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İleri teknoloji ürünü “Epiroc Smart” makineler, 
gelişen dünyaya ayak uydurarak günümüz 

madenlerinde sıkça karşımıza çıkmaya 
başladı. Ülkemizde faaliyet gösteren 

maden şirketleri de özellikle son 
teknoloji bu “akıllı” makineleri 

son yıllarda tercih etmeye 
başladılar.

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 tanitim@mayeb.com.tr 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
Türkiye’de Altın Madenciliği

Madencilik sektörü ile tanışmam Artvin-Yusufeli’nde bulunan ve literatüre Taç ve Çorak sahaları adıyla 
geçen altın ve baz metal projelerinde çaylak bir jeolog olarak çalışmaya başlamamla olmuştur. Başta 
altın olmak üzere metal madenciliğini sevmem, maden arama kültürünü benimsemem, mesleğe me-
rakım bu dönemden kaynaklanmaktadır. Jeoloji ve madenciliğe merak ile farklı işler yapma arzusu bir-
leştiği noktada Madencilik Türkiye dergisi ortaya çıktı. 10. yılımıza geldiğimizde ise ilk kez, neredeyse 
derginin tamamını, ilk göz (meslek) ağrım olan altın madenciliğine ayırdık. 

Uygarlıkların beşiği Anadolu’da başlayan madencilik ve metalürji uygulamaları Lidyalıların ilk altın parayı 
üretmesi ile yine bu topraklarda devam etti. Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile faaliyeti durdurulan 
Çanakkale-Astrya Madeni 2001 yılına kadar Anadolu’da işletilen son altın madeni oldu. 2001 yılına gelin-
diğinde Bergama-Ovacık’ta başlayan güncel serüven bugün 15 aktif altın madeni ile devam ediyor. Son 
dönemde bu altın madenlerinden bazılarına ziyarette bulunma şansım oldu. 

İlk olarak Eylül ayında Epiroc ile birlikte Tüprag Metal Madencilik - Efemçukuru Altın Madeni’ne ziya-
retçi olduk. İşletmede bizi ağırlayan Tüprag personelinden iş güvenliği, jeoloji ve madencilikteki en iyi 
uygulamalara dair çeşitli bilgiler edindik. Bu yer altı işletmesindeki özellikle iş güvenliği uygulamalarını 
bizzat yaşadığınızda kendinizi yerin yüzlerce metre altında gerçekten de güvende hissediyorsunuz. 

Daha sonra Ekim ayına Zenit Madencilik - Sındırgı Altın-Gümüş Madeni’ni açık ocaktan altın-gümüş 
doresi dökümüne değin gezme şansım oldu. Burada da madencilikteki uluslararası bakış açısının yan-
sımalarına şahit olarak yine bir altın madeninde sıradan hale gelmiş olan iş güvenliği kurallarını ve 
uluslararası standartlardaki madencilik faaliyetlerini inceleme şansım oldu. Özellikle Madencilik Tür-
kiye dergisinin ilk sayılarında ilgili sahadaki arama çalışmalarının ilk haberlerini yayınladığımız gün-
lerden bugüne geldiğimizde, ellerimde hissettiğim altın-gümüş doresi gerçekten de nefes kesiciydi. 

Son olarak Kasım ayında ise Tümad Madencilik - İvrindi Altın-Gümüş Madeni’nin temel atma törenine 
katıldım. Tören esnasında ve sonrasında şirket yetkilileri ile gerçekleştirdiğim görüşmelerde gördüm ki 
bu madende de en iyi teknolojiler kullanılacak ve buna uygun şekilde hazırlıklar yürütülüyor. Projeler en 
verimli şekilde hazırlanmış, şirket çalışanları karınca misali inşa çalışmalarını sürdürüyor. Bir aksilik olmaz 
ise 2019 içerisinde işletmede ilk dökümün gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 

Yukarıda anılan işletmelerin birisi yüzde yüz yabancı, birisi yüzde yüz yerli, bir tanesi de yerli/yabancı 
yarı yarıya ortak sermayeye sahip. Bizzat şahit olduğum üzere yerli ya da yabancı sermaye olsun 
ülkemizde altın madenciliğinde dünyadaki uygulamaların aynısı (hatta dünyadaki çoğu örneğine 
göre daha bile iyisi) gerçekleştiriliyor. 

