik kayaçlardan çözdükleri nikelin kırık ve 
çatlaklar boyunca yeniden çökelmeleri sonucu bu tip yataklar 
oluşurlar.

Belli başlı nikel minerallerini ise şu şekilde sıralayabiliriz: Pent-
landit ((Ni, Fe)9S8), nikelin (NiAs), kloantit (NiAs2-3), milerit (NiS), 
anaberjit ((Ni)3(AsO4)2.8H2O) ve garniyerit (Ni, Mg)3Si2O5(OH)4.

Kullanım Alanları
Nikel en çok paslanmaz çelik üretiminde kullanılmaktadır. Ni-
kel, paslanmaz çeliğin paslanmama özelliğini arttırması ve çe-
liğin işlenmesi sırasında daha rahat şekil verilmesini sağlamak 
amacıyla alaşıma eklenir. Günümüzde paslanmaz çelik, vagon, 
kamyon, uçak ve lokomotif gibi ulaşım araçlarının üretiminde 
sık miktarda nikel kullanılmaktadır. Ulaşım araçları dışında bazı 
ev eşyalarının yapımında da paslanmaz çelik kullanılmaktadır. 

Motor üretiminde de nikel kullanımı önem arz etmektedir. Bu 
önemin sebebi nikelin düşük ya da yüksek ısılarda gösterdiği 
dayanıklılıktır. Nikel, yüksek ısı gerektiren ürünlerde alaşımlar 
şeklinde kullanılabilen bir maddedir. Örneğin nikelin en çok 
kullanıldığı alanlardan birisi de gaz türbinleri ve jet motorla-
rıdır. Bu tür motorlarda sıcaklık derecesi çok yükseklere çıka-
bilmektedir.
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Earth. Insight. Values.

Serving the Turkish 
Natural Resources Sector 
Geology - Mining Consulting & Engineering

Our Services

 Evaluation of Resource and Reserve Data 

 Deposit Modelling 

 Exploration Geophysics 

 Hydrogeology and Water Management  

 Coal Mine Safety  

 Gas Management in Coal Mines  

 Greenfield Mine Planning and Development  

 Mine Production Planning and Design 

 Bankable Investment Studies (Scoping-, Pre- and Feasibility-) 

 Due Diligence 

 Competent Person‘s / Mineral Expert‘s Reports 

 Safety and Operational Training 

DMT Group  

Tel +90 538 829 60 17 (Turkey)  

Tel +49 201 172-1507 (Mining) · consulting@dmt-group.com  

Tel +49 201 172-1917  (Geology) · exploration@dmt-group.com 

www.dmt-group.com

Türkiye Doğal Kaynaklar 
Sektörünün Hizmetinde
Jeoloji-Maden Mühendisliği ve Danışmanlık

Hizmetlerimiz
 Kaynak ve Reserv bilgilerinin değerlendirilmesi (JORC,NI 43-101, vs)
 Cevher Keşif ve Modellemesi
 Keşif Jeofiziği
 Hidrojeoloji ve Su Kontrolü
 Jeotermal Enerji

 Kömür Madenlerinde Güvenlik
 Kömür Madenlerinde Gaz Kontrolü
 Bakir Sahalarda Maden Planlaması ve Geliştirme
 Maden Üretim Planlaması ve Tasarımı

 Bankalarca Geçerli Yatırım Araştırmaları ( Saha Araştırması, Ön-Fizibilite ve 
      Fizibilite Çalışmaları)

 Durum Tespiti (Due diligence)
 Bilirkişi ve Cevher Uzmanı Raporları

 Güvenlik ve Çalışma Eğitimi
 Uluslararası Standartlara Uygun Yangın Testleri ( Konveyör Bant, Hidrolik 

      Sıvılar, Plastikler)
 Soğutma ve Isıtma Kontrol Sistemleri, Havalandırma Sistemleri Mühendisliği

DMT GmbH & Co. KG 
Merkezi Almanya İstanbul Merkez Şubesi
Ayazmadere Cad. Pazar Sk. Bareli Plaza No: 2-4 Kat: 4 Gayrettepe 
TR 34349 Beşiktaş, Istanbul 
Tel        +90 212 293 2980        Fax +90 212 293 3844
Mobil +90 535 206 7175        turkey@dmt-group.com

Nikelin diğer kullanım alanları ise şunlardır:

• Çatal, kaşık, bıçak takımlarının imal edilmesinde kullanılır.
• Pense, çekiç vesaire aletlerinin üretilmesinde kullanılır.
• Elektrikli makinelerin yapımında kullanılır.
• Batarya üretiminde kullanılır.
• Seramiklerin yapımında rol oynar.
• İnşaat sanayinde kullanılır.
• Yakıt üretiminde kullanılır.

Üretim Yöntemi
Nikel üretimi hem açık işletme, hem de yer altı işletme yön-
temleriyle gerçekleştirilebilmektedir. Dünya genelinde, lateri-
tik yataklar yüzeye yakın seviyelerde bulunduğundan ve geniş 
alana yayıldıklarından açık işletme yöntemiyle üretimler ger-
çekleştirilmektedir. Buna karşın, sülfürlü yataklar da nikel üreti-
mi ise çoğunlukla yer altı yöntemleriyle yapılmaktadır.

Cevherlerin oluşum süreçlerindeki farklılıklar, yatakların mi-
neralojik bileşim ve yapısını bütünüyle değiştirmektedir. Bu 
sebeple de cevher hazırlama ve zenginleştirme aşamaları, uy-
gulanacak yöntemler açısından belirleyici olmaktadır.

Sülfürlü Nikel Cevherlerinin Zenginleştirilmesi: Sülfürlü ni-
kel cevherleri, hidrometalurjik veya pirometalurjik işlemlerin 
doğrudan uygulanmasına uygun olmamakla birlikte serbest-
leşmenin sağlandığı boyut küçültme sonrasında, fiziksel veya 

fizikokimyasal zenginleştirme ile konsantre edilirler. Cevherin 
bünyesinde platin grubu metaller ve kromit varsa veya önemli 
miktarda silikat varsa, önce gravite ayırma yöntemiyle zengin-
leştirilmektedirler. 

Gravite ayırma yönteminin ardından flotasyon ve manyetik 
ayırma yöntemlerinden biri kullanılarak zenginleştirme işle-
mine devam edilir (Manyetik ayırım kısıtlı hallerde yapılan bir 
zenginleştirme işlemidir. Kimi zaman, flotasyon öncesinde ön 
zenginleştirme için kullanılır).

Nikel konsantresi sonrasında demirce zengin bir cürufun sıyı-
rılıp uzaklaştırılması amacıyla fırınlarda ergitme işlemine tabi 
tutulur ve böylelikle, daha yoğun nikel matı elde edilir. 

Sülfürlü nikel konsantresinin doğrudan metalik ürüne dönüş-
türülmesine imkân veren “Activox” sürecinde, ince öğütülmüş 
nikel-kobalt-bakır konsantresi basınçlı kazanda (otoklavda) iş-
lemden geçirilerek çözelti üretilir. Bir dizi kimyasal saflaştırma 
aşamasıyla işe yaramayan elementler uzaklaştırılıp; nikel, bakır 
ve kobalt birbirinden ayrılır. Böylece elektrolizle, yüksek nite-
likli elektrolitik nikel kazanılır.

Lateritik Cevherlerden Nikel Kazanımı: Magnezyum içeriği ve 
nikel/demir oranına bağlı olarak, hidrometalurjik, pirometalurjik 
ve hidrometalurjik-pirometalurjik yöntemlerin birlikte uygulan-
ması olmak üzere üç farklı yöntemle gerçekleştirilmektedir. 
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Pirometalurjik yöntemler, genellikle düşük demir/nikel oranlı 
ve düşük rutubetli cevherler için tercih edilen yöntemlerdir. 
Elektrikli fırınlarda, nikel demirle birlikte indirgenip ferro-ni-
kel alaşımı veya kükürt ilâvesiyle nikel matına ulaşılır. Başlıca 
döner fırınlarda kurutma, kalsinasyon, ön indirgeme (kömür 
veya kokla) ve ark fırınında ergitme işlemlerini içerir. Ayrıca 
üretilen alaşıma kükürt ve fosfor gibi elementlerden arıtma 
uygulanabilir. Elde edilen ferro-nikel adlı ürünün nikel içeriği 
yüzde 20-50 arasında değişmektedir. Bu yöntemde, cürufun 
ergime noktasını kontrol edebilmek için cevher şarjının demir, 
magnezyum ve silika içeriğinin belli oranlarda sabit tutulması 
çok önemlidir. Bu yöntem, genel olarak düşük nikel içerikli ve 
demir içeriği yüzde 25’den yüksek cevherler için kullanılmaz.

Özellikle Çin’de daha düşük nikel (< %1) ve daha yüksek demir 
(>%30) içeriğine sahip ham lateritik cevherlerden nikelli pik 
demir de (NPI) üretilememektedir.

Pirometalurjik yöntemler için uygun olmayan lateritik nikel ya-
takları için de “Caron, yüksek basınçlı sülfürik asit özütlemesi 
(HPAL) ve atmosferik özütleme (Yığın ve karıştırmalı tank özüt-
lemesi)” olmak üzere üç tip hidrometalurjik yöntem vardır.

Dünyada Nikel
Dünyada tenörü yüzde 1 veya daha yüksek olan nikel kaynak-
larının nikel metal içeriği olarak en az 130 milyon ton civarı 
olduğu tahmin edilirken bu rezervlerin yaklaşık yüzde 60’ı la-
teritlerde, yüzde 40’ının da sülfitli yataklarda yer aldığı ön gö-
rülmektedir.

Geleneksel maden bölgelerinde, yeni sülfitli yatakların bulun-
masındaki uzun dönemli azalma, maden şirketlerinin, arama-
ları Arap Yarımadası, merkezi doğu Afrika ve Güney Kutbu gibi 
daha fazla ilgi duyulan alanlara kaydırmasına neden olmakta-
dır. Ayrıca 2007’de, Kanada’da, Ontario’nun kuzey-batısındaki 

Ülke Maden Üretim (Bin Ton)

2012 2013 2014 2015 2016

ABD 4 27,2 25

Avustralya 246 240 245 222 206

Brezilya 139 149 102 160 142

Kanada 205 225 235 235 255

Çin 93 95 100 92,9 90

Kolombiya 84 75 81 40,4 36,8

Küba 68 66 50 56,4 56

Guatemala 15 12 38 52,4 58,6

Endonezya 228 440 177 130 168,5

Madagaskar 8 26 40 45,5 48

Yeni Kaledonya 132 145 178 186 205

Filipinler 424 440 523 554 500

Rusya 255 250 239 269 256

Güney Afrika 45 48 55 56,7 50

Diğer Ülkeler 273 274 377 157 150

Dünya Toplam 2.220 2.490 2.450 2.530 2.250

Dünya nikel üretimi (Metal Eşdeğeri)-USGS 

James Bay ovalarında, umut vadeden yüksek tenörlü sülfür 
kaynakları bulunmuştur. Doğal demir-nikel alaşımı olan, pent-
landite kıyasla daha kolay zenginleştirilebilen ve Kanada’nın 
diğer bölgelerinde bulunan avaruit (Ni2Fe – Ni3Fe) yataklarının 
geliştirilmesi durumunda, uzun vadedeki nikel konsantresi açı-
ğının giderilmesine katkı yapacağı öne sürülmektedir.

Dünyada en çok nikel üretimi yapılan ülkeler Endonezya, Fi-
lipinler,Rusya, Kanada, Avustralya’dır. Güney Amerika’da da 
ciddi nikel üretimleri mevcuttur. Dünya nikel rezervleri in-
celendiğinde ise Kanada, Yeni Kaledonya, Avustralya, Çin ve 
Rusya’nın yanı sıra, Brezilya, Endonezya, Güney Afrika Cum-
huriyeti ve Küba’nın önemli nikel rezervleri olduğu bilinmek-
tedir.

Nikel üreten şirketler ele alındığında ise madenciliğin nere-
deyse her sektörde gözlenen, sınırlı sayıdaki üretici hâkimiyeti, 
nikel üretiminde de ortaya çıkmaktadır. Dünyada nikel üretimi 
gerçekleştiren ilk 5 şirketin, üretilen tüm nikel üretimin yüzde 
48,6’sını, ilk 10 şirket ise yüzde 61’ini ürettiği görülmektedir.

Dünya nikel tüketim verilerini incelediğimizde ise diğer tüm me-
tallerde gördüğümüz her yıl artan talep artışlarını nikelde de gö-
rüyoruz.  Özellikle batarya sektörünün geliştiği yakın zamanda ni-
kele olan talebin çok daha hızlı artması kaçınılmaz olacaktır. Bu da 
nikel tüketiminde yeni rekorların gelmesini kaçınılmaz kılacaktır. 

Nikel talebinin en fazla olduğu ülkeler; Çin, Japonya, ABD, Al-
manya ve Güney Kore gibi sanayisi gelişmiş olan ülkelerdir. 
Metalik nikel taleplerinin 100 bin ton ve üzeri olan bu ülkeler 
arasında Çin, aynı zamanda önemli nikel üreticilerinden de bi-
risidir. 
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İhracat - 
2017

Ekonomik 
Değer (Bin USD)

İhraç Edilen 
Miktar (Ton)

Birim Değer 
(USD/Ton)

Toplam İhra-
cattaki Pay (%)

Dünya 2.136.899 52.023.433 41 100,0

Filipinler 685.300 38.015.840 18 32,1

Yeni Kaledonya 341.764 5.901.888 58 16,0

ABD 241.651 20.279 11.916 11,3

Avustralya 213.428 178.221 1.198 10,0

Finlandiya 175.812 49.265 3.569 8,2

Endonezya 155.189 4.882.728 32 7,3

Kanada 104.921 5.873 17.865 4,9

Guatemala 66.187 2.474.625 27 3,1

Belçika 58.252 55.263 1.054 2,7

Zimbabve 35.061 32.261 1.087 1,6

İthalat - 
2017

Ekonomik 
Değer (Bin USD)

İthal Edilen 
Miktar (Ton)

Birim Değer 
(USD/Ton)

Toplam İthalat-
taki Pay (%)

Dünya 2.975.323 44.489.479 67 100

Çin 2.095.076 35.104.977 60 70,4

Kanada 201.522 34.997 5.758 6,8

Güney Kore 194.817 3.375.219 58 6,5

Japonya 189.217 3.595.982 53 6,4

Finlandiya 129.760 144.849 896 4,4

Ukrayna 64.173 1.313.962 49 2,2

Belçika 34.773 42.175 824 1,2

Makedonya 31.012 738.267 42 1,0

Rusya 9.815 10.654 921 0,3

Hollanda 7.187 7.028 1.023 0,2

2017 Yılı Ülkelere Göre Dünya Nikel Cevheri İhracatı İlk 10 Ülke (Kaynak: TradeMap)

Dünya nikel ihtiyacının karşılanmasında, diğer metallerde de 
olduğu gibi göz ardı edilmemesi gereken kaynaklardan birisi 
de hurda nikel kullanımıdır. Verilere göre yılda ortalama 4 - 5 
milyon ton civarında hurda toplanıp tekrar geri dönüştürül-
mektedir. Çoğunlukla paslanmaz çelik sanayi tarafından kulla-
nılan söz konusu hurdanın yaklaşık 350 bin ton nikel içerdiği 
tahmin edilmektedir.

2017 yılı dünya nikel cevheri ihracatında (TradeMap verileri-
ne göre) ekonomik değer bazında ilk sırada 685 milyon dolar 
ile Filipinler yer alırken ikinci sırada 341 milyon dolar ile Yeni 
Kaledonya, üçüncü sırada ise 241 milyon dolar ile ABD yer al-
maktadır.

2017 yılında Filipinler’in toplam ihracattaki payı yüzde 32,1 
olurken ikinci sıradaki Yeni Kaledonya’nın yüzde 16 ve üçüncü 
sıradaki ABD’nin ise toplam ihracattaki payı yüzde 11,3 oldu. 
Bu tabloda yer alan bazı ülkeler (Filipinler, Yeni Kaledonya, En-
donezya ve Guatemala) nikeli ham cevher olarak ihraç eder-
ken, diğerleri ya saf nikel ya da ferronikel olarak ihraç etmek-
tedirler.

2017 yılı dünya nikel cevheri ithalatında (TradeMap verilerine 
göre) ise ekonomik değer bazında ilk sırada 2 milyar 95 mil-

yon dolar ile Çin yer alırken ikinci sırada 201 milyon dolar ile 
Kanada, üçüncü sırada ise 194 milyon dolar ile Güney Kore yer 
almaktadır. 

2017 yılı verilerine göre dünya nikel cevheri ithalatında birinci 
sırada yer alan Çin’in toplam ithalattaki payı da yüzde 70,4’tür. 
Nikel ithalatı verilerini incelediğimizde dikkat çeken bir diğer 
veri ise Kanada’nın nikel ihracatındaki 5.758 dolar/tonluk birim 
değeridir. Ortalama 67 dolar/ton olan dünya nikel birim değe-
rinin Kanada’da bu kadar yüksek olmasının sebebi ise ithal et-
tiği nikelin yüksek tenör oranına sahip olmasından kaynaklan-
dığı tahmin edilmektedir. Çin, Güney Kore, Japonya, Ukrayna 
ve Makedonya  nikel ithalatını ham cevher olarak diğer ülke-
lerden satın alarak yapmaktadırlar.

Türkiye’nin Nikel Rezervi ve Üretimi
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün 
(MTA) kuruluşundan önce ülkemizde nikel 
arama çalışmalarına ya da tespit edilmiş nikel 
cevheri zuhurları kayıtlarına rastlanmamıştır. 
MTA’nın kuruluşundan itibaren başlayan ma-
den arama faaliyetlerinde nikel varlığı tespiti 
gerçekleştirilmiş, 1937 yılında ekonomik rezervi 
olmadığına karar verilen ilk zuhur, Kastamonu 
Çıban Köyü civarında tespit edilmiştir (lateritik 
cevherleşme).

İlerleyen yıllarda devam eden arama faaliyetleri-
ne paralel yeni rezervler de bulunmuştur. 1939 
yılında Diyarbakır Pirajman yöresinde bakır-kur-

şun-çinko cevherleşmesine paralel gelişen ve yüzde 3 nikel 
içeren saha keşfedilmiş ancak bu sahada işletmeye uygun ye-
terli rezerv bulunamamıştır. 

MTA kuruşundan itibaren ilk yıllarında gerçekleştirdiği ara-
ma çalışmalarında olumsuz sonuçlarla karşılaşmış olsa da 
ilerleyen süreçte, ülkemizin farklı noktalarında hem lateri-
tik, hem de sülfitli tip nikel cevherleşmelerin varlığını sap-
tamıştır. Bulunan rezervlerin en önemlisi ise, 1940’lı yıllar-
dan itibaren bir demir yatağı olarak bilinen ama 1977’de 

nikel için prospeksiyon çalışmalarına geçilen 
Manisa-Turgutlu-Çaldağ’da yer almaktadır. 
Çaldağ dışındaki lateritik yataklar; Mani-
sa-Gördes, Uşak-Banaz, Bolu-Mudurnu-Akça-
alan, Eskişehir-Mihalıççık-Yunus Emre’de ve 
Uşak-Banaz-Murat Dağı’nda bulunmaktadır. 
Bitlis-Pancarlı, Bursa-Orhaneli-Yapköydere, 
Sivas-Divriği-Güneş ve Hatay-Payas-Dörtyol 
ise sülfitli yataklardır.