Altın madenciliğinin ülkemizdeki madencilik faaliyetlerine katkısı yadsınamaz. Arama safhasından 
üretimin bittiği sahalardaki rehabilitasyon faaliyetlerine kadar, teknoloji kullanımı, bilgi transferi, 
yüksek kapasiteli makine-ekipmanlar, yetkin kişiler, şeffaflık anlayışı, büyük ölçekli yatırımlar, ma-
dencilik kültürü, yüksek iş güvenliği kültürü, halkla ilişkiler, toplumsal katkılar vs en yoğun olarak 
bu alanda bulunmaktadır. Hatta bu kavramların pek çoğunun altın madenciliği faaliyetleri ile bir-
likte madencilik jargonumuza girdiğini söyleyebilirim. 

Bugün bilinen 6500 tonluk bir potansiyele sahibiz. Bunun 900 tonu işletilebilir rezerve dönmüş olup 
kalanı üzerinde çalışmalar devam ettiriliyor. Bugüne kadar 275 ton altın üretilerek ekonomiye kazandı-
rılmış, rezervin kalan kısmı ise üretilmeyi bekliyor. 2017 rakamlarına göre ortalama 150 ton ihtiyacımıza 
karşın 23 ton altın üretiyoruz. 17 yıllık üretim tecrübemizle birlikte insan ve teknoloji alt yapımız daha 
fazla üretime oldukça müsait. Madencilik sektöründe yaşanan hareketlilik doğrultusunda önümüzdeki 
dönemlerde altındaki cari açığın kendi topraklarımızdan kapatılması hiç de imkansız gözükmüyor.

Bu dar alanda geçtiğim özet bilgilerin detaylarını dosya konusu Altın Madenciliği olan elinizde tut-
tuğunuz bu sayının ilerleyen sayfalarında okuyabilirsiniz. 
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TÜRKIYE’DEN HABERLER

Tümad Madencilik, Mesleki Anadolu Lisesi ve Altın 
Madeni Projesinin Temel Atma Törenini Gerçekleştirdi

Nurol Holding’in iştiraki Tümad Madencilik’in yeni projesi İv-
rindi Altın ve Gümüş Madeni ve yine Tümad Madencilik tara-
fından inşa edilecek olan İvrindi Doğal Kaynaklar Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nin temel atma töreni, Balıkesir’in İvrindi 
ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Ma-
dencilik Türkiye dergisi olarak hazır bulunduğumuz barkoviz-
yon bağlantısı ile eş zamanlı olarak yapılan temel atma törenin-
de Bakanlar, okul temelinin atılması törenini gerçekleştirirken 
İvrindi ilçe sınırları içerisinde yer alan maden sahasındaki temel 
atma törenini ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yar-
dımcısı Mithat Cansız yaptı.
Gerçekleştirilen temel atma töreninde söz alan Nurol Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı konuşmasında; “Bu mutlu 
ve gururlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize; 
şahsım ve Nurol ailesi adına teşekkür ediyorum. Tümad aracı-
lığıyla, madencilik sektöründe Çanakkale Lapseki ve Balıkesir 
İvrindi’de iki büyük projeye imza attık. Her iki projenin de, genç 
ve dinamik Türk mühendis ve çalışanları tarafından hayata geçi-
rilmesi ayrı bir gurur vesilemizdir. Çalışmalarını en yüksek ulusla-
rarası standartlarda yürüttüğümüz bu projelerimizin, yatırım ve 
işletme süreçlerinde, yetişmiş ara eleman ihtiyacının sektördeki 
eksikliğini çok büyük oranda hissettik. Ülkemizin kalkınmasında 
lokomotif rolü üstlenecek madencilik sektörünün yetiştirilmiş 
insan gücüyle desteklenmesi bu anlamda büyük önem taşımak-
tadır. Bu çerçevede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, Milli 
Eğitim Bakanlığımızla işbirliğine girerek; ‘Milli Enerji’ eğitim se-
ferberliğini başlatması, madencilik ve enerji sektöründe büyük 
bir memnuniyetle karşılanmıştır. Grubumuz da, nitelikli ve do-
nanımlı ara eleman ihtiyacının karşılanmasına cevap verecek bu 

eğitim seferberliğine dört okul 
yaptırarak katkı sunacaktır. 
Bu okulların şimdiden genç-
lerimize, ülkemize ve milleti-
mize hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum. Ayrıca bugün teme-
lini atacağımız ‘İvrindi Altın 
ve Gümüş Madeni Projesi’nin 
yatırımını da 2019 yılında ta-
mamlamayı hedeflemekteyiz. 
Bu proje yaratacağı istihdam 
ve 40 milyar Türk lirası değe-
rinde katma değerle, bölge ve 
ülke ekonomisinin en önemli 
yatırımlarından biri olacak-
tır.” ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk ise gerçekleştirdiği tö-
ren konuşmasında mesleki 
eğitimin 2023 vizyonu için 
son derece önemli olduğu-

nu dile getirirken mesleki eğitimin yükseltilmesi anlamındaki 
bütün projelerin Prof. Dr. Mahmut Özer’in sorumluluğunda 
son hızla ilerlediğini ifade etti. Selçuk, mesleki eğitimle ilgili 
önümüzdeki yıllarda çok farklı atılımlar olacağı mesajını verdi. 
Atılımlar hayata geçirildikçe mesleki okullara rağbetin arta-
cağını ve gözde kurumlar haline geleceğini söyleyen Selçuk, 
“Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim 
vasıtasıyla kalkınması konusundaki sorumluluğumuz büyüktür, 
bunun farkındayız. Eğer ekonomimizi, demokrasimizi yükselt-
mek ve yüceltmek gibi bir amacımız varsa bunu eğitim vasıta-
sıyla yapacağımızın da farkındayız. Önümüzdeki yıllarda Cum-
hurbaşkanımızın takdirleri ve yol göstericiliği ile kabinemizin  

İvrindi Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Temel Atma Töreni

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve
 Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı
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değerli üyelerinin destekleriyle Milli Eğitim Bakanlığının eğitim 
sistemindeki yapacağı işlerin çok büyük başarılara atacağı im-
zalara hep beraber şahit olacağız diye düşünüyorum. İnşallah 
İvrindi’nin bu okulla beraber kalkınmasına bir hizmet olacak ve 
önümüzdeki yıllarda bu okulda okumak isteyen öğrencilerimizin 
sayısı çok çok artacak ve burada ortaya çıkacak üretim kapasi-
tesiyle de ekonomimize katma değer oluşturmuş olacağız.” şek-
linde konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuşmasının ardında söz 
alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim 
Bakanlığı ile çok güzel projelere imza attıklarının altını çizerken 