Türkiye’de en büyük nikel üretimi özel sektör 
tarafından Gördes ilçesinde yapılmaktadır. Gör-
des Nikel İşletmesi’nde, 2003 yılında faaliyete 
başlayan iki adet maden ocağından üretilen 
230 bin ton nikel cevherinden, 150 bin tonu  

88





www.madencilik-turk iye.com
1 Eylül 2018

Gördes’in Üretim Prosesi
HPAL prosesi, 255°C sıcaklık ve 46 bar basınç altında ti-
tanyum alaşımlı otoklav reaktöründe nikel ve kobaltın 
seçimli çözünmesi için uygulanan son nesil bir teknolo-
jidir. Bu hidrometalurjik proseste yüksek basınç sistemi-
ne beslenen çamur, üç aşamada kademeli olarak gen-
leşme tanklarından geri kazanılan buhar ile ısıtılmakta 
ve otoklav reaktörüne bu proses için özel dizayn edilmiş 
pompalarla transfer edilerek sülfürik asit ile çözündürül-
mektedir. Sıcaklığın ve yüksek basıncın etkisiyle tüm re-
aksiyonlar bir saat gibi kısa bir sürede yüksek çözünme 
verimi ile otoklav reaktörünü terk etmekte ve kademeli 
olarak genleşme tanklarından üç aşamada kademeli 
olarak basınç ve sıcaklıkları düşürülerek atmosferik ko-
şullara getirilmektedir. HPAL prosesinde çözündürülen 
nikel ve kobalt elementlerince zengin solüsyon, içermiş 
olduğu safsızlıklardan pH profilini ayarlanarak kademe-
li olarak arındırılmakta ve Çökeltisi (Mixed Hydroxide 
Precipitate (MHP)) ünitesine sevk edilmektedir. İlgili 
ünitede bulunan reaktörler içerisine magnezyum oksit 
kimyasalı ilave edilerek hidroksil formunda çöktürül-
mektedir. İlgili çökelek yoğunlaştırıcı tanklarda yoğun-
luğu arttırılarak filter pres besleme tanklarına pompalar 
yardımıyla transfer edilmektedir. Elde edilen yüksek 
yoğunluktaki karışık hidroksit çökeltisi MHP ürünü, filtre 
pres gibi ekipmanlardan geçirilerek susuzlandırılmakta-
dır. Elde edilen nikel ve kobaltça zengin konsantrasyon 
bigbag torbalara doldurularak depolama alanına sevk 
edilmektedir.

Yunanistan, Makedonya ve Çin’e ihraç edilirken kalan yaklaşık 
80 bin ton nikel cevheri işletme stok alanında tesisin deneme 
üretiminde kullanılmak üzere stoklanmıştır. 

2008 yılından sonra yatırım projesi hedeflenerek nikel cev-
herinin Türkiye’de işlenmesine karar verilmiş, bu nedenle 
ihracat faaliyetlerine son verilmiştir. Alınan karar doğrultu-
sunda, 2013 ortalarında nikel-kobalt konsantresi üretmek 
üzere tesis yatırımına başlanmış 2014 yılının son çeyreğinde 
tesiste deneme üretimine geçilmiştir. 2016 yılında ise ticari 
üretime geçilen projede ilk ihracat yapılmıştır. Tesis yılda 10 
bin ton nikel metali eşleniği ve 550 ton kobalt metali eş-
leniği üretim kapasitesine sahiptir. Hâlihazırda nikel-kobalt 
hidroksit ara ürününü üretmekte olan şirket, önümüzdeki 
dönemde Li-ion batarya üretiminde kritik öneme sahip ni-
kel sülfat ve kobalt sülfat üretimine yönelik yatırım yapmak 
amacıyla Çinli bir firmayla 2018 yılının Şubat ayında, 4,5 
milyar dolar yatırım bedelli bir ortaklık anlaşmasına imza 
atmıştır.

Gördes Nikel İşletmesi’ne ait ruhsatlı lateritik nikel cevheri 
sahalarında yapılan araştırmalar sonucunda en verimli hidro-
metalurjik kazanım yönteminin son teknoloji uygulaması olan 
“Yüksek Basınç Altında Asit ile Çözündürme (High Pressure 
Acid Leach (HPAL))” olduğuna karar verilmiş ve tüm yatırımlar 
bu hidrometalurjik proses üzerine yapılmıştır. Dünyada sayılı 
bulunan bu tesis, Türkiye’de de tek durumdadır.

Ülkemizde Gördes Nikel İşletmesi’nin dışında Ankara merkez-
li özel bir şirketin de Eskişehir-Mihalıççık-Yunus Emre Beldesi 
sınırları içerisinde yer alan bir nikel işletmesi mevcuttur. Bu te-
sisten açık ocak yöntemiyle çıkarılan demir ve nikel cevherleri 
de ekonomiye kazandırılmaktadır. 

Sonuç
Dünyanın yıllık nikel talebi ve ülkemizin mevcut rezerv mik-
tarlarını karşılaştırdığımızda ülkemizin mevcut rezervlerinin 
çok küçük kaldığı görülmektedir. Bilinen en büyük nikel sa-
halarımızın rezervlerinin bile Çin’in yıllık nikel talebini karşıla-
yamadığını görüyoruz (Çin’in yıllık nikel talebi metal bazında 
700 bin tondan fazladır). Ancak elimizdeki güncel verilere 
rağmen, ülkemizin jeolojik yapısı nikel cevherleşmesine uy-
gundur. Ülkemizin nikel potansiyelini ortaya çıkarmak adına 
da arama faaliyetlerinin ve ayrılan bütçelerin arttırılması ge-
rekmektedir. 

Avustralya’da 12 yıllık yoğun arama süreci sonunda nikel re-
zervleri 9 milyon tondan 24 milyon tona çıkarken yine benzer 
bir çalışmayla, Brezilya’da 670 bin ton olan nikel rezervleri, 8,7 
milyon tona çıkmıştır. Arama faaliyetlerine verilecek önemle 
ülkemizde de nikel rezervlerinin artması hiç de imkansız de-
ğildir.

Nikelin önemi önümüzdeki süreçte daha da artacaktır. Bu ar-
tışta, elektrikli araç endüstrisinde kullanılacak bataryaların bü-

yük önemi olacaktır. Ülkemizin yerli üretim konusunda katma 
değere en çok ihtiyacı olduğu bu yıllarda, hammaddeden son 
ürüne kadar ki süreçte her türlü cihazı, makineyi yapmak ko-
nusunda sanayi geçmişi, işgücü ve teknik elemanı mevcuttur. 
Nikelin, topraktan son ürüne kadar üretilmesi de ülkemizin için 
kesinlikle bir hayal değildir.

Dünyada yaşanan teknolojik gelişmelere de hızla ayak uydu-
rabilmek oldukça önemlidir. Dünyada yaşanmaya başlanan 
ancak ilerleyen süreçte hızını daha da arttıracak “batarya devri-
mini” mutlaka yakalamamız gerekmektedir. Bunun içinde nikel 
madenciliğine ayrıca eğilmeli ve pozisyonumuzu ülke olarak 
bugünden almalıyız. 
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Alüminyumun Hammaddesi Boksit

Boksit, dünya maden ticaretinde önemli yeri olan bir cevher-
dir. Dünyanın alüminyum ihtiyacı boksit cevherinden karşıla-
nır. Yerkabuğunda en bol bulunan cevherler arasında üçüncü 
sırada olduğu bilinmektedir. Dünyadaki mevcut boksit yatak-
larının yüzlerce yıl tüm dünyanın boksit ihtiyacını karşılayabi-
lecek kapasitede olduğu düşünülmektedir. Yani dünyanın alü-
minyum ihtiyacı olduğu sürece boksit üretimi ve madenciliği 
devam edecektir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Boksitin kimyasal formülü genellikle “Al2O3NH2O” şeklinde-
dir. Ancak boksit cevherinin içeriğindeki mineraller farklılık 
gösterdiği için formülü de farklı olabilmektedir. Sertliği Mohs 
sertlik ölçeğine göre 1 ila 3 arasında olup yoğunluğu 2,5-3,5 
gr/cm3 arasında değişir. Boksit, mineral olarak bilinir ancak 
yapısı incelendiğinde aslında bir mineral değildir. Mineraller-
den oluşan bir cevher olarak tanımlanabilir. Diğer bir tanımla-
maya göre ise boksit, kayaçların dış etkilerle aşınması sonucu 
oluşmuş artık bir topraktır. Yani laterit topraktan oluşan bir 
kayaçtır. Bu topraktaki bazı bileşikler yüzey sularının etkisi ile 
aşınmış, kalan alüminyum demir oksit, boksit cevherini oluş-
turmuştur. Genellikle tropikal ve subtropikal bölgelerdeki 
lateritleşme sonucu oluşur. Minerallerin karışımından oluşan 
bir cevher olduğu için kristal sistemi amorf yapıdadır. Yağlı 
görünüşte, çizgili ve parıltılı bir madendir. Toprağı andıran kil 
görünümdedir. Kapalı tüpte ısıtılınca su açığa çıkar. Pizolitik 
özelliktedir. Çok hafif bir cevherdir. Alüminyum başta olmak 
üzere kimyasal içeriğindeki bazı elementlerin üretiminde kul-
lanılan bir madendir. Spesifik bir karışımı yoktur. Hidroksit 
alüminyum oksitler, alüminyum hidroksitler, kil mineralleri, 
kuvars, hematit, manyetit, siderit ve geotit gibi çözünmeyen 
maddelerden oluşabilir. Genellikle sulu alüminyum oksit mi-
nerallerinin karışımından oluşur. 

Boksit; diyasporit (Al2O3.H2O), böhmit [AlO(OH)], gibsit (hid-
rarjilit) [Al(OH)3] minerallerinin bir karışımı olup genel olarak 
silis, demir oksitler ve TiO2 de içermektedir. Böhmit (mono-

hidrat), ağırlıkça yüzde 85 oranında alüminyum oksit içerir. 
Diasporit, böhmit ile aynı kimyasal formüle sahiptir, kristal 
yapısı farklıdır. Gibsit (trihidrat), ağırlıkça yüzde 65 oranında 
alümina içerir. 

Alümina; doğada oksit, sülfat, florür ve silikat halinde çok deği-
şik hallerde bulunabilir. Başka bir ifade ile boksit, hidratlaşmış 
bir alüminadır. Genellikle alüminyum, demir oksit ve hidroksit 
karışımlarından oluşur. Beyaz, gri, sarı ve kırmızı renkte olabilir. 
İçeriğindeki demir miktarına göre rengi de değişir. Silikat ve 
kalk boksitleri olarak iki tür oluşumu vardır. Silikat boksitleri; 
silikatlı kayaçlardaki silis, alkali ve toprak alkali ayrışması ve 
suyla ortamdan uzaklaşması sonucu oluşur. Kalk boksitleri ise, 
alüminyum içeren asitli suların kalkerli yüzgeçlerden geçerken 
nötrleşmesi ve alüminyum iyonlarının ortamda çökelmesi so-
nucu oluşur.

Boksit içeriğinde bulunan silis, kalsiyum, demir ve titan gibi 
mineraller cevher kalitesini düşürür. Boksitin kullanıldığı alan 
ve ürünler de içeriğindeki bu minerallerin oranına göre değişir. 
Alüminyum üretiminde kullanılan boksitin Al2O3 tenörünün 
yüzde 50 oranında olması gerekir. Boksit içeriğinde yüzde 3 ila 
5 oranında SiO2 bulunması halinde alüminyum cevheri olarak 
kullanılamaz.

Boksit rezervleri genellikle yerkabuğunun yüzeyine yakın böl-
gelerde bulunur. Boksitler daima, yüzde 10-30 arasında demir 
içeriğine sahip, demir oksit ve hidroksit mineralleri ile birlikte 
bulunurlar. Bu mineraller manyetit, hematit, limonit ve götit-
dir. Boksitler, içerdikleri demir oksitlerden dolayı renklidirler. 
Hematit boksite kırmızı, limonit ise sarı renk verir. Eğer boksit 
açık-beyaz renkte ise demir içeriğinin az olduğu anlaşılır. Bok-
sitlere eşlik eden bir diğer mineral kildir (kaolen). Boksit ya-
taklarının, özellikle silikat boksitlerin tabanında daima killi bir 
tabaka vardır. İklimin ılıman ve ortamın asit olduğu koşullarda 
ayrışma ürünü kil, iklimin sıcak ve nemli, ortamın alkalin oldu-
ğu durumda ise çökelen ürün boksittir. Boksitin bileşimine  
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giren daha az önemli diğer maddeler rutil (yüzde 2-4), MnO2, 
fosfat, vanadyum, flor ve galyumdur. 

Yataklanma Şekilleri 
Kalıntı yığışımları şeklinde oluşan boksit yatakları dört şekilde 
yataklanırlar. 

1-Kabuksu Örtü Şeklinde Yataklar: Bunlar aşınma yü-
zeyleri ile birlikte gelişmiş, derinlikleri az, tabanlarında bir kil 
seviyesi olan, yüzey veya yüzeye yakın, hemen hemen yatay 
kabuksu örtü biçiminde yataklardır. Bunların üzerinde genel-
likle bir toprak katmanı bulunur.

2-Katmansı Boksit Yatakları: Tortul oluşumlar içinde kat-
man veya mercek biçiminde, aşınma yüzeyleri boyunca yerleş-
miş, tabanları girintili çıkıntılı olan yataklardır. Genellikle bir tavan 
ile örtülüdürler. Silikatlı kayaçlardan türeyen boksit yataklarının 
dağılımı homojenken, karbonatlı kayaçlardan türeyenler, mağa-
ramsı ve kovuğumsu boşluklarda kil ile birlikte çökelmişlerdir.

3-Boksit Yığın ve Cepleri: Karbonatlı kayaçlar içindeki erime 
ve aşınma boşluklarını dolduran düzensiz boksit oluşuklarıdır. Ta-
banları kil, tavanları ince bir toprak veya kalın bir tortul ile örtülü-
dür. Akdeniz ülkelerindeki boksit yataklarının çoğu bu şekildedir.

4-Boksit Katmanları: Özellikle taşınmış boksitlerin ikinci kez 
çökelerek oluşturdukları yataklanma tipidir. Taşınıp çökeldik-
leri için tavan ve tabanlarında kil yoktur. Yatakların tavan ve 
tabanları oldukça düzgün, normal bir katmanlanma biçimine 
sahiptirler. Rusya, ABD ve Ülkemizdeki bir kısım yataklar bu 
gruba örnek verilebilir. 

Üretim Yöntemi
Dünya boksit üretiminin yüzde 80’i açık işletmelerden gerçek-
leştirilmektedir. Söz konusu açık işletmelerde dragline, scraper, 

ekskavatör ve kamyon bileşimi olan kazı ve nakliye araçları kul-
lanılmaktadır. Yıllık üretim kapasiteleri birkaç bin tonla, birkaç 
milyon ton arasındadır. Bazı maden işletmelerinde üretim 10 
milyon tona kadar çıkmaktadır. Bu üretimlerin yüzde 85’i alü-
minyum üretmek amacıyla alümina üretimine, diğer kısım ref-
rakter sanayisine ve diğer tüketim birimlerine aktarılmaktadır.

Boksitten Alüminyum Üretimi
Dünyada alüminyum üretiminin yüzde 70’i boksite uygulanan 
Bayer yöntemi ile yapılır. Bu kimyasal proses yöntemi ile boksit 
alüminaya (alüminyum oksit bileşiği) kadar rafine edilir. Daha 
sonra alümina Hall-Heroult yöntemi ile saf alüminyum metali 
elde edilir. Dünyadaki metal alüminyum üretiminin yüzde 90'ı 
bu cevherden temin edilmektedir. Bu bakımdan boksit cevheri 
dünya ticaretinde önemli bir yer tutmaktadır.

Boksitin Kullanım Alanları
Boksit, kimyasal bileşimine bağlı olarak endüstride değişik 
alanlarda kullanılmaktadır. Dünya alümina ve alüminyum 
üretiminin yüzde 90’ı boksitten karşılanır. Bu amaçla kulla-
nılan boksit en az yüzde 50 Al2O3 ve en fazla yüzde 15 SiO2 
içermelidir. Boksitten, metalik alüminyumun yanında bazen 
galyum ve vanadyum gibi yan ürünler de elde edilmektedir. 
Bunlardan galyum bugün ABD’nin Arkansas eyaletinde ve 
Macaristan'da, vanadyum ise Fransa’da yan ürün olarak ka-
zanılmaktadır.

Bunun dışında ateşe dayanıklı refrakter tuğla, çimento gibi 
yapı malzemeleri üretiminin yapıtaşıdır. Boksitten üretilen alü-
minyum ise binlerce ürünün hammaddesidir. Dünyada boksit 
cevherlerinden üretilen binlerce ton alüminyum, ambalajlar-
dan uzay araçlarına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. 
Alüminyum oksit (alümina); beyaz bir tozdur ve yaklaşık yüzde 
30-40 demir içerdiği için kırmızı renkli boksitin rafinasyonu ile 
üretilir.

Boksit cevherinin kullanıldığı bazı sektör ve ürünler şunlardır; 
uçak sanayisi, otomotiv, ev aletleri, elektrikli aletler, aşındı-
rıcılar, kimya sanayisi, metalürjik uygulamalar, döküm mad-
deleri, zımpara kâğıdı ve tozları, ham şeker üretimi, demir ve 
krom üretimi, yüksek fırınlar, petrol ve doğalgaz sondajları, 
sentetik mullit, döküm maddeleri, alüminyum sülfat, sodyum 
alüminat.

Dünyada Boksit
Dünya boksit rezervinin 30 milyar tonun üzerinde olduğu he-
saplanmakla birlikte rezervin çok daha yüksek olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu rakamlar bütün dünyanın boksit ihtiyacını 
çok uzun süre karşılayabilecek düzeydedir. 

Boksit, birçok ülkede bol olarak bulunmakla birlikte en büyük 
rezervler Gine ve Avustralya’da bulunur. Vietnam’da da çok 
yaygın boksit rezervleri yer almaktadır. Ayrıca bazı Afrika ül-
kelerinde dünyanın en zengin boksit yatakları bulunduğu da 
bilinmektedir.  
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Dünyanın önde gelen boksit üretici ülkeleri

Sıralama Ülke Boksit Üretimi (bin ton), 2014

1 Avustralya 81,000

2 Çin 47,000

3 Brezilya 32,500

4 Gine 19,300

5 Hindistan 19,000

6 Jamaika 9,800

7 Kazakistan 5,500

8 Rusya 5,300

9 Surinam 2,700

10 Venezuela 2,200

Türkiye Boksit Yatakları 
Türkiye’deki toplam boksit rezervlerinin ise 250 milyon ton ci-
varında olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de boksit cevheri 
potansiyeli yaygın olarak Konya-Seydişehir, Antalya-Akseki, 

Gaziantep-İslâhiye, Muğla-Milas bölgele-
rinde bulunur. 