bu kapsamda 11 ildeki 12 okulda maden teknolojisi bölümle-
rinin açılması için iş birliği protokolü imzalandığını vurguladı.
Dönmez, geçen Mayıs ayında imzalanan protokolle de Doğal 
Kaynaklar ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Mesleki ve Teknik 
Anadolu Liselerini hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle konuş-
tu: “Bu lisemizle beraber doğal kaynaklar alanında uygulamalı 
mesleki ve teknik eğitim veren toplamda 10 okulumuz olacak. 
Okullarımızı doğal kaynaklarımızın ve sektörün yoğun olduğu 
bölgelerde açıyoruz. Bu okullarımızın derslik, atölye, laboratu-
var ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerimize beceri eğitimi ve 
staj imkanlarının sağlanması, işbaşı eğitimlerinin verilmesi gibi 
uygulamalarla bu okulların eğitim ve öğretim süresi boyunca 
madencilik sektörüyle etkileşim halinde olmalarını sağlayacağız. 
Okullarımız hem rezerv madenciliğimizin hem de enerji teknolo-
jilerinin geliştirilmesi anlamında önemli bir ihtiyacı karşılayacak. 
Okullarımız sadece teknik bilgilerin alındığı yerler olmamalı. Öğ-
rencilerin sosyal ve kültürel becerilerinin gelişiminde de aktif ve 
öncü rol almalı.”
Sadece yer altındaki cevherlerin değil gençlerin içindeki cevhe-
ri de tam anlamıyla ortaya çıkarmak zorunda olduklarına dikka-
ti çeken Dönmez, söz konusu okullarda edinilen bilgi, tecrübe 
ve diğer becerilerin öğrencilere hayatları boyunca yol göster-
mesini istediklerini söyledi.
Tümad Madencilik İvrindi Altın ve Gümüş Madeni temel 
atma töreninde söz alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Yardımcısı Mithat Cansız ise gerçekleştirdiği konuşma da 
“1,5 yıllık MİGEM Genel Müdürlüğü görevimi geride bıraktım. 
O dönemde de zaman zaman sahaları gezme fırsatım oldu. 
Mukayese edildiğinde muhteşem bir eser ortaya konduğunu 
söyleyebilirim. Bu vesile ile proje sahiplerini, şirketi, temsilcile-
rini yürekten kutluyorum. Malumunuz olduğu üzere bu proje 
uluslararası standartlarda EBRD (European Bank for Reconst-
ruction and Development – Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) 
gibi uluslararası finans kuruluşlarının gözetiminde yürütülen 
bir proje. İnşallah bu proje ülkemizin cari açığına ciddi katkı 
koyacak ve yıllık altın üretimimizin yaklaşık yüzde 17’sini bu 
proje ve Lapseki projesinden temin etmiş olacağız.” ifadelerini 
kullandı.

İvrindi Altın Madeni Temel Atma Töreni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve 
Tümad Madencilik Genel Müdürü Hasan Yücel İvrindi Altın Madeni Saha Gezisi
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Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Basri Bozkurt Vefat Etti 
Ankara’nın ve Türk sanayisinin önemli isimlerinden Hidromek 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Bozkurt, 21 Kasım 2018 
tarihinde 71 yaşında hayatını kaybetti. Madencilik Türkiye der-
gisi olarak Hasan Basri Bozkurt’a Allah’tan rahmet, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Hasan Basri Bozkurt Hakkında: 1947 senesinde Erzincan Ke-
maliye (Eğin) İlçesi, Başpınar Beldesi’nde dünyaya gelmiştir. 
İlköğretim eğitimini memleketinde tamamlamış ardından An-
kara’da Endüstri Meslek Lisesi Makine Bölümünü bitirmiştir. 
Evli ve iki oğlu vardır. Hasan Basri Bozkurt uzun yıllardır Av-
rupa İş Makineleri pazarında yer alarak iş hayatını sürdürmüş, 
yaklaşık 32 senelik iş hayatına uzun yıllar önce traktörden iş 
makineleri üreterek adım atmıştır. Bozkurt, 1965 senesinde 
Karayolları Genel Müdürlüğünde işçi olarak çalışmaya başla-
mış, çalıştığı dönemde Karayolları bursu ile Yıldız Teknik Üni-
versitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 
Lisans üstü eğitimini de tamamlamasının ardından Karayolla-
rında mühendis olarak görevine devam etmiştir. 1974 sene-
sinde Kıbrıs’a Barış Harekatı üzerine Amerika’nın Türkiye’ye 
ambargo uygulaması sonucu Karayollarının iş makineleri 
yedek parçasız kalmıştır. O dönemde o parçaları Karayolları-
nın atölyelerinde geliştirmeye başlamış sorunun çözümünde 
önemli katkılar sağlamıştır. Daha sonra 1977 yılında Hidro-
mek’i kurmuştur.  