Türkiye’deki madenlerden çıkarılan bok-
sit cevheri ağırlıklı olarak Seydişehir’deki 
alüminyum tesislerinde işlenmektedir. Bu 
tesislerde yıllık ortalama 500 bin ton bok-
sit cevheri işlenirken boksitin hammadde 
olarak üretiminde kârlılık çok düşük dü-
zeyde olduğu için bugüne kadar Türkiye 
boksit ihracatı konusunda iddialı ülkeler-
den olmamıştır. Bunun bir sebebi de bok-
sit yataklarının limanlardan uzak bölge-
lerde olmasıdır. Bu sebeple diğer ülkelerle 
şimdilik rekabet edilememektedir. Ancak 
ülkemizde son dönemde boksit ihracatın-
da iddialı firmalar kurulmaya başlanmıştır.

Türkiye’de boksit yatakları genellikle Batı 
- Orta Toroslar’da bulunmaktadır. En büyük rezervler Akseki 
(Antalya) ve Seydişehir (Konya) yörelerinde toplanmıştır. Bu 
yörelerde yüzden fazla yatak tanımlanmıştır. Yatakların köke-
ni, feldspatlı kayaçların ayrışmasıyla ortaya çıkan alüminyumlu 
lateritlerin, allokton olarak (taşınarak) karstik boşluklarda de-
polanması şeklinde açıklanmaktadır. Yataklar karstik kireçtaş-
ları ile yer yer dolomitik kireçtaşları arasında gelişen mercekler 
veya süreksiz katmanlar biçiminde yığılmışlardır. Yaşları üst 
kretasedir. Boksitlerin mineralojik bileşimi böhmit, hematit, 
rutil, illit, kalsit ve kaolenitten ibarettir. Ayrıca az miktarda di-
yaspor ve götit de bulunmaktadır. Bazen yer yer bol pirit de 
görülebilmektedir. Antalya’da yaklaşık 22 milyon ton (diyaspo-
tit + böhmit) Konya’da ise yaklaşık 59 milyon ton (böhmit, de-
mirli boksit ve diyasporit) görünür ve muhtemel rezerv olduğu 
belirlenmiştir. Gaziantep-İslahiye bölgesinde ise yaklaşık 96 
milyon ton demirli boksit cevheri tespit edilmiştir. Zongul-
dak-Kokaksu bölgesinde yaklaşık 8 milyon ton görünür+ 

Bazı ülkeler yüz yılı aşkın süredir boksit rezervlerini kullanmak-
tadır. ABD’de çok az miktarda boksit madenciliği yapılmakta-
dır. Bu sebeple ABD boksit ihtiyacının yüzde 99’unu ithalatla 
karşılamaktadır. 2014 verilerine göre dünyada yıllık ortalama 
225 milyon ton boksit cevheri çıkarılırken dünyanın önde ge-
len boksit üreticileri ise Avustralya, Çin, Brezilya, Hindistan, 
Gine, Jamaika, Rusya, Kazakistan, Malezya, Surinam ve Yuna-
nistan’dır.

Boksit yataklarının yoğunlaştığı bölgeler

Boksit rezervleri (milyon ton)

      Açıklama
  Karstik ve lateritik bir arada
  Karstik boksit
  Lateritik boksit
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Ülkemizde boksit tüketimi, 
alümina üretiminde, fer-
rokrom sanayisinde ve ref-
rakter üretiminde gerçekleş-
mektedir. Çok genel haliyle 
tüketimler aşağıdaki gibi ol-
maktadır:

Alümina Sanayi: 350.000-
390.000 ton/yıl (Zaman zaman 
450 bin tona yükselmektedir.)

Ferrokrom Sanayi: 11.000- 
12.000 ton/yıl

Refrakter Sanayi: 40.000-52.000 ton/yıl

Toplam: 401.000- 454.000 ton/yıl

Bu haliyle alümina sanayisi, toplam boksit talebinin yüzde 85-
88’ini tüketmektedir.

muhtemel böhmit rezervi bulunur. Ayrıca Adana-Tufanbeyli 
(11 milyon ton diyasporit), Hatay-Payas (yaklaşık 66 milyon 
ton demirli boksit), Kahramanmaraş-Göksun (3 milyon ton 
diyasporit), Kayseri-Sarız(450 bin ton diyasporit), Malatya-Do-
ğanşehir yaklaşık 27 milyon ton diyasporit) ve Muğla Merkez 
ve Milas’ta (46 milyon ton diyasporit) önemli diyasporit rezerv-
leri tanımlanmıştır.

Ülkemizde Tüketim
Günümüz itibariyle Türkiye’de üretilen boksitin büyük bir bö-
lümü Seydişehir Alüminyum İşletmesi Tesislerinde kullanıl-
maktadır. Burada tüketilen boksit cevheri Seydişehir’de üretil-
mekte ve tamamı tesiste hammadde olarak kullanılmaktadır. 
Türkiye’de bulunmaması nedeniyle ithal edilen refrakter bok-
sit ise alüminyum silikatlı refrakter tuğla üretiminde kullanıl-
maktadır. Refrakter tuğla amaçlı boksit kullanımı, 1983 yılında 
bin ton ithalatla başlamış ve artarak 40-50 bin ton/yıl merte-
besine ulaşmıştır. Üretilen refrakter tuğlanın yüzde 70’i demir 
çelik, yüzde 20’si çimento ve yüzde 10’u seramik, emaye gibi 
demir dışı metal sanayinde tüketilmektedir.

Kaynak: MTA

Boksitle İlgili Bazı Bilgiler
• Boksit ilk olarak 1821 yılında Fransız jeolog Pierre 
Berthier tarafından Güney Fransa’daki Les Baux köyü 
yakınlarındaki Provence bölgesi yakınlarında keşfe-
dildi.
• 1861 yılında Fransız kimyager Henri Sainte-Claire De-
ville bu cevhere Les Baux köyünden esinlenerek “boksit” 
adını verdi.
• 1887 yılında Avustralyalı mühendis Karl Josef Bayer, 
boksitten alüminyum üretiminin önünü açtı.
• Boksit ürünlerinin geri dönüşümü yapılmasa bile mev-
cut boksit cevherleri yüzlerce yıl bütün dünyanın ihtiya-
cını karşılayabilir.
• Bir ton alüminyum üretmek için kaba bir hesapla 2 ton 
alümina; 2 ton alümina üretmek için de 4 ton boksit ge-
reklidir.
• Boksit yatakları genellikle yüzeye 0-2 metre yakınlık-
tadır ve dünyadaki boksit madenciliğinin yaklaşık yüzde 
80’i açık işletmecilikle yapılır. Kalan yüzde 20 ise, Güney 
Avrupa ve Macaristan’da yer altı işletmeciliği ile yapılır. 

Kaynaklar

1. Boksit ve Türkiye’deki Boksit Yatakları, Ahmet Çağatay, Bülent Arman, Jeo-

loji Mühendisliği Dergisi, 1982

2. Compilation of Gallium Resource Data for Bauxite Deposits, Open-File Re-

port 2013–1272, U.S. Geological Survey

3. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Ra-

poru Metal Madenler Alt Komisyonu Boksit Çalışma Grubu Raporu, 2001

4. Yüzeysel Ayrışma Yatakları, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fa-

kültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Ders Notları, Miraç Akçay, 2016

5. mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/boksit
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Beyler Metal Madencilik AŞ 
Türkiye Boksit İhracatında Söz 
Sahibi Olmayı Hedefliyor

Oksijen ve silisyumdan sonra 
doğada en sık rastlanılan alü-
minyum elementi, doğada 
silikatlar, feldspat, kil, şeyl ve 
mika içerisinde oluşur. Boksit 
cevheri alüminyum üretimin-
de kullanılmakta olup 1821 

yılında Fransız Prof. Pierre Berthier tarafından “Les Beaux en 
Prevence” yakınlarında bulunmuş ve bulunduğu yerin ismini 
yani Bauxite adını almıştır. Boksit adı alüminyum hammad-
desi olan gibsit, böhmit ve diyasporit minerallerinin geneline 
verilmiştir.

Tropikal koşullar altında yağmur suyunun filtrasyonu ve alümin-
yumsilikat içeren kayaların yıkanmasıyla ikincil olarak konkres-
yonlar şeklinde oluşur. Yeşil, kahverengi, kırmızı ve gri renklerde 
gözlenmekte olup masif, oolitik veya pisolitik olabilirler.

Sertliği Mohs skalasında 1-7, yoğunluğu 2,5-4,5 gr/ cm3 ara-
sında değişim gösteren boksit, alüminyum metali üretiminde 
kullanılan ana cevherdir ve bu bakımdan dünya ticaretinde 
önemli bir yere sahiptir. Boksit alüminyum metali üretimi hari-
cinde, çimento, demir çelik, refrakter ve aşındırıcı sanayilerin-
de sıkça kullanılmaktadır.

Dünyada bilinen boksit rezervleri yaklaşık 38 milyar tondur. 
Gine 8,6 milyar ton ile dünya rezervinin %23, Avustralya 7,9 
milyar ton %21, Vietnam 5,4 milyar ton %14, Brezilya 5,4 milyar 
ton %7 ile en büyük rezervlerine sahiptir.

Türkiye’de ise bilinen boksit rezervleri MTA verilerine göre 70 
milyon ton civarındadır. Bu rezerv dünya rezervlerinin binde 2’si 
gibi oldukça çok küçük bir kısmı kapsamaktadır. Dünyada çıkarı-
lan boksitin yaklaşık %90’ı alüminyum üretiminde kullanılmakta 
ve boksit üretimi, dünyadaki gelişmelere paralel olarak artan 
alüminyum ihtiyacını karşılamak üzere artış göstermektedir. 

Boksit içerisinde bulunan silis, demir, kalsiyum ve titan mi-
neralleri cevher kalitesini düşürmesi sebebiyle düşük oranda 
kabul edilebilen maddelerdir. Cevherin kullanım alanları bu 
minerallerin boksit içerisindeki miktarına göre belirlenebil-
mektedir. Alüminyum endüstrisinde kullanılacak olan boksit 
cevherinde Al2O3 tenörü en az %50-55 ve SiO2 miktarı en faz-
la %3-5 olarak istenilmektedir. Ateşe dayanıklı refrakter tuğla 
yapımında kullanılacak boksit cevherinin kimyasal bileşiminde 
SiO2 %5,5, Fe203 %20 ve TiO2 %2,5’dan fazla olmamalıdır. Bok-
sit cevherinin diğer kullanım alanı ise çimento endüstrisidir. Bu 
alanda kullanılacak olan boksit cevherinin bileşimindeki SiO2 
miktarının %8-9 değerini geçmemesi gerekmektedir. 
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Tane Boyutu Kullanım Alanı

+50 mm Alüminalı çimento hammaddesi (CAC)

10 - 50mm Demir-çelik yüksek fırınlarında cüruf iyileştirici

0 - 10 mm Alümina üretiminde ve aşındırıcı sanayinde ve Portland Çimento katkı 
hammaddesi

Boksit kullanım alanları boyutlandırmaya göre değişmektedir. Bu 
boyutlar ve kullanım alanları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır. 

Numune 
No Al2O3 Fe203 SiO2 CaO MgO

1 58.93 22.56 4.28 0.92 0.93

2 63.13 23.18 1.92 0.90 0.24

3 57.94 21.88 3.59 0.98 0.27

4 59.40 24.40 1.40 0.45 0.27

5 62.31 23.81 1.50 1.08 0.33

6 63,28 23,71 1,22 0,18 0,19

7 63,05 21,79 1,54 0,49 0,18

8 61,82 23,38 1,32 0,07 0,05

9 60,80 22,52 2,37 0,34 0,58

Beyler Metal Madencilik AŞ ruhsat sahası Milas-Bodrum kara-
yolunun Karakaya mevkiinden başlayarak, Sodra, Savranköy, 
Damlıboğaz, Aktaş, Ovakışlacık, Kocaalan, Göbekdağ, Kuru-
dere, Ciritosmantepe, Ortatepe, Küçükçamlıktepe, Danîş-
ment, Üçdere ve Armutgölü boynu zuhurları olarak Milas-Sö-
ke karayolunun güneybatısında sıralanarak Akbük’e kadar 
uzanmakta ve 7.000 hektarlık bir alana sahip bulunmaktadır. 
Üretilen tüvenan cevher talebe göre eleme işlemine tabi tu-
tularak istenilen fraksiyonlarda satışa arz edilebilecektir.

Ruhsat sahasında bulunan tüm boksit rezervi diyasporit tip 
boksit olmakla beraber 6,5-7 sertliğe ve 3,0-3,2 g/cm3 yoğunlu-
ğa sahiptir. Ruhsat sahasında Etibank tarafından yapılan araş-
tırmalar, şirketin katkılarıyla genişletilmiş ve tahmini 40 milyon 
ton rezerv tespit edilmiştir.

Ruhsat sahasından üretilen diyasporit tip boksit dünya en-
düstrisinde kendini ispatlamış kalitededir. Yandaki tabloda 
ruhsat sahasının farklı yerlerinden alınan numunelerin analiz 
sonuçları görülmektedir.

Ruhsat sahasından aylık 50.000 ton boksit üretimi hedeflen-
mektedir. Üretilen boksit cevheri ilgili endüstrilerdeki kulla-
nıma göre farklı ocaklarımızdan üretilebilecek olup her alana 
boksit cevheri sağlanabilecek durumdadır.

Ruhsat sahasının Milas Bodrum karayolu üzerinde bulunan 
Güllük Limanı’na yakınlığından dolayı üretilen boksit cevheri 
düşük fiyatlı liman nakliyesi sayesinde rekabetçi bir fiyat politi-
kasıyla satışa arz edilebilecektir.

Madencilik sektöründe uzun yıllar kendini ispatlamış güçlü bir 
ortaklık yapısı ile kurulan Beyler Metal Madencilik AŞ, kısa sü-
rede Türkiye boksit ihracatında söz sahibi olan bir firma konu-
muna gelmeyi hedeflemektedir. 

beylermadencilik.com
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Demir-Nikel-Boksit Piyasalarının 
Başrol Oyuncuları

Çelik hammaddesi olarak yoğunlukla kullanılan ve günümüz-
de sanayide vazgeçilmez konumda bulunan demir, gerekse 
enerji arzını yakından ilgilendiren elektrikli araçlar ve bu araç-
larda kullanılan piller için henüz ikamesi bulunmayan ham-
maddeler arasında yer alan alüminyum ve nikel geçtiğimiz 
2017 yılında piyasa dinamikleri ile kendilerinden sıklıkla söz 
ettirdiler. Bu emtialar özelinde dünyada en fazla üretim ger-
çekleştiren ülkelerin yanı sıra piyasalarda etkili olan şirketleri 
Madencilik Türkiye okurları için derledik.

Demir 
Metaller arasında en çok kullanılan demir ve çelik günlük ya-
şantımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde 
çelik hammaddesi olarak da kullanılan demir, sanayinin temel 
hammaddesini oluşturmakta ve ülkelerin ekonomik kalkınma-
sında önemli bir rol oynamaktadır.

BHP ve Rio Tinto gibi şirketlerin faaliyet gösterdiği Avustralya 
dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi pozisyonunda bu-
lunuyor. Amerika Jeolojik Araştırmalar Birliği (USGS) tarafın-
dan yayınlanan verilere göre ülkede 2017 yılında 880 milyon 

ton demir cevheri üretildi. Avustralya’nın ardından 440 milyon 
tonluk demir cevheri üretimi gerçekleştiren Brezilya 2. Sırada 
yer aldı.   Dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisi Çin, 2017 
yılında üretim kısmında 3. sırada yer aldı. 2016 yılında gerçek-
leştirdiği 348 milyonluk demir cevheri üretimi gerçekleştiren 
ülke 2017 yılında üretim miktarında düşüş yaşayarak 340 mil-
yon ton üretim gerçekleştirdi. 

Vale
Birçok farklı ülkede faaliyetlerini sürdüren Vale dünyanın en 
büyük demir cevheri üreticisi olarak dikkat çekiyor. Demirin 
yanında en büyük nikel üreticilerinden biri olma özelliği de ta-
şıyan Brezilyalı firma aynı zamanda bakır, kömür ve mangan 
üretimi de gerçekleştiriyor. Şirket, 2017 yılı üretim miktarında 
yaşadığı yüzde 5,1 artışla rekor kırmış ve 366,5 milyon ton de-
mir cevheri üretimi gerçekleştirdi. 

Rio Tinto
100 yılı aşkın tarihe sahip olan Rio Tinto küresel madencilik sek-
töründeki en köklü firmalardan biri olarak öne çıkıyor. 35 farklı 
ülkede faaliyet gösteren şirket birçok farklı alanda faaliyet 
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göstermesine rağmen demir, alüminyum, bakır ve elmas üre-
timleri madencilik konusunda ön plana çıkıyor.  Firma Avustral-
ya’nın Pilbara bölgesindeki işletmesinden toplam 329,8 milyon 
ton demir cevheri üretimi yaptığını ortaklar arasında dağılım 
yapıldıktan sonra ise kendi payına ise 271,3 milyon ton düş-
tüğünü açıkladı.  Firma 2016 yılında önceki yılla aynı seviyede 
üretim gerçekleştirmiş oldu. Daha fazla üretim hedefleyen fir-
ma hava şartları ve demir yolu inşaatının devam etmesi nedeni 
ile beklen rakamın altında kalındığını ifade etti.

BHP
Son zamanlarda yayınladığı basın bildirisi ile üretim miktarın-
da kesintiye gittiğini duyuran BHP hala dünyadaki en büyük 
demir cevheri üreticilerinden biri olarak öne çıkıyor. Merkezi 
Avustralya’nın Melbourne şehrinde bulunan şirket Brezilya, 
Şili, Meksika ve Peru gibi önemli madencilik ülkelerinde faa-
liyetlerini sürdürmeye devam ediyor.  Diğer firmalardan faklı 
olarak finansal yılını haziran ayında sonlandıran firmanın Hazi-
ran 2107 – Haziran 2018 tarihleri arasındaki dönemde 238,421 
milyon ton demir cevheri üretimi gerçekleştirdiği belirtilirken 
bir önceki finansal yıla kıyasla üretim miktarında yüzde 3’lük 
bir artış yaşandığı ifade edildi.  

Ülkeler 2017 Demir Cevheri 
Üretimi (MT)

Demir İçeriği 
(MT)

Avustralya 880 545

Brezilya 440 280

Çin 340 210

Hindistan 190 120

Rusya 100 60

G.Afrika 68 39

Ukranya 63 39

Kanada 47 29

ABD 46 29

İran 35 23

Nikel 
Fiziksel ve kimyasal özellikleri sayesinde hızla genişleyen bir 
kullanım alanına sahip olan Nikel yakın dönede elektrikli araç-
lar ve enerji depolama konularında yapılan atılımlar ile iyiden 
iyiye önemli konuma gelmiştir. Zamanla nikel üretim tekno-
lojisine yönelik çalışmalar yoğunlaşmış, üretimi ve tüketimi 
büyük artış göstermiştir. Önümüzdeki yıllara ait tahminlere 
göre, daha da fazla aranan bir metal haline geleceği mümkün 
görünmektedir. Geçen yüzyıl boyunca sanayileşmiş ülkeler sı-
nıfında batılı ülkeler öne çıkarken, özellikle 1990’ların ortaların-
dan itibaren sanayi ve ekonomisi güçlü bir şekilde gelişen Çin 
hem önemli bir üretici hem de tüketici haline gelmiştir. Nikelin 
büyük bir kısmı diğer metallere katılarak çeşitli alaşımların üre-
timinden kullanılmaktadır. Nikel, bileşimine katıldığı metalle-
rin fiziksel mukavemetini, kimyasal bozunmaya karşı dayanık-
lılığını, parlaklığını, elektriksel ve ısıl özelliklerini artırmaktadır

Amerika Jeolojik Araştırmalar Birliği (USGS) tarafından yayın-
lanan nikel üretim verilerine göre 2017 yılında en fazla üretim 
Endonezya’da gerçekleştirildi. Ülkedeki ihracat yasağı nede-
niyle 2014 yılından bu yana düşüş gösteren nikel üretiminin 
yükselen nikel fiyatlarının da yardımı ile yasağın yumuşatılması 
ile eski günlerine döndüğü görülüyor. BMI Research tarafından 
yayınlanan raporda önümüzdeki dönemde yıllık küresel nikel 
üretimindeki artışta bir ivme yakalanacağı öngörülürken 2017 
yılında Filipinler’in tahtını ele geçiren Endonezya’nın bu ha-
rekette baş rolü oynayacağı belirtiliyor. İşlenmemiş cevherin 
ihracatına belirli koşullar altında izin verilmesi ile üretimin art-
maya devam ederek 2018 yılında yüzde 20 artışa 480 bin ton 
seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor. 230 bin tonluk üretim 
ile 2. sırada bulunan Filipinler’in ise belirsiz politikalar nedeni 
ile geleceğinin Endonezya kadar parlak olmadığı görülüyor. 
Çevre koruma adına getirilen yaptırımlar nedeni ile ülkedeki 
41 adet nikel madeninin faaliyetini durdurması ülkenin nikel 
üretiminde yüzde 34 düşüş yaşanmasına neden oldu. Önü-
müzdeki dönemde ülkenin alacağı kararlar belirsizliğini korur-
ken, nikel üretiminin nasıl etkileneceği belirsizliğini koruyor.  
En fazla üretimi gerçekleştiren 3. ülke olan Kanada’nın da bu 
ülkeler arasında en yavaş büyümeyi göstereceği ön görülüyor. 
Bir diğer madencilik ülkesi olan Avustralya’nın ise düzenli ve 
istikrarlı yapısı, planlı projeleri ile Endonezya’dan sonra en iyi 
performansı gösterecek ülke olması öngörülüyor. 
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Vale
2017 yılında en çok demir cevheri üretimini gerçekleştiren Bre-
zilyalı Vale aynı zamanda en fazla nikel üretimini gerçekleşti-
ren şirket oldu. 2016 yılında gerçekleştirdiği 311 bin tonluk ni-
kel üretiminde yüzde 7,3 oranında düşüş yaşayan firma 288,2 
bin tonluk üretim gerçekleştirdi. 

Norilsk Nickel
Dünya’nın en büyük paladyum üreticisi olan Norilsk Nickel kü-
resel piyasalarda söz sahibi olan nikel üreticileri arasında bu-
lunuyor. 2017 yılı üretim rakamlarında 2016 yılına kıyasla 8’lik 
düşüş yaşayan şirket 2017 yılında 217,112 bin ton nikel üretimi 
gerçekleştirdi. 

Glencore
2013 yılında Xstrata ile birleşmesinden sonra nikel piyasala-
rında yerini güçlendirten Glencore, 2017 yılında en fazla nikel 
üretimi gerçekleştiren firmalardan bir diğeri olarak dikkat çek-
ti.  Firma 2017 yılında kendi kaynaklarından 109,1 bin tonluk 
nikel üretimi gerçekleştirdi. Aynı zamanda emtia ticareti ger-
çekleştiren firmanın 2017 yılında toplam 204 bin tonluk nikel 
satışı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bhp 
Vale gibi BHP’de demir cevherine ek olarak gerçekleştirdiği 
nikel üretimi ile ön plana çıktı. Firmanın Haziran 2017 – Hazi-
ran 2018 döneminde gerçekleştirdiği nikel üretimi bir önceki 
döneme kıyasla yüzde 6 artış göstererek 90,6 bin tona ulaştı. 
Bu rakam firmanın en yüksek nikel üretimine tekabül ederken 
firma önümüzdeki sene içerisinde de aynı üretim seviyesini ko-
rumayı planladıklarını yatırımcılarla paylaştı.

Boksit
Çin boksit, alümin ve Alüminyum üretiminde dünyada lider 
konumda bulunmaktadır. Her üç alanda da küresel üretimin 
yarısından fazlasını tek başına karşılayan ülke aynı şekilde tü-
ketim kısmında da önde gelmektedir.  Amerika Jeolojik Araş-
tırmalar Grubu (USGS) verilerine göre ülkenin 2017 yılı üretim 
rakamları nihai olarak açıklanmamış olsa da açıklanan veri-
lerde ülkenin alümin üretiminin 2016 yılına kıyasla yüzde 20 
oranında bir artış göstererek 72,300 milyon tona ulaştığı boksit 

üretiminin ise 68 milyon ton ile önceki yılla aynı seviyede sey-
rettiği, alüminyum üretiminin ise 32.600 bin ton seviyesinde 
kaldığı görüldü. Rusya Çin’in arkasından 2. sırada yer almasına 
rağmen iki ülkenin üretim miktarları arasında belirgin bir fark 
bulunuyor. 3,900 milyon ton üretim gerçekleştiren Rusya’nın 
ardından 3,210 milyon ton ile Kanada 3,200 milyon tonla ise 
Hindistan geliyor. 

Rusal
2015 yılında hisseleri China Hongqiao Group tarafından alınan 
Rusal’ın yüzde 100 hissesine sahip olduğu 9 tanesi Rusya’da 1 
tanesi İsveç’te olmak üzere 10 adet alüminyum izabe tesisi bu-
lunmaktadır. Şirket aynı zamanda Nijerya’da da yüzde 85 his-
sesine sahip olduğu bir adet izabe tesisine sahiptir. Sibirya’da 
bulunan Bratsk Aluminum ve Krasnoyarsk Aluminum izabe 
tesislerinde şirketin üretiminin yüzde 50’sinden fazlasını ger-
çekleştirmektedir.  Aynı zamanda boksit üretimi yapan firma-
nın Rusya, Jamaika, Gine, Guyana olmak üzere toplam 6 adet 
boksit madeni bulunmaktadır. Aynı zamanda firmanın Gine’de 
devam etmekte olan bir projesi olduğu bilinmektedir. Rusal, 
faaliyetteki boksit madenlerinden 2017 yılı içerisinde toplam 
17,4 milyon ton üretim gerçekleştirmiştir. 

Ülkeler 2016 Nikel Üretimi 
(Bin Ton)

2017 Yılı Nikel 
Üretimi (Bin Ton)

Endonezya 199,000 400,000

Filipinler 347,000 230,000

Kanada 236,000 210,000

Yeni Kaledonya 207,000 210,000

Avustralya 204,000 190,000

Rusya 222,000 180,000

Brezilya 160,000 140,000

Çin 98,000 98,000

Guetamala 54,000 68,000

Kuba 51,600 51,000
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Ülkeler 2016 Yılı Aluminyum 
Üretim Miktarları 

(Bin Ton)

2017 Yılı 
Aluminyum Üretim 
Miktarları (Bin Ton)

Çin 43,200 44,500

Rusya 3,900 3,900

Hindistan 3,600 3,600

Kanada 3,270 3,270

BAE 2,500 2,600

Avustralya 1,720 1,720

Norveç 1,550 1,550

Brezilya 1,400 1,400

Bahreyn 970 1,050

İzlanda 870 870

Ülkeler 2016 Yılı Boksit 
Üretimi (Bin Ton)

2017 Yılı Boksit 
Üretimi (Bin Ton)

Avustralya 82,000 83,000

Çin 65,000 68,000

Gine 31,500 45,000

Brezilya 34,400 36,000

Hindistan 23,900 27,000

Rusya 5,430 5,600

Kazakistan 5,000 5,000

Sudi Arabistan 3,840 3,900

Endonezya 1,400 3,600

Vietnam 1,200 2,000

Rio Tinto
Madenciliğin birçok alanında olduğu gibi 110 yıldır alümin-
yum sektöründe de faaliyet gösteren Rio Tinto boksit ma-
denlerinin yanında sahip olduğu alümin ve alüminyum izabe 
tesisleri ile sektörde adından sıklıkla söz ettirmektedir. Maden 
devinin izabe tesislerinde üretilen toplam alüminyum miktarı 
2017 yılında 3 milyon ton mertebesinde olmuştur. Firmanın 
2017 yılında ürettiği boksit miktarı ise 2016 yılına kıyasla yüzde 
6 artış göstererek 50,796 milyon tona ulaştı.

China Hongqiao Group 
Firmanın 2017 yılındaki toplam üretimi 7,5 milyon ton olur-
ken önceki yıla kıyasla yaşanan yüzde 24,9 oranındaki artış 
dikkat çekti. Firma artan talep doğrultusunda Gine’deki boksit 

projesine hız verirken aynı zamanda firmanın Endonezya’da 
bulunan alümin projesinin de faaliyetlerine devam ettiği not 
edildi.  Çin’in “Tek yol, Tek kuşak” girişimine paralel stratejiler 
belirleyen firma kaynaklarını ve küresel operasyon planlarını 
bu doğrultuda hazırlarken aynı zamanda firmanın karakterine 
uygun olarak deniz aşırı ülkelerde yeni fırsatlar yaratmak üze-
re çalışmalarına devam etmekte ve bu doğrultuda Avustralya 
Hindistan, Malezya gibi çeşitli bölgelerde arz güvenliği sağla-
mak adına çalışmalarını sürdürmektedir. 
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Demir-Nikel-Alüminyum 
Piyasalarında 2017/2018 
Görünümü

2017 yılında birçok emtia da olduğu gibi demir-nikel-alümin-
yum piyasaları için de, Çin’in çevre kirliliğini azaltmak amacı ile 
başlattığı ‘Blue Sky’ isimli proje başrolde yer aldı. Mart- Kasım 
ayları arasında 28 farklı şehirde belirli şartlara uygun üretim ya-
pılmasını zorunlu tutan uygulama, birçok sektörün üretim ka-
pasitesinde düşüş yaşanmasına yol açtı. Üretim kapasitesinde 
yaşanan düşüş ülkenin talep miktarlarında dönemsel bir düşü-
şe neden olurken Çin’in bu kararının etkisi küresel piyasalarda 
da hissedildi.

Demir-nikel-alüminyum piyasaları için öne çıkan diğer belir-
leyici etmen ise çevre ve enerji arzını yakından ilgilendiren, 
geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen elektrikli araçlar 
oldu. Bu araçlarda enerji depolama 
amacı ile kullanılan pillerde, hammad-
de olarak değerlendirilecek emtiaların 
fiyatları bu sektörde faaliyet gösteren 
şirketlerin kendilerine önceden pozis-
yon alma çabaları ile ani değişiklikler 
gösterdi. Fiyatlar kadar bu emtiaların 
arz güvenliği de piyasaların dikkatle 
takip ettiği konular arasında bulunu-
yor. Günümüzde talebi karşılayacak 
kadar arz mevcut olsa da elektrikli 
araçların küresel hammadde talebi-
ne ne oranda etki edeceği tam olarak 
öngörülemiyor. Bu nedenle birçok 
emtia için önümüzdeki yıllara dair ya-
pılan projeksiyonlarda elektrikli araç 
endüstrisinin büyüme hızı tam olarak 

kestirilemediği için limitli veriler ile öngörülerde bulunulur-
ken bu durumun gerçekçi bir yaklaşım olmadığı birçok şirket 
yetkilisi tarafından dile getiriliyor. 

Alüminyum
2017 alüminyum piyasaları için sürprizlerle dolu bir yıl ola-
rak geçti. Çin Hükümeti’nin aldığı üretim kısıtlaması kararı 
piyasaların yeniden şekillenmesinde önemli bir etken olarak 
ön plana çıkarken hava kirliliğini azaltma amacı ile gerçek-
leştirilen ve toplam üretimin %30’una etki eden bu kesinti, 
ülkenin üretiminde belirgin bir düşüş yaşanmasına neden 
oldu. Çin Hükümeti tarafından yapılan açıklamada alümin-
yum üretim miktarında arka arkaya 5 ay boyunca düşüş  

Kaynak: London Metal Exchange
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yaşandığı fakat yaşanan düşüşün hedeflenenin altında ol-
duğu belirtildi. Çin Hükümeti’nin hedeflediği %30’luk kesin-
ti gerçekleştirilmiş olsaydı 3 milyon tonluk bir üretim kaybı 
söz konusu olacaktı. 

2017 yılında alüminyum piyasalarını etkileyen en önemli ge-
lişmelerden diğer bir tanesi de ABD ve Çin arasında yaşanan 
gerginlik oldu. ABD Ticaret Bakanlığı’nın Nisan ayında Çin’in 
alüminyum ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edip 
etmediğini araştırmak amacı ile başlattığı ticari soruşturma iki 
ülke arasında gerginliğe yol açtı. 2000’den günümüze küresel 
alüminyum pazarındaki payını %11’den %53’e çıkaran Çin ve 
aynı dönemde kan kaybederek pazar payında %77 düşüş yaşa-
yan ve küresel bazda %2’lik dilimin altına düşen ABD arasında 
yaşanan gerginliğin uzun vadede iki ülke arasındaki alümin-
yum ticaretine darbe vurması bekleniyor. Yaşanan gerginliğin 
ABD’nin ithal alüminyum ve çelik miktarına kota getirmesi ya 
da ek vergiler uygulanası gibi fiili adımlar sonucu tırmanabile-
ceği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin bu noktaya gelmesi halin-
de küresel piyasaların bu durumdan fazlasıyla etkilenebileceği 
tahmin ediliyor. 

2017 yılının 2. çeyreğinde öngörülen arz fazlalığının Çin’in 
kesinti kararı ile önlenmiş ve bu şekilde yıl genelinde dengeli 
bir arz-talep ilişkisi görülmüş oldu. Çinli ambalaj üreticilerinin 
sıvı içecekler için cam şişelerden alüminyuma geçmelerinin 
ilerleyen dönemde talep artışına katkı sağlaması bekleniyor. 
Genel olarak ise küresel alüminyum tüketiminin 2018 ve 2019 
yıllarında %3-4 oranında artması öngörülüyor. Bu durumun 
alüminyum talebinde önümüzdeki 5 yıl boyunca etkili olması 
beklenirken yıllık %4 oranında talep artışı öngörülüyor. Çin’in 
politikalarının kısa vadede piyasaları nasıl etkileyeceği henüz 
belirsizliğini koruyor. 

Tüm bu güncel gelişmelerin yanında bütün emtiaları yakından 
ilgilendiren elektrikli araçlar konusunda yaşanacak gelişmele-
rin alüminyum piyasalarına nasıl etki edeceği de henüz bilin-
miyor. Elektrikli araçların beklenen sıçramayı gerçekleştirmesi 
sonucunda ciddi bir talep artışı yaşana-
bileceği belirtiliyor. Elektrikli araçlarda 
kullanılan alüminyumun günümüzde 
kullanılan araçlardan çok daha fazla ol-
duğu biliniyor. Elektrikli araçların stan-
dartlaşması halinde ise talep artışının 
ne miktarda olacağı ve arz zincirinin bu 
artışa hazır olup olmaması belirsizliğini 
korumaya devam ediyor.

2017 yılının Ekim ayında (üretim kısıt-
laması başlamadan önceki ayda) alü-
minyum fiyatlarının ulaştığı 2.215 do-
lar/ton beş yıl içinde görülen en yüksek 
düzeydi. Üretim kısıtlaması kalktıktan 
sonraki ilk ay olan Nisan ayında ise fi-
yatlar tekrar rekor kırarak 2.597 dolar/

ton seviyesine yükseldi. Günümüze kadar kademeli bir geri 
çekilme eğilimi gösteren alüminyum fiyatları geçtiğimiz yılın 
ortalamasının üzerinde bir performans göstermeye devam 
ediyor. Bu durum alüminyum piyasalarında dikkat edilmesi 
gereken bir konuyu işaret ediyor. Kış aylarında hava kirliliğini 
önlemek için kesintiye giden Çin’in artan fiyatlar karşısında ne 
gibi bir politika izleyeceği piyasalar üzerinde tahmin edilenden 
daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Piyasalardaki yukarı yönlü 
hareketi fırsat bilen üreticilerin kısıtlama kapsamı dışında ka-
lan süreler içerisinde yüksek fiyatlardan istifade etmek adına 
üretimi artırabileceği ve arzda yaşanan bu artışın fiyatları aşağı 
çekebileceği tahmin ediliyor. Bu durumun etkilerinin kalıcılığı 
kestirilemezken her hâlükârda kısa vadede dalgalanmalara yol 
açacağı öngörülüyor.

Nikel
2017 yılında nikel piyasalarında yaşanan arz açığı sonrası nikel 
fiyatları yıllık ortalama ton başına 10.400 dolar seviyelerine ka-
dar yükselmişti. En büyük nikel üreticilerinden Endonezya’nın 
nikel ihracat yasağını yumuşatması sonucu küresel arz-talep 
dengesinin dengelenebileceğine dair görüşler dile getirilmeye 
başlandı. Diğer yandan da bu arz artışının elektrikli araçlar ön-
cülüğünde hız kazanan batarya sektörünün oluşturabileceği 
talep artışını ne kadar karşılayabileceği belirsizliğini korumaya 
devam ediyor.

2018 yılında devreye alınacak yeni bir proje olmadığı biliniyor. 
Endonezya’da ki gelişmeler dışında arz dengesine pozitif etki 
edecek herhangi bir gelişme olmamasının yanı sıra en büyük 
nikel üreticilerden Vale, 2018 yılında Kanada ve Yeni Kaledon-
ya’da ki nikel işletmelerinde %15 kesintiye gideceğini duyur-
du. Bu duruma paralel olarak 2017 yılının en büyük 2. üreticisi 
konumunda bulunan Filipinler’in yeni başkanın ülkede açık 
ocak madenciliği ve maden ihracatları konusundaki tavrı he-
nüz netleşmedi. Bu konularda şüpheci davranışlar gösteren 
başkanın ilerleyen dönemde olası bir maden veya ihracat ya-
sağının altına imza atması ile küresel arz konusunda büyük sı-
kıntılar yaşanabileceği tahmin ediliyor. 