Çayeli Bakır, Büyükdere Vadisi Kırsal Kalkınma 
Kooperatifi’ne Yeni Bir Bina Hediye Etti Kasım 2018

Türkiye’nin en önemli yer altı maden işletmelerinden Çayeli 
Bakır, Büyükdere Vadisi Kırsal Kalkınma Kooperatifi’ne yeni bir 
bina hediye etti. Yeni binanın açılışı Çayeli Kaymakamı Mehmet 
Öztürk, Madenli Belediye Başkanı Necip Yazıcı, Çayeli Bakır Ge-
nel Müdürü Murat Güreşçi, Ak Parti İlçe Başkanı İshak Karahan, 
İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, Ak Parti Belde Başkanı Nuri Yılmaz, 
muhtarlar, kooperatif üyeleri ve Madenli halkının katılımıyla 
gerçekleştirildi.
Büyükdere Vadisi Kırsal Kalkınma Kooperatifi, Çayeli Bakır’ın 
destek verdiği Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında faaliyet-
lerini sürdüren arıcılar tarafından 2017 yılında kuruldu. Bu gi-
rişimle bölgedeki satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmekte 
olan arıcılar, Madenli Beldesi’nde markalaşma yolundaki ilk adı-
mı da atmış oldu. Kuruluşundan bugüne geçici süreyle kullan-
dığı binalarda çalışmalarına devam eden kooperatif, Madenli 
Belediyesi’nin arazi desteği ve Çayeli Bakır’ın katkılarıyla inşa 
edilen yeni binasında çalışmalarına devam edecek.
Çayeli Bakır’ın katkılarıyla 2014 yılında faaliyetlerine başlayan 
ve 90 arıcıya destek sağlayan Arıcılığı Geliştirme Projesi kap-
samında bugüne dek 300 bin dolar harcandı. Arıcıların kovan 
başında ve yaylalarda yerinde eğitimleri için 46,7 bin km yol kat 
edildi. Projenin başladığı günden bu yana toplamda 29 bin kg 
bal üretimi gerçekleşti. Arıcılığı Geliştirme Projesi sayesinde bal 
üretiminde yıllar içerisinde büyük artışlar gözlemlendi. Proje-
den önce arıcılık çalışmaları kapsamında 2 bin 520 kg bal üreti-
lirken, 2018 yılında üretilen bal miktarı 8 bin 830 kg’a yükseldi 

ve verimlilik 3 buçuk katına çıkartıldı. Aynı şekilde koloni kaybı 
oranı da %64’ten %5’e düşürüldü. Bölgedeki arıcılığın gelişme-
sine büyük katkıları olan proje ile 1176 koloniye ulaşıldı.
Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk yaptığı konuşmada proje-
nin Madenli için çok değerli bir çalışma olduğunu ifade ederek 
“Bu yörenin halkı çok şanslı, çünkü Çayeli Bakır’ın bölgeye yöne-
lik birçok faaliyeti var ve hepsi de çok kapsamlı, iyi düşünülmüş 
projeler. Kooperatifin bundan sonra markalaşma yolunda gayret 
göstereceğine inanıyorum. Bu konuda bize düşen bir vazife olur-
sa her zaman yardıma hazırız.” dedi. Madenli Belediye Başkanı 
Necip Yazıcı ise Çayeli Bakır ile bu ortak projede 2014’ten bu 
yana çalıştıklarını belirterek, kooperatif başkanı ve üyelerine ve 
destek veren Çayeli Bakır’a teşekkürlerini sundu.
Bina açılışında konuşma yapan Çayeli Bakır Genel Müdürü Mu-
rat Güreşçi, “Arıcılığı Geliştirme Projesi’nin bölgedeki gelişime 
büyük katkıları oldu ve şimdi Büyükdere Vadisi Kırsal Kalkınma 
Kooperatifi’nin güçlü yapılanması ile arıcılar, faaliyetlerini daha 
da ileri götürmeye devam ediyor. Onlara hediye ettiğimiz bu yeni 
binayla birlikte daha profesyonel bir ortamda çalışmalarını yürü-
teceklerine, gelecekte bölgemizden arıcılık alanında ekonomimi-
ze büyük katkıları olacak ulusal çapta bir marka çıkacağına dair 
inancımız tam” ifadelerini kullandı. Kooperatif Başkanı Hüseyin 
Çalışkan ise “Arıcılar olarak yeni binamızdan çok memnunuz. Ma-
denli Belediyesi ve Çayeli Bakır’a bir kez daha teşekkür ederiz. Yö-
remizin balını bir marka haline getirmek için daha çok çalışmaya 
devam edeceğiz.” dedi.
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Zonguldak’tan Acı Haber Geldi 
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bulunan bir maden ocağında 21 
Kasım tarihinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni 
henüz belirlenemezken ilk etapta patlamada 5 madenci mah-
sur kaldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerinin 
de katılımı ile yapılan arama kurtarma çalışmaları ile mahsur 
kalan Evren Cinemre ve Adem Alibaş ocaktan çıkarıldı. Maden-
den çıkarıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine 
kaldırılan madencilerin tedavilerine devam ediliyor. Yaklaşık 
10 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda ise Uğur 