Kaynak: London Metal Exchange
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Geçtiğimiz yıldan bu yana küresel nikel ta-
lebini tetikleyen bir diğer konu ise elektrikli 
araçlar. Elektrikli araçlar için hayati önem ta-
şıyan lityum-iyon pillerde nikel kullanılması 
bu emtiaya talebin artmasına ve fiyatların 
yukarı çekilmesine yol açıyor. 2017 yılı itibari 
ile elektrikli araçlarda kullanılan nikel küresel 
talebin sadece %3’ünü oluşturuyor. Bu oran 
60.000 tona karşılık gelse de 2025 yılı geldi-
ğinde bataryalarda kullanılacak nikel için her 
yıl 500.000-600.000 ton arasında bir talep olu-
şacağı tahmin ediliyor.

Bu noktada küresel nikel piyasaları üzerine yapılan öngörülerde 
sıklıkla gözden kaçırılan bir durum ortaya çıkıyor. Her ne kadar 
elektrikli araçlar nikel talebini arttırdığı ve gelecekte arttırmaya 
devam edeceği dile getirilse de günümüzde üretilen nikelin sa-
dece %50’si bu bataryalarda kullanılabilecek kapasiteye sahip. 
“Class 1” olarak nitelendirilen nikeller küresel nikel piyasasının 
göreceli olarak çok daha küçük bir parçasını oluşturuyor. Nikel 
piyasasının içerisinde farklı bir fiyatlandırma ve üretim dinamiği 
ortaya çıkarması beklenen bu tip nikellere olan talebin ise 2030 
yılına kadar %50 artarak 3 milyon tona ulaşması bekleniyor. Genel 
talep bazında elektrikli araçların neden olduğu talep artışının ise 
2025 yılına kadar %10-15 seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor. 
Bunun yanında duyurulan yeni nikel projesi olmaması ve nikel ar-
zının aynı seviyede kalması, geçtiğimiz yıl izlediğimiz senaryonun 
bir tekrarını bu sene de izleyebileceğimiz anlamına geliyor.

2014 yılında 21.150 dolar/ton ile ulaştığı tepe noktasından sonra 
negatif yönlü bir eğilim içerisine giren nikel fiyatları 2017 yılında 
yakaladıkları olumlu havayı sürdürüyor. 2015 yılındaki seviyeleri 
tekrar yakalayan piyasaların ileriye dönük talep beklentileri ile 
desteklenerek uzun vadede artışını sürdürmesi bekleniyor.

Demir
Demir cevheri fiyatları 2016 yılında yaşadığı yükselişin ardından 
2017 yılında daha dengeli bir performans gösterdi. Temmuz ve 
Ağustos ayları boyunca Çin’in çelik üreticilerinin demir cevhe-
rine gösterdiği yoğun talep ve Çin’in kış aylarında hava kirliliği 
ile mücadele amaçlı 28 şehirde üretim kesintisi yapma planını 
duyurması fiyatlarda bir toparlanma yaşanmasına neden oldu. 
Avustralya ve Brezilya’daki arz miktarının beklenen seviyenin al-
tında kalması da yaz aylarında demir cevheri fiyatlarının yüksel-
mesine etki eden bir diğer neden olarak dikkat çekti. Eylül ayının 
sonlarından itibaren Çin, çelik üretiminin yavaşlaması ve küresel 
arzın artması ile birlikte piyasalarda bir rahatlama görüldü.  

Fiyatlar, üretim kesintilerinin başladığı Kasım ayından başla-
yarak 2018 yılının Şubat ayına kadar devam eden yükselişin 
nedeni olarak Çin hükümeti tarafından yapılan kesintilerin 
fiyatları baskılaması ve Çin çelik üreticilerinin yüksek kaliteli 
demir cevherini tercih etmeleri nedeni ile yüksek ve düşük ka-
liteli demir cevherleri arasındaki fiyat farkının artış göstermesi 
olarak değerlendiriliyor.

Çin Hükümeti’nin çevre kirliliğini azaltmak için aldığı önlemler so-
nucu gerçekleşen üretim kısıtlaması ve buna ek olarak üretim mar-
jını arttırmak ve çevre koruma yasalarına uymak zorunda olan şir-
ketlerin yüksek kaliteli demir cevherine ulaşım sağlamak istemesi 
küresel demir cevheri piyasalarının dinamiklerini de kökten etkile-
di. Kısıtlı arza sahip olan düşük kaliteli demir cevheri için firmalar 2 
yıl öncesine kıyasla neredeyse 5 kat fazla ücret ödemeye başladılar. 

Bu durumu gören Vale, Rio Tinto, Fortescue, BHP gibi demir 
cevheri üreticileri yüksek kaliteli demir cevheri arzı sağlamak 
adına ellerini güçlendirme çalışmalarına başladılar. Bu firmalar, 
düşük ve yüksek demir içerikli cevherler arasındaki fiyat farkı-
nın neredeyse %31’e ulaşmasının ardından ürünlerindeki %58 
demir içeriğini %60’a çıkararak satış gerçekleştirmeye başla-
dılar. Vale CEO’su Fabio Schvartsman yaptığı bir açıklamada 
eğer fiyatlar çok yükselirse 50 milyon tonluk ek bir kapasite 
oluşturabileceklerini dile getirirken yükselen fiyatlar ışığında 
piyasaya giren üreticilerin plansız üretimleri sonucu geçmişte 
yaşanan ve piyasalarda 1 trilyon dolarlık tahribat yaratan üre-
tim aşımının tekrarlanmasına dair çekincelerini dile getirdi. 

Şu an demir piyasalarının odağında Çin’in politikalarının yarat-
tığı etkinin devamlılığı bulunuyor. Kışın yaşanan üretim nedeni 
ile artan fiyatların bu yılda aynı performansını gösterip göster-
meyeceği merak konusu. Üretim kesintisi yapılan şehirlerde 
bulunan firmalar dışında kesinti kapsamı dışında kurulan yeni 
üretim tesisleri ve taşınan diğer üretim tesislerinin olması da 
gelecekte ne olacağını kestirmeyi zorlaştırıyor. Mevcut üretim 
kapasitesinin ne kadarının kış aylarında boşa çıktığını ya da 
yeni açılan tesislerin bu üretim kapasitesinin ne kadarını ika-
me edeceği konusunda henüz bir fikir birliği oluşmazken aynı 
döngünün tekrar edip etmeyeceğini görmek için yıl sonu veri-
lerine bakılması gerektiği ortak bir görüş olarak öne çıkıyor. 

Kaynaklar

1. investingnews.com/daily/resource-investing/base-metals-investing/

iron-investing/iron-outlook/

2. investingnews.com/daily/resource-investing/base-metals-investing/nic-

kel-investing/nickel-outlook-price-gains/

3. investingnews.com/daily/resource-investing/industrial-metals-investing/

aluminum-investing/aluminum-outlook/

Kaynak: Trading Economics

116





www.madencilik-turk iye.com
1 Eylül 2018

DEĞERLENDIRME

Necati Yıldız
Maden Yük. Müh.

yildizn53@gmail.com

Madencilikte Yeni Vizyon

Çoğu kimse tarafından ülke-
mizde madencilik; cevherin 
çıkartılıp işlenmeden satılma-
sı şeklinde algılanmaktadır. 

Bunun sonucu olarak da günümüzde tüvenan cevherin ihraç 
değerleri, Bakanlık yetkilileri, ihracatçılar birlikleri ve çoğu ma-
denci tarafından madencilikte ulaşılması gereken hedef olarak 
gösterilmektedir.

Bu algının yıkılması için madenciliğe vizyon kazandırılması, 
sektörde maden üretimi ile sanayi arasında gerekli ilişkiyi ku-
ran, yönlendiren, sanayileşmeyi teşvik eden bir yapı oluşturul-
ması gerekmektedir.

İhracat değerleri yüksek olan krom, bor madeni, çinko, bakır, 
kurşun, altın, feldispat madenleri işlenmeden ihraç edildiğin-
de, ithal eden ülkelerce bu madenlerimiz katma değeri yüksek 
ürünlere dönüştürülmektedir. 

Bu çarpıklığa en iyi (kötü) örnek krom madenciliğidir. Tenörü-
ne göre yaklaşık 2,5 ton uygun özellikli krom cevherinden 1 
ton civarında ferrokrom üretilmektedir. 2017 yılı krom cevheri-
nin ortalama ihracat değeri 250 dolar/ton, ferrokromun 1.900 
dolar/ton olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde krom cevherinin 
ferrokroma dönüştürül(e)memesinin tek nedeni ferrokrom 
üretmek için gerekli olan elektrik enerjisi fiyatıdır. 1980’lerden 
bu yana hurdanın ergitilmesi için verilen elektrik teşvikinin fer-
rokrom üretmek için verilmemesi nedeniyle ülkemizde yeni bir 
ferrokrom tesisi kurul(a)mamıştır. 

İthal eden ülkeler krom cevherini önce ferrokroma, sonra pas-
lanmaz çelik ve sonrası da Ankara’nın ana bulvarlarında kul-
lanılan aydınlatma direkleri gibi ürünlere dönüştürüp yüksek 
bedellerle ihraç etmektedirler. 

Madencilik sektörü değerlendirilirken sektörün üç aşaması ol-
duğu unutulmamalıdır:

1. Cevheri kaynak kaybı olmadan iş güvenliği ve işçi sağlığı il-
keleri çerçevesinde üretmek.
2. Üretilen cevheri cevher hazırlama tesislerinde kaynak kaybı 
olmadan zenginleştirmek, konsantre üretmek, konsantreyi sa-
nayinin kullanabileceği hammadde haline getirmek.
3. Hammaddeyi sanayi tesisinde kullanarak katma değeri yük-
sek son ürün elde etmektir.
Madenciliğin bu üç aşaması ayrı ayrı hazırlanacak yasal düzen-
lemeler içinde şekillendirilmelidir.

Madenciliğin ilk aşmasındaki yasal düzenleme Maden Kanu-
nu’dur. Ülkemizde madenciliği ikinci ve üçüncü aşaması adeta 
yok kabul edilmiş, sistem Maden Kanunu olarak ilk aşama üze-
rine kurulmuştur.

Ülkemiz madenciliği yıllardan bu Maden Kanunu içinde klasik 
bir kalıba sokulmuş, sorunlar bu kalıp içinde çözülmeye çalışıl-
mıştır. Bunun sonucu olarak da Maden Kanunu ruhsat sahiple-
rinden bedel almaya, ceza vermeye, ruhsat iptallerine yönelik 
hazırlanmış, vergi ve ceza kanununa dönüşmüştür. Öncelikle bu 
kanunun baştan sona kadar yeniden ele alınması gerekmekte-
dir.

Maden Kanunu mali konular ve diğer bakanlıklarla ilgili yü-
kümlülüklerden arındırılmalı, Bakanlık gereksiz konularla uğ-
raşmamalı, asli görevini üstlenmelidir. Maden Kanunu ülkemiz 
yer altı servetlerinin iş güvenliği ve işçi sağlığı çerçevesi içinde 
kaynak kaybı olmadan aranıp üretilmesine, zenginleştirilip 
kullanılabilir hale getirilmesine yönelik düzenlemeler içermeli, 
mali ve diğer yükümlülüklerden arındırılmalıdır. Bakanlık ma-
dencilik faaliyetleri sırasında diğer bakanlıkların uygulamala- 
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rına karşı da madencilerin yanında yer almalı, haklarını savun-
malı ve korumalıdır. 

Madenciliğin diğer bir aşaması üretilen cevheri zenginleştir-
mek, sanayinin kullanabileceği hammadde haline getirmektir. 
Bakanlığın bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu olmasına 
karşın konuyla ilgili yasal bir düzenleme yoktur. Şöyle ki;

Eti Holding Yönetim Kurulu 1999 yılında aldığı bir kararla 2172 
sayılı yasaya göre: 

“İşletme ifadesinin bor cevherinin üretim ve zenginleştirilmesi 
aşamaları ile sınırlı olduğu, özellikle pazarlama faaliyetinin iş-
letme kavramı kapsamı içinde mütalaa edilmesinin mümkün 
olmadığı, bu nedenle de cevherlerin zenginleştirilmesi sonra-
sına ilişkin öğütme, rafinasyon, vb işlemlerle pazarlamasının 
özel sektör kuruluşları tarafından da yapılmasının önünde 
herhangi bir yasal engelin olmadığını”

ifade ederek, Danıştaya “olup olmadığını” sormak için karar al-
mıştır. Danıştayın verdiği yanıtta “maden işletmesi“ ifadesinin 
“tüvenan” üretimden başlayıp “pazarlama”yı da içerdiği ifade 
edilmiştir. Maden Kanunun 1. maddesine bakıldığında aradaki 
tüm süreçle ilgili düzenleme yetki ve sorumluluğu Bakanlığa 
aittir. Bakanlık bu konularda da düzenleme yapmalıdır.

Madenciliğin en önemli ayağı üretilen hammaddenin katma 
değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesidir. Ülkemizde maden-
cilik sektörünün metalürji ve kimya sektörü olmak üzere diğer 
sanayi kolları arasında hammadde-üretim bağlantıları isteni-
len seviyede değildir. Bunun için de “Sanayileşme Kanunu” ya 
da adı her ne olursa katma değeri yüksek ürünler için sanayinin 
kurulmasını desteklemeye ve düzenlemeye yönelik yasal bir 
düzenleme hazırlanmalıdır.

Madenciliğin üç ayağı göz önüne alındığında yatırımcının ara-
dığı en önemli husus ‘Ruhsat Güvencesi’dir. Sektöre yatırım ya-

pan, ruhsata bağlı zenginleştirme tesisi kuran, zenginleştirdiği 
cevheri hammadde olarak kullanan ruhsat sahiplerine belirli 
ayrıcalıklar tanınmalı, kazanılmış hakları korunmalı, mutlaka 
ruhsat güvencesi verilmelidir. Ruhsat iptalleri ve verilen cezalar 
kişilerin iki dudağı arasında olmamalıdır.

Madencilikte eksik olan konulardan biri de AR-GE çalışmaları-
dır. Ülkemizde yer bilimleri eğitimi veren üniversitelerin sayısı 
oldukça fazladır. Bu üniversitelerimizin bazıları madencilikte 
AR-GE yapacak şekilde donatılmalıdır.

Madenciliğin ekonomiye katkısını artırmak için yeniden yapı-
landırılması, doğru bir organizasyon ile iyi yönetilmesi gerek-
mektedir. Yeniden yapılanmada mevcut madenciler mağdur 
edilmemeli, kazanılmış haklar korunmalı, ülkemiz rezervlerinin 
ağırlıklı olarak orta ve küçük boyutta olduğu unutulmamalıdır. 
En önemlisi de düzenlenmelerle yatırımcının kendini güvende 
hissetmesi sağlanmalıdır.

Bir önceki hükümet döneminde “Milli Enerji ve Madencilik Po-
litikası” belirlenerek uygulamaya konulduğu ifade edilmiştir. 

Madencilikle ilgili belirlenmiş politika bazı 
uygulamalara yansımaktadır. Ancak bu po-
litikanın tamamı kamuoyu ve sektörle pay-
laşılmadığı için politika üzerinde bir görüş, 
öneri ya da eleştiri yapmak mümkün ol-
mamaktadır. Yeni dönemde Bakanlık Milli 
Madencilik Politikasını masaya yatırmalı, 
tarafların katılımıyla ülke çıkarları yönünde 
daha da uygulanır bir hale getirmelidir.

Sektörün geleceği için en doğru görüşe, 
yeni görüşlerin değerlendirilerek ulaşı-
labileceği unutulmamalıdır. Sektörün 
ülke ekonomisine katkısını artırmak için 
geçmişte yapılmış hatalardan ders alınıp 
geleceğe bakılmalı, Milli Madencilik Poli-
tikası ile madenciliğe yeni vizyon yeni bir 
bakış açısı kazandırılmalıdır. 
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Ülkemizde Maden Rezerv ve 
Kaynaklarının Araştırılması

Kadem Ekşi
UMREK Yönetim Kurulu Üyesi

Jeofizik Mühendisi
kademeksi@ematurkey.com

DEĞERLENDIRME

Bir maden sa-
hasında yapılan 
arama ve buna 
bağlı olarak ya-
pılan değerlen-
dirme çalışmaları 
sonucunda, yata-

ğın yalnızca tenör ve rezervi değil diğer (fiziksel, 
kimyasal, jeolojik, mineralojik, teknik, teknolojik 
ekonomik, yasal, çevresel, sosyal vb.) tüm karak-
teristiklerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. 
Böylelikle, madenlerin kaynak, rezerv ve kalitesi 
ile maden yatağı hakkında detaylı tüm bilgileri 
elde edilmiş olmaktadır. Madencilik sektörü ara-
malar sonucunda ortaya çıkarılacak varlığın nice-
lik ve niteliklerinin belirlenmesindeki zorlukların 
yanı sıra yatırım tutarının yüksek olması nedeniy-
le de büyük bir risk taşımaktadır. Bu riskin azal-
tılması, maden araştırmalarının her safhasında bilim ve tek-
noloji ışığında yapılan çalışmalarla ve sonrasında yapılacak 
güvenilir bir raporlama sistemi ile mümkündür. 

Maden Araştırma Raporları ve Standartları
Maden arama ve üretimi sırasında yapılan çalışmaların belirli 
uluslararası standartlara uygun olarak yapılması, analizlerin ak-
redite laboratuvarlarda şeffaf bir şekilde yapıldıktan sonra tüm 
verilerin birleştirilerek Yetkin Kişiler tarafından raporlanması, 
dünya üzerindeki tüm madencilik sektör grupları ve finans 
kuruluşları tarafından kabul görmektedir. Dünya ticaretinde 
madencilik yatırımlarının yükselen trendi, uluslararası kabul 
edilebilir bir rezerv ve/veya kaynak sınıflandırma sisteminin 
oluşması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Dünyada halen farklı 
isim ve tanımlamalarla çok sayıda rezerv ve/veya kaynak sınıf-
landırılmaları kullanılmaktadır (JORC, PERC, SAMREC, SME vb.). 
Madencilik sektörünün kalkınma planlarının güvenilir veriler 
temelinde yükselmesi, sektörün ekonomik gücünü artırırken 
sürdürülebilir politikaların da hayata geçmesinin önündeki 

engelleri kaldıracaktır. 
Bu nedenle, yerkabu-
ğunda doğal halde 
bulunan madenlerin 
tanımlanması ve sınıf-
landırılması oldukça 
önemlidir. 

Raporlama standart-
ları; borsa ve mali ku-
ruluşlar tarafından, 
maden arama sonuç-

ları, maden kaynakları ve/veya rezervlerinin, üretimlerinin 
kamuoyuna rapor edilebilmesi için gerekli asgari standartlar 
ve bu konuda en iyi uygulamaları tanımlamaktadır. Dünya 
genelinde tutarlı raporlama standartları geliştirmek ve ya-
yımlamak amacıyla faaliyet gösteren uluslararası bir kuru-
luş olan CRIRSCO (Uluslararası Maden Rezerv Raporlama 
Standartları Komitesi) şablonu gözetilerek ve aynı şablonda 
yer alan standart tanımlarla uyumlu hale getirilerek UMREK 
Kodu geliştirilmiştir. Bu kod bankalar, borsalar, devlet ve di-
ğer paydaşlar için tek piyasa raporlama standardı olacaktır. 

UMREK Kuruluşu
7 Eylül 2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
6745 sayılı "Yatırımların proje desteklenmesi ile bazı kanun 
ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına 
dair " torba kanunun 38. Maddesi ile de 3213 sayılı kanununa 
ek 14. maddenin eklenmesi ile de maden sahalarında yapılan 
maden arama ve işletme faaliyetlerin uluslararası standartla-
ra uygun raporlanması ve bu raporlamaların doğru, güvenilir 
ve şeffaf olmasını sağlamak amacıyla kısa adı “UMREK” olan 
“Ulusal Maden Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu" ku-
rulmuştur. 

UMREK sisteminin kurulması ile;

• Madencilik faaliyetleri sonucunda elde edilecek verilerin gü-
venilirliği, takibi ve gelişmesi sağlanacaktır.
• Yerli ve yabancı yatırımcılar güvenilir madencilik verileri üze-
rine yatırımlarını yapabilecektir.
• Doğal kaynaklarımızın değerlendirilmesi, yönetilmesi ve 
planlanması sağlanabilecektir.

Kadem Ekşi
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UMREK Kodu
UMREK Kodu, Türk profesyonellerinin uluslararası tanınırlık ka-
zanmasına yardımcı olacak ve UMREK Türkiye'yi CRIRSCO'da 
13. üye olarak temsil edecektir. CRIRSCO'ya (Maden Rezervle-
ri Uluslararası Raporlama Standartları Komitesi) üye olunması, 
Türkiye'nin uluslararası kabul görmüş UMREK Kodu’nu kullana-
bileceği anlamına gelmektedir. Ülkemiz için maden rezervleri 
ve kaynaklarının kamuya açıklanmasına ilişkin uluslararası ka-
bul görmüş bir koda sahip olunması, ülkemiz madencilik sektö-
rü için büyük bir başarı olacaktır. UMREK Kodu borsa, bankalar 
ve madencilik sektörünün geniş desteğini sağlamıştır.

UMREK Kodu’na göre yazılan piyasa raporlaması, ilgili proje 
için veya ilgili şirketteki potansiyel yatırımcılardan finansman 
sağlamayı planlayan şirketler için riskleri azaltmayı amaçla-
maktadır. UMREK Kodu, bütünü ile CRIRSCO şablonuna daya-
nan 66 maddeye, bir şemaya, iki tabloya ve beş eke sahiptir. 
CRIRSCO’nun 11 üyesinin 22 temsilcisi tarafından 2018 Nisan 
ayında onaylanmıştır.

CRIRSCO Üyelik Süreci
Bu süreç 2012 yılında Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
Türkiye'nin CRIRSCO’ya aktif katılımı ile beraber, her iki tarafın 
da temel faaliyetlerini ve uzun vadeli menfaatlerini göz önün-
de bulundurarak CRIRSCO ile niyet protokolü imzalanmasına 
müteakip başlamış olup; zaman içinde yapılan çalıştaylar ile 
CRIRSCO üyelik sürecinin sağlıklı yürütülmesinin temini ama-
cıyla önemli gelişmeler katedilmiştir. UMREK, CRIRSCO'nun 
Avrasya'daki ilk, dünyadaki 13. Üyesidir.

05 Haziran 2018 tarihinde İstanbul'da yapılan UMREK-CRIRSCO 
üyelik toplantısına dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak üyeliğin önemini şöyle ifade etmiştir:

"CRIRSCO üyeliğiyle beraber, maden sahalarımızda yapılan ara-
ma ve işletme faaliyetlerine ait sondaj, analiz, test ve her türlü ça-

Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Berat Albayrak

lışma verisi artık uluslararası standartlarda ve 
tüm dünyada geçerli UMREK kodu ile raporla-
nacak. UMREK kodu finans kuruluşları, sektörün 
tüm paydaşları ve kamu için ortak ve yegane 
piyasa raporlama standardı olacak. Böylece ra-
porlara ilişkin uluslararası güvenin sağlanması 
ve korunmasını da teminat altına alacağız."

CRIRSCO'ya katılmak, nitelikli Türk profesyo-
nellerinin uluslararası alanda kabul görmesi-
ne izin vermektedir. Bir kişinin yetkinliği, elde 
ettiği üniversite derecelerinden daha çok 
deneyimlerine bağlıdır. Bir kişinin tanınmış 
profesyonel kuruluş üyeliğinin bulunması 
veya onlar tarafından tanınması da önem arz 
etmektedir. Bu sayede bu kişiler gerçek bir 
profesyonel çalışma etiğine sahip olacaktır. 
Ayrıca, UMREK Sistemi ile Türk profesyonel-
leri Türkiye'deki herhangi bir kamuya açık 

piyasa raporunda yabancı profesyonellerin yerini alabilecek ve 
dünyanın herhangi bir yerinde danışmanlık hizmeti verebile-
cektir. Bu tür başarı örnekleri, ulusal profesyoneller için ahlaki 
çıtayı da yükseltecektir.

UMREK ile Bağlantılı Finansman/Borsa Hususları
Yabancı şirketler, sermaye piyasalarını kullanıp borsadan elde 
ettikleri fonlarla Türkiye veya başka ülkelerde maden ruhsatla-
rı alabilirken, Türk şirketleri sermaye piyasasını çok az kullan-
dığından bu imkana sahip değildir. Güçlü bir sermaye yapısı 
için, Türkiye'deki madencilik şirketlerinin halka açılmaya teşvik 
edilmesi ve Borsa İstanbul'da işlem görmesinin özendirilmesi 
önem arz etmektedir. Fiziki olarak alımı, satımı, saklaması so-
run olan, altın, gümüş, bakır gibi madenleri doğrudan veya 
mal piyasalarında kaydi olarak almak yerine ağırlıklı olarak bu 
madenleri işleten firmaların hisse senetlerine yatırım yapmak 
yurt dışındaki yatırımcılar arasında popüler bir yöntemdir. Bor-
sa İstanbul'da şu anda, işlem gören BIST Madencilik Endeksi 
XMADN'de 4 madencilik şirketi vardır. (KOZAA, KOZAL, PRKME, 
IHLGM, IPEKE) Kanada Toronto borsalarında ise 1.400'den 
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fazla madencilik şirketi işlem görmektedir. Bu şirketlerin 12'si-
nin Türkiye'de de işlettikleri madenler bulunmakta ama bu şir-
ketlerin hiçbiri BIST’e kote değildir.

UMREK ile Sermaye Piyasalarında Maden 
Kaynak ve Rezervlerin Değerlemesi
• Maden kaynak ve rezerv değerlemesi sırasında,

 › İlk halka arz ve sonraki aşamalarda maden şirketinin de-
ğerinin tespiti
 › Maden kaynak ve rezervleri veya bunlara ilişkin lisansla-

rın alım/satımı
 › Maden varlıklarının aktifleştirilmesi, değerlemesi/değer 

düşüklüğü, faydalı ömür ve amortisman
• Maden kaynak ve rezervlerin değerinin objektif ve doğru bir 
şekilde tespiti

 › Bilginin ihtiyaca uygunluğunun artırılması
 › Bilginin güvenilirliğinin artırılması
 › Maden şirketlerinin sermaye piyasaları vasıtasıyla fon te-

mininin kolaylaştırılması
• Özel durum ve finansal raporlar ile kamuyu aydınlatma ko-
nusunda, 
• Borsa şirketlerinin daha şeffaf ve kurumsallaşma gösteren 
yapıya dönüştürülmesi,
konularında bütün paydaşlar için etkin, hızlı, güvenilir, ekono-
mik bir ortam sağlayacaktır. Bu hususta (SPK) ile (BDDK) karar 
ve tavsiyeleri aşağıda sunulmuştur.

SPK’nın 21.09.2017 Tarih ve 34/1151 Sayılı 
UMREK Kararı
"Kurulumuzun 2003/34 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan 
gayrimenkuller dışındaki varlıklara yönelik değerleme hizmetle-
rine ilişkin Kurulumuzun 17.07.2003 tarih ve 37/875 sayılı Kararı 
kapsamında sermaye piyasasında yapılacak değerleme hizmet-
lerinde, maden arama, maden kaynak ve maden rezerv tahmin 
sonuçlarının raporlanmasında, maden ruhsatının değerleme-
sinde, maden kaynak ve maden rezervlerinin değerlemesinde, 
01.01.2018 tarihinden başlamak üzere Ulusal Maden Kaynak ve 

Rezerv Raporlama Komisyonu ta-
rafından yetkilendirilmiş kişiler ta-
rafından hazırlanan raporlar esas 
alınır."

BDDK’nın UMREK 
Tavsiyesi
Bankalar/Katılım Bankaları ve 
Finansal Kurumlar Birliği üyesi 
banka ve şirketlerin kredi sü-
reçlerinin ve/veya diğer iş ve 
işlemlerinin değerlendirilmesin-
de, maden sahalarında yapılan 
Maden Arama, Maden Kaynak 
ve Maden Rezervlerinin ulusla-
rarası standartlara uygun rapor-
lanması ve bu raporların doğru, 
güvenilir ve şeffaf olmasını sağ-

lamak amacı ile kurulan UMREK tarafından yetkilendirilecek 
kişilerce hazırlanan raporların dikkate alınması tavsiye kara-
rı alınmıştır. Banka kredileri için de UMREK standartları esas 
olacaktır.

Ülkemiz için UMREK
Teknik altyapısı olmayan yatırımcıları ve/veya danışman-
larını bilgilendirici nitelikte; riskleri, fırsatları kapsayıcı ma-
dencilik yatırımını tüm yönleriyle, olası belirsizlikleri de-
ğerlendirebilme imkanına sahip olan, UMREK Raporlama 
Standartları ile uyumlu, Yetkin Kişi Piyasa Raporlar ile, ma-
den kaynaklarımızın daha verimli şekilde işletilmesi, ekono-
miye kazandırılması, bankalarca sağlanacak finansmanın 
artırılması ve Türkiye’de emtia piyasalarının gelişmesine 
katkı sunulması konularında UMREK ile büyük kazanımlar 
ortaya çıkacaktır.

Sonuç olarak UMREK, ülkemizdeki madencilik sektöründe, 
kaynakların araştırılması ve işletilmesi konularında doğru 
raporlama ortamının sağlanması ve sektörde çalışan tek-
nik personelin niteliklerinin sınıflandırılması, sektörel baz-
da eğitimin gelişimini sağlayacak vizyonu ile hizmet vere-
cektir. 

umrek.com.tr

UMREK Komisyon Üyeleri

Mithat Cansız (UMREK Başkanı), Berat Albayrak (Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı), Neil Wells (CRIRSCO Başkanı) 
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Bir Madeni İşletmek İçin 
En İyi Yol Nedir? 

Yapımına 26 Ocak 1887 tari-
hinde başlandı ve tamamlan-
ması 2 yıl, 2 ay, 5 gün sürdü. 
İnşasında 3.000 işçi 26 ay bo-

yunca 18.038 adet demir parçayı 2,5 milyon perçin ile bir araya 
getirdi. O günün şartlarında hiç ölüm vakası yaşanmadan bu 
yapının tamamlanması ise ayrı bir övgü konusudur. 

Yapılış amacı, yapımı sırasında karşılaşılan mali zorluklar, yük-
sekliği nedeniyle birçok durumda sağladığı fayda ve yüz mil-
yonlarca ziyaretçisi ile birçok hikayeyi de içinde barındırmakta-
dır. Bunları okuyucunun araştırmalarına bırakıp Eyfel Kulesi’nin 
başka bir durumuna göz atalım. 20 bine yakın parçanın 26 ay 
gibi kısa bir sürede birleştirilerek 324 metre yükseklikte bir ya-
pıya dönüşmesi tasarımın-dizaynın-çizimin ne kadar önemli 
olduğunun ispatıdır. 

Böylesine bir yapıya herhangi bir planlama olmadan başlamak 
mümkün olmasa da, eskilerin deyimi ile farzımuhal böyle bir işe 
niyetlenilse çizim-tasarım olmadan yapımı on yıllarca sürebilirdi.

Tasarım yapmak, dizayn etmek, model oluşturmak hepsi basit 
çizgiler ile başlamaktadır.

Herşeyin başlangıcı tahayyül etmek olsa da bunu somut hale 
getirmek, daha da önemlisi üretilebilir hale getirmek için çi-
zimler olmazsa olmazlardır. Bir taslak olarak başlayıp, tasarım/
model halini alarak bir dizayna ve plana dönüştürülmektedir. 

Plan anlamı itibariyle çok geniş bir tanım olarak kullanılmak-
tadır. Madencilik sektöründe daha çok çizimi vurgulasa da, bir 
zamanlama-takvimlendirme de içerir. Kapsam olarak da basit 
bir günlük planı da, kuruluşun stratejik planını da tarifleyebilir. 
Mekanik bakım planından sondaj planına kadar geniş bir yel-
pazede de sürekli karşımıza çıkabilir.

Yazının başlığındaki soruya “Bir madeni işletmek için en iyi yol 
nedir?” cevap aradığımız da en kısa en yalın haliyle cevabımız 
Plan/Planlama olacaktır.

Plan, belirsiz bir geleceğe hazır olmak için bugünden neler ya-
pılacağının belirlenmesidir. Plan, taslaktır ve bir seferliktir. 

• Amaçların saptanması,
• Olanakların araştırılması,
• Seçeneklerin belirlenmesi, 
• En uygun seçeneğin kararlaştırılması, 
• Plan hedeflerinin saptanması,
• Denetim adımlarından oluşur.

Kurumsal ve çevresel koşullardaki değişimler nedeniyle sürekli 
gözden geçirilmeli ve revize edilmelidir. Yeni yasal düzenle-
meler, ekonomik-mali yapı, talep davranışları, bazı fırsat ve 
tehlikeler gibi durumlar planın her daim gözden geçirilmesini 
gerektirir. Yönetici olduğu kadar yöneltici de olmalıdır.

Planlama eldeki veriler ile olası muhtemel gelişmeler ışığında 
bir amaca/hedefe ulaşmak için izlenecek yöntemlerdir. Planla-
ma sürekliliği olan bir eylemdir. Ne yapılacak, ne zaman, nasıl, 
nerede ve kim tarafından yapılacak sorularına cevap vermeli-
dir. Kaynakların verimli bir biçimde kullanılmasını sağlar. Gele-
ceğe dönüktür, dolayısıyla esnek ve dinamiktir. 

Bir operasyon ya da projenin yönetsel olarak 4 ana başlığı vardır. 

1.Planlama
2.Organize etme (Sevk etme)
3.Yürütme (İdare etme)
4.Denetleme

Herbirinin ayrı bir önemi olmakla birlikte işin başlangıcı olması 
sebebiyle planlama en kritik olanıdır. Karar verme konusunda-
ki en kötü karar dahi kararsızlıktan iyidir, düşüncesine benzer 
şekilde en kötü plan olmamasından iyidir denilemez. Bir pla-
nın olmaması ne kadar dezavantajlı bir durum ise kötü bir plan 
da en az o kadar sorunludur. Bu nedenle planlama, kuruluşun 
üzerine özenle çalışması gereken bir konudur. Kısaca yarar ve 
sakıncaları da şöyle sıralayabiliriz.

Planlamanın Yararları
1.Yöneticinin gelecek için şimdiden düşünmesini ve bir amaca 
doğru yönlenmesini sağlar.
2.İşletme faaliyetlerinin uyumlu bir biçimde yürütülmesine 
neden olur.
3.Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmaya imkan verir. 

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

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

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

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

Pınarözü madeni, dördüncü bir desandre eklenerek 
üretimini arttirmis olup 2018 yılında beklenen 60.000 ton 
doğrudan satılabilir yuksek tenorlu cinko cevherin 
üretimini mümkün kılacaktır
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Planlamanın Sakıncaları 
1.Kapsam ve süreç bakımından hatalı, eksik plan sıkıntılıdır.
2.Ekibe, bütçeye, uzmana ihtiyaç duyulur.
3.Gereğinden fazla geleceğe odak içinde bulunulan durumun 
ihmal edilmesine neden olabilir. Kavramsal olarak maden plan-
lama üç başlıkta değerlendirilebilir. Kısa sureli planlama, taktik 
planlama ve stratejik planlama.

• Kısa süreli planlama, günlük, haftalık, aylık, üç aylık zaman 
dilimlerini kapsar. Bölüm içindeki baş mühendis ve teknik mü-
hendislerin sorumluluğunda ilerletilir.
• Taktik planlama; altı aylık, yıllık, beş yıllık zaman dilimlerini 
kapsar. Bölüm müdürü/maden müdürü sorumluluğunda de-
vam eder. (planlama şefi ve mühendisleri, bakım-planlama, 
jeoloji v.d. birimlerin de desteğiyle)
• Stratejik planlama; beş yıllık planlar ve maden ömür planını 
(life of mine) kapsar. Kurumsal-şirket yönetimi/yöneticileri.

Stratejik maden planlaması, uzun vadede madencilik şirket-
lerinin başarılı bir şekilde hayatta kalabilmesindeki en önemli 
faktörlerden biridir. Milyonlarca liralık büyüklüklerle ilgilen-
mektedir. Ne kadar sermaye yatırımı yapılacağı, hangi kaynak-
larda ne zaman ve ne tür üretim stratejileri ile kapasite ve ürün 
özellikleri olacağı ortaya konmalıdır. Bu noktada en optimum 
çözümün bulunması, “net bugünkü değeri” (NPV) maksimize 
eden en optimum değerlerin hesaplanması proje için hayati 
önemdedir. Bir maden sahası/ruhsat sahası için; fon çalışma-
larının, önfizibilite-fizibilite çalışmaların olumlu neticelenmesi 
sonrasında operasyon/işletme için yatırım kararı alınır.

İşletme planlaması için bir çok görece basit bilgisayar program-
ları kulllanılabildiği gibi maden planlaması için ağırlıklı olarak çi-
zim programlarından faydalanılır. Çeşitli simülasyonlar ve Gantt 
grafikleri gibi yardımcı bir çok programlarda kulllanılmaktadır. 
Çizim programları dahil tüm programlar işin özünde bizlere 
bir kağıt ve bir kalem sunmaktadır. Yapılan işlerin ölçeklerinin   
büyüklükleri, hassasiyetleri, arka planda çalışan ileri matematik 
uygulamalarının müthiş hesaplama kapasiteleri ve kattıkları ina-
nılmaz hızları sayesinde bu programlar vazgeçilmezdir. Tabi bu 
programları kullananların yazılım detayları dışında programların 
çalışma mantığını teorisini temel düzeyde bilmesi beklenir. Aksi 
takdirde işlevsel olmayan ezbere planlar ortaya çıkabilir.

Her madenin kendine has özellikleri vardır. Hiçbir maden di-
ğeriyle aynı değildir. Belki benzer kısımları olabilir fakat tüm 
değişkenleri ile ele alındığında farklılıklar barındırır. Jeolojik 
model ve bununla entegre bir maden planlaması ile verimli bir 
çıktı/sonuç ve maden karlılığı amaçlanmalıdır. 

Bir maden planlanması öncesinde bu projenin gereksinimleri de-
taylı olarak çalışılmalıdır. Bu çalışmaların gün sonundaki hedefi en 

uygun maliyetleri bulmaktır. Yatırımın amacı doğal olarak kar et-
mektir. Dolaylı olarak yapılan tüm hassas çalışmalar, detaylı çizim-
ler, kapsamlı hesaplar cevheri en düşük maliyet ile üretebilmek-
tir. Bunun sağlanması içinde mühendislik sürekli olarak projenin 
merkezinde olmalıdır. Bir açık ocak dizaynında genel şev açısının 
olması gerekenden bir derece daha küçük seçilmesi tüm proje 
için ele alındığında on milyonlarca liralık ekstra bir maliyet geti-
recektir. Tabi tersi olduğunda, gerekenden bir derece daha dik 
olması durumunda şev stabilitesi açısından yaşanacak bir olum-
suzluk neticesiyle şev kayması/yıkılması ve sonrasında yaşanacak 
üretim programı aksaması milyonlarca lira olabilir. İş kazası yaşan-
ması durumu ise ne yazık ki ayrı bir facia olur zaten.

Yer altı – yer üstü madenciliği seçimi, maden yer üstü düzeni, 
yer altı işletmeciliği olması durumunda madene ana ulaşım 
yönteminin belirlenmesi ve tasarımı, cevher yükleme ve tü-
venan cevher stok alanı planları, elektrik-su gibi ihtiyaçların 
belirlenmesi, cevher nakliye sisteminin tesisi, çevresel kontrol 
önlemleri, finansal kârlılık, üretim metotları, nakit akış analizi, 
maden üretim takvimi, projenin siyasi-sosyal yönünün tanımı, 
tüvenan cevher üretimi olsun, konsantre üretimi olsun gerekli 
olan altyapı çalışmaları ve maden kapama planına kadar tüm 
alt başlıklar belirlenmeli ve plana dahil edilmelidir.

Maden planlaması, bir maden şirketi için değerin temelidir. İyi bir 
maden planlaması, cevher geometrisinin doğru-güvenilir anlaşıl-
ması ile yapılır. Dolayısıyla maden yatağı modeli çok titiz standart-
lar ve süreçlerin ardından oluşturulmaktadır. Bu da ciddi bilgi tek-
nolojileri ve yetenekli uzman kadroların varlığına ihtiyaç duyulur.

Günümüzde 3 boyutlu bilgisayar programları maden yatağı-
nın daha iyi anlaşılmasını sağladı. Bu sayede planlama da en 
uygun üretim yöntemlerinin seçimi yapılmaktadır. İster plan-
lama ister cevher üretim aşamasında en kesit ve boy kesitlerin 
sürekli olarak gözönünde bulundurulması da çok önemli bir 
noktadır. Çoğu zaman çizimin yoğunluğundan gözden kaçan 
detaylar ve yeni güzel fikirler en kesit ve boy kesit çizimlerinde 
daha iyi yakalanabilir. Çalışılan maden yatağının daha iyi kav-
ranabilmesi için sık sık kesit çizimleri incelenmelidir. 

Sene sonunda planlanan bütçenin yakalanması işletmenin sürdü-
rülebilir varlığı için kritik önemdedir. Her ne kadar maden ömür 
planından gelen veriler ile yıllık bütçe yapılsa da ve o yıllık bütçeye 
uygun olarak aylık alt kırılımlar oluşturulmuş olsa da süprizler her 
zaman mümkündür. Zira cevherin modeli de yapılan sondajlara 
bağlı olarak yapılmış en iyi tahminlerin bir bütünüdür. Planlama 
olduğu takdirde bir ölçme performansı da belirlenmiş olmaktadır. 
Planlamanın gerçekçi yapılmış olması durumunda bütçe hedef-
leri tutar ve işletme nakit akışında süprizler en aza indirilmiş olur.  
Planlanan değerlere ulaşılmaması durumunda sorgulayıcı bir çok 
soru belirecektir. Bu sorular ve cevapları doğru değerlendirilirse 
bu işletmeye bir ev ödevi gibi etki yapacak ve düzelmelere kapı 
açacaktır. İşletmenin hayalimizdeki gibi olması için yapılması ge-
reken çok konu mevcut. Fakat ilk soru, başta da dediğimiz gibi 
“Bu madeni işletmek için en iyi yol nedir?” olmalıdır. 

4.Zaman, iş gücü, sermaye gibi kaynaklar akılcı ve ekonomik 
kullanılır.
5.Etkili bir denetim için gerekli standart ve prosedürler hazırlanır.
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INOVASYON

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

kahraman@email.arizona.edu

Demir Cevheri Üretiminde Küresel 
Ölçekte Rekabet

Metallere olan ihtiyaç günü-
müz teknolojilerinin, sana-
yilerinin, yapılarının ve alt 
yapılarının temel taşı haline 

gelmiştir. Bugün dünya maden piyasasının toplam hacmi göz 
önüne alındığında yıllık en büyük beş ciroya sırasıyla altın, de-
mir, alüminyum, bakır ve çinko sahiptir. Bu metallerin birim 
fiyatları göz önüne alındığında üretim miktarları arasında çok 
ciddi farkların olduğunu söylemek mümkündür. Bu farkı me-
tallerin birim fiyatlarının ölçeğinden de anlamak mümkündür. 
Örneğin değerli metal olan altın veya gümüş ons cinsinden 
ölçülürken; demir dışı temel metallerden bakır, nikel ve çinko 
Londra Metal Borsasında (LME) ton cinsinden fiyatlanmakta 
(ABD’de ise libre cinsinden) ve yine aynı şekilde demir grubun-
da bulunan demir ve çelik ise ton cinsinden birim fiyatlanmak-
tadır. Bunların kullanım yerlerinin farklı olması sebebiyle, eko-
nomik ve teknolojik pozisyonları ve volatiliteleri de farklıdır. 
Örneğin, altının kullanım amaçları arasında teknoloji, yatırım, 
birikim veya takı yer alırken; demirin kullanım amacı ise daha 
çok sanayi, inşaat, otomotiv, ekipman veya diğer alanlarda 
sertliği ve dayanıklılığıyla hammadde olarak kullanılabilmek-
tedir. 

Bir metale yatırım yapmadan önce o metalin kullanım alanla-
rının, tüketen ülkelerin ve üreticilerinin durumlarının iyi analiz 
edilmesi gerekmekte ve kaliteli tahminler ve projeksiyonlar ha-
zırlanmalıdır. Örneğin bugün demir grubu metallerin dünyada 
en büyük tüketicisi konumunda Çin yer almaktadır. Ülkedeki 
kişi başına düşen araç sayısı, köyden şehre göç, savunma sana-
yii yatırımları ve üretimleri, teknolojik ekipman ve araç üretim-

leri diğer metaller gibi demir, alüminyum ve bakırın da tüketim 
miktarlarını belirlemektedir. Çin’deki maden kanununda veya 
çevre kanununda yapılacak bir değişiklik bir cevherin ithalatını 
arttırabilir veya azaltabilir. Dünyanın demir cevheri üretiminin 
yaklaşık yarısından fazlasını tüketen bu ülkedeki gelişmelerin 
ve değişikliklerin madenciler tarafından iyi takip edilmesi ve 
bunlara göre hazırlıkların yapılması gerekmektedir. 

Son yıllarda bahsi geçen ülkenin büyüme rakamları -gelişmiş 
ülkelere göre oldukça yüksek olsa da- kendi yükselen ivmesini 
kaybetmektedir. Bu durum metal ve mineral tüketimine yan-
sımaya başlamıştır. Örneğin Çin’in 90’lı yıllardan itibaren orta-
lama yıllık gayri safi milli hasılası yaklaşık %10 büyümüş, aynı 
dönemde demir tüketimi yıllık ortalama %20, çelik tüketimi 
ise %12 artmıştır. Ancak gayri safi milli hasılasındaki büyüme 
son bir kaç yıldır %7’lere gerilerken demir tüketim artışı da yine 
%4’lere ve çelik tüketim artışı ise %2’lere düşmüştür. 

Çin ekonomisi inşaat evresinden tüketim evresine geçmekte-
dir. İlerleyen dönemde genel olarak Çin’in metal ve mineral tü-
ketiminde yatay bir dönem yaşanması ve sonrasında da talep 
azalmalarının gelmesi muhtemeldir. Kömür gibi bazı mineral-
ler ikinci aşamaya geçmiş durumdadırlar. Bu sebeple maden 
üreticilerinin nihai ürünlerin dünyadaki yegâne alıcı konumun-
daki bu ülkedeki güncel durumu takip etmeleri, önümüzdeki 
yıllarda olacakları tahmin etmeleri ve pozisyonlarını buna göre 
almaları yerinde olacaktır. 

Aynı şekilde yükselen büyüme ve inşaat ivmesini koruyan Hin-
distan ise takip edilmesi gereken bir başka ülkedir. Bu ülkenin  
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de dünya metal ve mineral tüketimini (Çin ölçeğinde olmazsa 
da) önemli oranda etkileyecek bir kalkınma sürecine girdiğini 
söylemek mümkündür. Bu iki ülkenin de ivmelerini korudukları 
dönemin bir gün yavaşlayacağını ve gerileyeceğini söylemek 
ve ona göre hazırlıklı olmak gerekmektedir. 

Evren yüzeyinde en fazla bulunan beş elementten biri olan de-
mir piyasası oldukça ciddi rekabetin olduğu bir sektördür. Hali 
hazırda dünyanın en büyük demir cevheri üreten firmaları en 
büyük miktarlarda üretim yapan ülkelerde bulunmaktadırlar. 
Avustralya-BHP, FMG ve Rio Tinto, Brezilya-Vale gibi firmalar 
dünya demir cevheri üretiminin yaklaşık 2/3’lük kısmını ger-
çekleştirmektedir. Bu metalin spot piyasadaki fiyatının dünya 
genelinde sabit olduğunu göz önüne alırsak, demir üreten ve 
satan herhangi bir maden firmasının bu dev firmalarla rekabet 
ettiğini söylemek mümkündür. Fiyatların 3. ülkelerin talebiyle 
belirlendiği bir sektörde küçük ve orta büyüklükteki firmaların 
dünya ölçeğinde rekabet edebilmesi o cevherin maliyet eğri-
sinde nerede yer aldıklarıyla doğrudan ilişkilidir. Bahsi geçen 
maliyet eğrisinde en altlarda yukarıda saydığım firmalar ve 
ülkeler yer alırken; en yukarılarda ise Çin yer almaktadır. De-
mir cevheri üreten bu devasa firmalar üretimin kendi ellerinde 
sürmesi için fiyatların yükselmesini önlemektedir. Örneğin Çin 
belli bir fiyata kadar çoğunlukla demiri üretmek yerine ithal et-
mekte, o fiyatın üstünde ise kendi madenlerini üretime soka-
bilmektedir. Şekil 1’de küresel demir cevheri üretim miktarları 
ve maliyetleri grafiğinde gösterilmektedir. 

Şekil 1 - Küresel Demir Cevheri Üretim Miktarları ve Maliyetleri (Kaynak: Avustralya Merkez Bankası)

Spot piyasada fiyatların düşmesi, üretimini sürdürmek isteyen 
firmaların maliyet kontrolüne yönelmelerine sebep olmuştur. 
Maliyetleri düşük firmalar kârlılıklarını arttırmak için, fiyat-ma-
liyeti başa baş veya zarar noktasındaki firmalar kâr edebilmek 
için üretim maliyetlerini düşürme yoluna gitmişlerdir. Buna 
göre küresel çapta 2008 yılında maliyeti 100 dolar ve altı olan 
950 milyon ton demir cevheri üretilmişken, aynı şekilde 100 
dolar ve altında, 2015 yılında yaklaşık 1,5 milyar ton civarı de-
mir cevheri üretilmiştir. Bu miktarın artmasında ebetteki yeni 
bulunan rezervlerin de etkisi olmasına karşın, asıl sebep ise 
firmaların üretimlerini sürdürebilmek için maliyetlerini düşü-
recek önlemler almalarından kaynaklanmaktadır. 

Demir cevheri fiyatları oldukça volatildir. Şubat 2011’de ton 
fiyatı 190 dolarlara yaklaşan demir cevheri Aralık 2015’te 40 
doların altına düşmüştür. Bu süreç içerisinde Eylül 2012’de ton 
başına 99 dolardan 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde 150 dolara 
kadar bir çıkış yapsa da oradan tekrar düşüş trendine girmiş ve 
nihayetinde 40 dolara kadar düşmüştür. Spot fiyatın yaklaşık 4 
sene içerisinde %80 düşmesi maliyet eğrisinin sol tarafında yer 
alan firmalar dışında diğer bütün üreticileri bir bakıma piyasa-
dan silmiştir. Bu durum aslında maliyet eğrisinin solunda kalan 
firmaların lehine bir durumdur. Böylece kendileri dışında siste-
me başka üretici girememekte ve piyasa sınırlı sayıdaki firma 
ve devletin bir bakıma tekelinde devam etmektedir. 

Yaklaşık 200 milyar dolara tekabül eden demir cevheri piyasası 
maden endüstrisinin en büyük 3 ürününden biridir. Bu cevher, 
dünyanın en büyük firmalarının ürettikleri cevherler arasında 
en büyük kârlılıklara sahip oldukları cevherlerdendir. Küresel 
talebin sabit kalması veya alçalan trendle yoluna devam ede-
cek olması halinde bile bu metale olan ihtiyaç oldukça yük-
sek olarak önümüzdeki on yılda da sürecektir. Bu sebeple bu 
sektörde fiyat oynamalarından etkilenmeden yoluna devam 
etmek isteyen firmaların maliyetlerini düşürmek adına operas-
yonel mükemmelliğe, verilere dayalı karar mekanizmalarına, 
verimliliğe, tedarikçilerle ortaklıklara, doğru teknolojilere ve 
otomasyona her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacak-
lardır. Dünyanın en rekabetçi demir üreticilerinin neredeyse 
tamamı bu konulara önemli yatırımlar yapmakta ve bunun 
sonucunda ortalama maliyetlerini 30 doların bile altına çeke-
bilmişlerdir. Dolar kurunun bu kadar oynak olduğu bir ülkede 
Türk Lirası’nın sürekli değer kaybedeceğini söylemek mümkün 
değildir. Firmalar cevherlerdeki fiyat oynaklıklarının yanı sıra 
kurdaki oynaklıkları da göz önünde bulundurmalı, bu sebeple 
maliyetlerini bir an önce dünya devleriyle rekabet edebilecek 
rakamlara düşürmeleri gerekmektedir.  
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MADEN HUKUKU

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

Maden Bölgeleri ve Ruhsatların 
Taşınması Yönetmeliği-II

Bir önceki yazımızda, Maden 
Bölgelerine ve Ruhsatların 
Taşınmasına İlişkin Yönetme-
liği dört ana bölümde değer-

lendirmeye çalışacağımızı belirtip, Maden Bölgesinin Belir-
lenmesi, İlanı ve Tebliği ile Maden Bölgesindeki Ruhsatların 
Birleştirilmesi, Taksiri, İptal Edilmesi ve İhalesi konularında 
açıklamalar yapmıştık. Bu yazımızda; Maden Bölgesi Komis-
yonu ile Faaliyetlerin Kısıtlanması ve Ruhsatların Taşınmasına 
değineceğiz.

3-Maden Bölgesi Komisyonu
Maden bölgesinde yeni ruhsat düzenlendiğinin valiliğe bildi-
rilmesi sonrası, valilik tarafından bir ay içerisinde maden böl-
gesi komisyonu kurulacaktır. Maden Bölgesi Komisyonunun 
sekretarya hizmetlerini büyükşehirlerde yatırım izleme ve ko-
ordinasyon başkanlığı, diğer illerde ise il özel idaresi yürüte-
cektir.

Valilik ile Belediyeden birer kişi ve ruhsat sahibi şirketi temsilen 
valiliğe bildirilen iki kişi Maden Bölgesi Komisyonunu oluştu-
rur. Komisyonun üyelerini ve başkanını valilik görevlendire-
cektir. Maden Bölgesi ilan edilen alan birden fazla il sınırına 
girerse, Maden Bölgesi alanının en fazla alanını içerisinde bu-
lunduran ilde komisyon kurulacaktır. Komisyonun toplantı ve 
karar sayısı üç olacaktır. Komisyonun dört kişiden oluşması ve 
toplantı ve karar yeter sayısının üç olması Maden Bölgesi ruh-
sat sahibinin lehinedir. Komisyonda oylamanın 2 ye 2 kalması 
halinde karar alınması mümkün olmayacaktır. Bu durumda ne 
olacağı konusunda bir düzenleme yoktur. Komisyonun toplan-
tı gündemi, yeri, tarihi ve saati Komisyon Başkanı tarafından 
belirlenerek, üyelere önceden bildirilecektir.

Maden Bölgesi Komisyonunun görev ve yetkilerini; Madenci-
lik faaliyetlerinin proje ve plana göre yürütülmesini sağlamak, 
faaliyetin çevreye ve insan sağlığına etkilerini kontrol ederek 
gerekli tedbirlerin alınmasını gerçekleştirmek, işletme güven-
liği ile yapılan uygulamalar konusunda önerilerde bulunmak, 
gerekli altyapının sağlanması için valilik ve/veya ilgili beledi-
yenin imkan ve kabiliyetlerini kullanmak, gerektiğinde hizmet 
almak, kontroller sonucunda düzenlenen raporları inceleyerek 
karara bağlamak, geçici faaliyet durdurma kararları almak ve 
bu kararı bir gün içerisinde Maden İşleri Genel Müdürlüğüne 
bildirmek olarak sayabiliriz. 

Komisyon tarafından maden bölgesinde çevre ve insan sağ-
lığına zarar verdiği tespit edilemeyen madencilik faaliyetleri, 
3213 sayılı Maden Yasası 7’nci maddesi 10. fıkrası uyarınca, 
ilgili bakanlıklarca tespit edilmesi halinde gerekli önlemler alı-
nıncaya kadar faaliyet durdurulacaktır.

Maden Bölgesi Komisyonuna, Maden Bölgesi ruhsat sahibi 
tarafından ocak başı satış tutarının binde beşi, belirlenen 
hesaba her yıl Haziran ayının son günü mesai bitimine kadar 
yatırılacaktır. Ocak başı satış tutarının binde beşinin süresi 
içinde belirlenen hesaba yatırılmaması halinde üretim ve sa-
tış faaliyetleri komisyon tarafından geçici olarak durdurula-
caktır. Burada komisyonun takdir hakkı yoktur. Geçici olarak 
durdurma ocak başı satış tutarının ödenmesi haline kadardır. 
Komisyonun yapacağı harcamalar yatırılan bu miktardan 
karşılanacaktır. Yine bu gelir başka bir faaliyet için kullanıla-
mayacaktır. Harcamalar, 31.12.2005 günlü 26040 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 
Yönetmeliğine göre yapılacak, valilik tarafından harcamalar 
denetlenecektir. 
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Maden İşleri Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyulması halinde 
maden bölgeleri ile ilgili tüm faaliyetleri inceleyip, denetle-
yebilecek sonucunda yapılacak işlem varsa ilgili mercie bil-
direcektir. 

4-Faaliyetlerin Kısıtlanması ve Ruhsatların 
Taşınması
a-Faaliyetlerin Kısıtlanması
I. Grup ve II. Grup (a) bendi bazı ruhsat sahalarında yürütülen 
madencilik faaliyetlerinin şehirleşme, çevresel ve benzeri etki-
leri dikkate alınarak;

• Faaliyetlerin şehrin içinde kalması ve madencilik faaliyetinin 
yapılamaz duruma gelmesi, şehrin projelendirmesini ve plan-
lamasını etkilemesi,
• Delme, patlatma, üretim, kırma-eleme, yükleme, nakliye, 
stoklama gibi faaliyetler sonunda oluşan çevresel etkilerin yıl-
lık ortalama değerinin, belirlenen limit değerlerinin üzerinde 
olması,
• Faaliyetlerin işletme güvenliği açısından tehlike oluşturma-
sı, durumlarından birinin, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ko-
ordinasyonuyla valilik veya ilgili belediyenin, üniversite ve/
veya ihtisaslaşmış Devlet kuruluşlarına yaptıracağı çalışma 
sonucunda tespiti halinde valiliğin görüşü, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğünün teklifi ve Bakan onayı ile madencilik faaliyetleri 
kısıtlanabilecektir. 

Alınan kısıtlama kararı ilgili ruhsat sahiplerine, rödovansçılara, 
valiliğe ve belediyeye bildirilecektir. 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla valilik ve il-
gili belediyenin, üniversite ve/veya ihtisaslaşmış Devlet kuru-
luşlarına yaptırılacak proje ile kısıtlanacak alana alternatif yeni 
alanlar belirlenecektir. 

Kısıtlama getirilen alandaki madencilik faaliyetleri, yeni ruhsat 
sahasındaki üretim faaliyetlerinin başladığı tarihte sona erdi-
rilecek ve bu tarih kısıtlama getirilmesinden itibaren altı ayı 
geçemeyecektir.

Üretim faaliyetleri kısıtlanarak sona erdirilen alanlara Maden Ya-
sası’nın ruhsatın hükümden düşmesi kuralları uygulanacaktır.

Faaliyetin kısıtlanmasına neden olarak sayılan fiillerden; Üre-
tim, kırma-eleme, yükleme, nakliye stoklama gibi faaliyetler, 
madencilik faaliyetinin kaçınılmaz sonuçlarıdır. Böylesi durum-
da faaliyetin kısıtlanması, madencilik faaliyetini yapılamaz hale 
getirir. 

b-Ruhsatların Taşınması
Kısıtlanan alandaki I. Grup ve II. Grup (a) bendi maden ruhsatla-
rı, Bakan onayı belirlenen alternatif alana taşınarak ruhsatlan-
dırılabilecektir. 

• Yeni alandaki toplam rezerv miktarı belirlenecek, yeni alanda 
ihalelik saha varsa yeni alana dahil edilecektir.
• Taşınacak ruhsatlardaki rezerv ve eşdeğer rezerv miktarı ile 
toplam rezervdeki payı belirlenecektir.
• Taşınacak ruhsatlar için toplam eşdeğer rezerve göre, ayrı 
ayrı yeni ruhsatlandırma yapılabilecektir. 

Toplam rezerv ve eşdeğer rezerv konusuna yönelik proje, Ma-
den İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda valilik ve/veya 
belediye tarafından üniversite ve/veya ihtisaslaşmış Devlet ku-
ruluşlarına yaptırılabilecektir.

Ruhsatların taşınacağı alan, maden bölgesinde veya başka bir 
alanda olabilecektir. Maden İşleri Genel Müdürlüğü gerek gör-
mesi halinde yeni alanda madencilik faaliyetlerinin ortak bir  
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proje çerçevesinde ya-
pılmasına karar verebile-
cektir.

I. Grup ve II. Grup (a) 
bendi ruhsatların kısıt-
lanması ve rezervlerinin 
belirlenmesi sonrasında 
Maden İşleri Genel Mü-
dürlüğü ruhsat sahiple-
rine;

• Aynı ruhsat sahibine 
ait bir veya birden fazla 

ruhsat olması durumunda ruhsatlı alanlardaki toplam eşdeğer 
rezerve göre taşınılacak alandaki payları,
• Yeni alandaki ruhsatının konumu, cinsi, kalitesi ve rezervi,
• Kısıtlanan alanda kalan ruhsat için ruhsat taşıma taahhütna-
mesini üç aylık süre içerisinde imzalaması gerektiğini, tebliğ 
edecektir. 

Tebligat yapıldıktan sonra, ruhsat sahibi üç ay içerisinde 
ruhsat taşıma taahhütnamesini imzalayarak Maden İşleri 
Genel Müdürlüğüne vermediği takdirde taşınacak alanda-
ki ruhsatı iptal edilecek, bu durumda herhangi bir ruhsata 
hak sağlamayacaktır. Taşınacak alandaki ruhsatı da taşın-
mayacaktır. İptal edilen ruhsat için yatırım gideri de öden-
meyecektir. 

Bu durumda, ruhsat sahibinin taşıma taahhütnamesini imzala-
maktan başka bir çaresi bulunmamaktadır.

Taşınılacak yeni alanın maden bölgesi olmaması durumunda, 
yeni alana taşınmayı kabul eden ruhsat sahibi mevcut rödo-
vansçısı ile yeni bir rödovans sözleşmesi yapacak veya rödo-
vansçının yatırım giderlerini karşılayarak rödovans sözleşme-
sini fesih edecektir. 

Rödovans sözleşmeleri özel hukuk sözleşmesi olduğundan, rö-
dovansçıya yatırım giderlerinin ödenerek sözleşmenin ruhsat 
sahibince feshedilmesi hukuken kabul edilecek bir durum de-
ğildir. Rödovansın feshedilmesi konusu rödovans sözleşmesi-
nin taraflarını ilgilendiren bir durum olduğundan, Yönetmelik 
düzenlemesi ile bu alana müdahale edilemez.

Yeni alanın maden bölgesi olması halinde ruhsat sahibi yatırım 
giderlerini karşılayarak rödovans sözleşmesini fesih edecektir. 
Yukarıda açıkladığımız üzere, rödovans sözleşmelerinin bu 
yolla sona erdirilmesi birçok ihtilafa neden olacak gibi gözük-
mektedir.

Maden bölgesindeki her grup maden işletme ruhsatı için, irti-
fak ve/veya intifa hakkı tesis edilebilecek, kamulaştırma yapıla-
bilecektir. 3213 sayılı Maden Yasası 46’ncı maddesinde sadece 
işletme ruhsatlı sahalara tanınabilen ve I. Grup madenleri ile 
mıcır ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi II-a Grubuna 
giren maden ruhsatlarına tanınmayan kamulaştırma hakkı, 
maden bölgesinde yer alan her grup maden işletme ruhsatına 
tanınmaktadır.

I. Grup ve II. Grup (a) bendi madenlere ilişkin oluşturulan ma-
den bölgesinin sınırları etrafında uygun mesafelerde sağlık 
koruma bandı oluşturulacaktır. Sağlık koruma bandının oluş-
turulmasında; Maden bölgesi için hazırlanan proje ve plan 
kapsamında, üretimin çevresel etkileri, şehirleşme ve işletme 
güvenliği, dikkate alınacaktır. Sağlık koruma bandı ilgili ku-
rumlara bildirilerek çevre düzeni ve imar planı notuna işle-
necektir.

Maden İşleri Genel Müdürlüğünün gerek görmesi ya da ruh-
sat sahiplerinin talebi üzerine; Maden bölgesindeki ruhsatların 
birleştirilerek şirketin kurulması aşamalarında, taraflar arasında 
anlaşmayı temin etmek ve ortaklığın oluşturulmasını sağlamak 
maksadıyla yapılacak toplantıları koordine edecek ve toplantı-
lara gözlemci olarak katılacaktır. 

138





www.madencilik-turk iye.com
1 Eylül 2018

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Ağu.18 Keles krible +40 mm 203 KLİ 2.766

Ağu.18 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

471 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 4.860

Ağu.18 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

471 Manisa-Soma ( ELİ ) 5.061

Ağu.18 Kısrakdere krible +20 mm 529 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.957

Ağu.18 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

359 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Ağu.18 Çan krible +30 mm 361 ÇLİ 4.537

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2017)
Birim

CM
E G

roup

31.Ağu.18 Altın 1203,40 -6,38 1285,40 USD/tr. oz

31.Ağu.18 Gümüş 14,68 -12,31 16,74 USD/tr. oz

31.Ağu.18 Platinyum 797,00 -14,85 936,00 USD/tr. oz

31.Ağu.18 Rodyum 2385,00 39,07 1715,00 USD/tr. oz

31.Ağu.18 Palladyum 982,00 -8,48 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

31.Ağu.18 Alüminyum 2126,00 -5,74 2255,50 USD/ton

31.Ağu.18 Bakır 6065,50 -15,53 7180,50 USD/ton

31.Ağu.18 Çinko 2483,00 -26,43 3375,00 USD/ton

31.Ağu.18 Kalay 18975,00 -5,78 20140,00 USD/ton

31.Ağu.18 Kurşun 2070,00 -18,60 2543,00 USD/ton

31.Ağu.18 Nikel 13280,00 4,73 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

)

9.May.18 Antimuan 8736,00 2,66 8510,00 USD/ton

9.May.18 Bizmut 5,10 -0,97 5,15 USD/lb.

9.May.18 Civa 1850,00 0,00 1850,00 USD/şişe

9.May.18 İridyum 1150,00 11,65 1030,00 USD/tr. oz

9.May.18 Kadmiyum 1,50 -3,23 1,55 USD/lb.

9.May.18 Kobalt 40,14 -8,77 44,00 USD/lb.

9.May.18 Magnezyum 2,25 0,00 2,25 USD/kg

9.May.18 Manganez 2,04 -0,97 2,06 USD/kg

9.May.18 Molibden 24000,00 -7,69 26000,00 USD/ton

LM
E

9.May.18 Rutenyum 250,00 13,64 220,00 USD/tr. oz

N
M

9.May.18 Selenyum 19,25 13,24 17,00 USD/lb.

9.May.18 Tantal 125,00 0,00 125,00 USD/lb.

9.May.18 Tungsten 31,40 2,95 30,50 USD/ton

9.May.18 Uranyum 22,75 -10,78 25,50 USD/lb.

U
XC

9.May.18 Vanadyum 15,45 18,85 13,00 USD/lb.

N
M

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ
(FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton-
KDV Hariç)

Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

Ağu.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 610 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6800

Ağu.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 610 KOZLU MÜ. LAVUARI 6800

Ağu.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 610 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6800

Ağu.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 620 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7000

Ağu.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 560 AMASRA MÜ. LAVUARI 6100

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ
(RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%

Yıl Sonu
Fiyatı

 (31.Aralık.17)

Birim

H
EFA

 Rare earth

9.May.18 Lantanyum Metal ≥ 99% 6,00 -14,29 7,00 USD/kg

9.May.18 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 3,70 -52,56 7,80 USD/kg

9.May.18 Seryum Metal ≥ 99% 6,10 -12,86 7,00 USD/kg

9.May.18 Seryum Oksit ≥ 99.5% 2,65 -52,59 5,59 USD/kg

9.May.18 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 128,00 2,40 125,00 USD/kg

9.May.18
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
86,70 6,25 81,60 USD/kg

9.May.18 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 70,00 2,94 68,00 USD/kg

9.May.18 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 69,00 3,45 66,70 USD/kg

9.May.18 Samaryum Metal ≥ 99.9% 15,50 3,33 15,00 USD/kg

9.May.18 Europyum Oksit ≥ 99.5% 88,60 -10,51 99,00 USD/kg

9.May.18 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 46,00 4,55 44,00 USD/kg

9.May.18 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 21734,00 3,79 20941,00 USD/kg

9.May.18 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 665,00 1,53 655,00 USD/kg

9.May.18 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 600,00 8,38 553,00 USD/kg

9.May.18 Disporsiyum Metal ≥ 99% 278,00 3,51 268,00 USD/kg

9.May.18 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 236,00 4,37 226,00 USD/kg

9.May.18 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 111,85 17,74 95,00 USD/kg

9.May.18 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 27,20 3,82 26,20 USD/kg

9.May.18 İtriyum Metal ≥ 99.9% 37,50 2,74 36,50 USD/kg

9.May.18 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 5,00 8,70 4,60 USD/kg

9.May.18 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 3617,00 4,60 3458,00 USD/kg

9.May.18 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 1158,00 7,32 1079,00 USD/kg

9.May.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

1.Haz.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 280-285 USD/dmt

1.Haz.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 44-46% Konsantre USD/dmt

1.Haz.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 42-44% Konsantre USD/dmt

1.Haz.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 42-44% parça USD/dmt

1.Haz.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 270-275 USD/dmt

1.Haz.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 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

2019

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

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
16 - 21 Eylül  International Mineral Processing Congress IMPC 2018, Rusya,  
impc2018.com
22 - 25 Eylül  SEG 2018, ABD, seg2018.org
23 - 26 Eylül  14th International Symposium of Continuous Surface Min-
ing, Yunanistan, www.iscsm.gr
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/
16 -18 Ekim International SAP Conference for Mining and Metals, Prague, 
2018, Çekya
28 – 29 Ekim  The Silver & Gold Summit, ABD, cambridgehouse.com/e/
silver-and-gold-summit-2018-75

31 Ekim - 3 Kasım IMME 2018, Hindistan, www.immeindia.in
1 - 2 Kasım  Mining and Metallurgy Conference, Fransa, metal.euroscicon.
com
6 - 8 Kasım  Mining Industry Expo 2018, Ukrayna, www.iec-expo.com.ua/
en/mieen-2018.html
7 - 8 Kasım  8th Annual Global Mining IT and Communication Summit: 
Digital Mining, Kanada, fleming.events/global-mining-it-communica-
tion-summit/
7 - 8 Kasım  15th International Conference and Exhibition on Materials 
Science and Engineering, ABD, materialsscience.conferenceseries.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
21- 22 Kasım  First International Symposium in Mine Ventilation of South 
America, Şili, sivm2018.com/
22 -23 Kasım  Developments in the Processing of the “Hi-Tech” Metals: 
Hi-Tech Metals 2018, Güney Afrika, min-eng.com/hitechmetals18
4 -5 Aralık  International Conference on High Performance Mining, Alman-
ya, www.high-performance-mining.com/

3 - 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 - 26 Ekim  Uluslararası Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu, Niğde, 
jmo.org.tr
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

19 - 20 Aralık  Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı, İstanbul, jmo.org.tr
24 - 26 Ekim  Uluslararası Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu, Niğde, 
jmo.org.tr

27 - 30 Mart  MARBLE 2019, Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 
İzmir, marble.izfas.com.tr
16 - 19 Nisan  IMCET 2019, Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi 
ve Sergisi, Antalya, imcet.org.tr
27 - 29 Eylül  IPETGAS 2019, Türkiye 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz 
Kongresi ve Sergisi, Ankara, ipetgas.org
23 - 26 Ekim  MINEX 2019, 8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri 
Fuarı, İzmir, minex.izfas.com.tr

Madencilik Türkiye Dergisi ve diğer markalarımız
hakkında bilgi edinmek isterseniz bizlere;

www.madencilik-turkiye.com  •  info@madencilik-turkiye.com
adreslerinden ulaşabilirsiniz.

“Türk Maden Endüstrisinin Markası”
Türk Maden Endüstrisi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız, 
Madencilik Türkiye sizin için

en iyi alternatiftir...en iyi alternatiftir...
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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

51,89,109 ABB

17 Anadolu Flygt 

129 Ant Group

71 Ardef

38,39 Arr Elektrik (Ata Redüktör)

5,9,68,69 Barkom

73 BASF

101 Beyler Madencilik

Arka Kapak İçi Bilgi Mühendislik

41 Boehlerit

99 Core Drill

105 Çayeli Bakır

113 Çolakoğlu Makine

107 Çukurdere Sondaj

133 Dama Mühendislik

53 Danfoss

119 DBC Makina

Sayfa Firma
115 Demir Export

55 Dizel Turbo

85 DMT

7 Doğanak Kollektif

131 Draeger

97 Ebro Armaturen

65 Epiroc

137 ERD Sondaj

103 Ersencer

23 Esan

117 Esit

90 Fe-Ni

47 Flowrox 

81 FLSmidth

93 Foramec

45 GeoGrafik

15 Global Magnet Sondaj

Sayfa Firma
79 Grinballs

111 Gürsan

67 Harput Madencilik

25 Jemas

31 Kayen

135 Kensan

37 Ketmak

33 Kontrolmatik

59 Labris

87 Loesche

29 MBEF

27 Mestaş

11 Metso

63 MTM Makine

19 Netcad

Arka Kapak Ortadoğu Sondaj

83 Özfen

Sayfa Firma
127 Pasinex

1 Pena Maden 

3 Pozitif Sondaj 

57 Promer

21 Saes

Katlamalı.Ö.K Sandvik

13,75 Son-mak 

125 Teck

Ön Kapak İçi Teknima 

43 thyssenkrupp

139 TMD

35, Kat.A.K Tuson Turkuaz

141 Maden Türkiye Fuarı (Tüyap)

143 Tüyap Palas

95 Yünel

77 Zenit

61,121 Zitron

Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi

Türk Maden Endüstrisi’nin 
Altın Markası...

Madencilik Türkiye Dergisi; 
Türk Maden Endüstrisi’ni takip edebilceğiniz 

en detaylı kaynak...

Abonelik: 
www.mtmagaza.com
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Uygulamadan 
Üretime
Uygulamadan 
Üretime

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

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

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

Sondaj Sıvısı Katkı ve Ekipmanları
Geo Sondaj Makine’nin satışını
yaptığı sondaj sıvısı katkı ve
ekipmanları, Ortadoğu Sondaj San.
ve Tic. A.Ş. nin kullanım ve verimlilik
sonuçlarına göre değerlendirilip en
verimli ve en ekonomik olanlar tercih
edilerek belirlenmiştir.

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

www.ortadogusondaj.com
www.geosondajmakine.com