Göktaş, Hasan Gençtürk ve Kenan Çavuş isimli madencilerin 
cansız bedenlerine ulaşıldı. Aynı maden ocağında çalışan ve 
arama kurtarma çalışmalarına katılan 5 madencinin ise kurtar-
ma çalışmaları sırasında gazdan etkilendiği ve sağlık ekiplerin-
ce hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Ruhsatsız olduğu belirtilen kömür ocağının sahibi emniyette 
verdiği ifadenin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nö-
betçi mahkeme sonrası “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne 
neden olmak” suçlamasıyla tutuklandı.

Koza Altın, 2018’in İlk Dokuz Ayında Gelirlerinde 
Yüzde 50’lik Artış Kaydetti

Taşyapı Özbekistan’da Altın Arayacak 

Kasım 2018

Kasım 2018

Ekim 2018

Koza Altın İşletmeleri 2018 yılı ilk dokuz aylık faaliyet raporu-
nu yayınladı. Rapora göre şirketin yılın ilk dokuz ayında ger-
çekleştirdiği toplam üretim, 2017 yılının aynı döneminde ger-
çekleştirilen 169.446 onsluk üretime kıyasla yaklaşık yüzde 13 
artış göstererek 191.924 ons oldu. Geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül 
döneminde 730,9 milyon TL olan şirket gelirleri ise 2018 yı-
lının aynı döneminde yaklaşık yüzde 51 artışla 1 milyar 105 
milyon TL olarak gerçekleşti. Koza Altın’ın paylaştığı bilgilere 
göre işlettiği dört proses tesisindeki üretim rakamları şu şe-
kilde oldu: 
2001 yılından bu yana faaliyette olan Ovacık tesisi (Bergama) 
halen ağırlıklı olarak Çukuralan cevheri ile üretimine devam 
etmektedir. 2018 yılının ilk dokuz aylık döneminde Ovacık tesi-
sinde; 4,47 g/t tenörlü 81.510 ons altın, 3,37 g/t tenörlü 38.389 
ons gümüş üretimi gerçekleştirildi.
2011 yılının Aralık ayında üretime başlanan Kaymaz’da 2018 
yılının ilk dokuz aylık döneminde 2,79 g/t altın tenörlü 54.083 
ons altın, 3,57 g/t tenörlü 39.197 ons gümüş üretimi gerçekleş-
tirilirken Himmetdede işletmesinde, 2018 yılının ilk dokuz aylık 

döneminde yığın liçi yöntemiyle 0,60 g/t tenörlü 32.957 ons 
altın üretimi gerçekleştirildi.
Revizyon işlemleri tamamlanan Mastra tesisinde 2018 ilk çey-
reğinde üretime yeniden başlanırken 2018 ilk dokuz aylık dö-
nemde 2,81 g/t tenörlü 23.375 ons altın, 3,14 g/t tenörlü 11.696 
ons gümüş üretimi gerçekleştirildi.
Koza Altın, 2018 yılının ilk dokuz aylık döneminde ortalama 1.279 
dolarlık ortalama ons başı altın satış fiyatı ile 183.207 ons altın sa-
tışı gerçekleştirdi ve aynı dönemde 1 milyar 105 milyon TL gelir 
elde etti. Ocak - Eylül döneminde şirketin net dönem kârı ise 579,2 
milyon TL artarak 982,7 milyon TL’ye ulaştı. Üretim performansın-
daki artış, altın fiyatlarındaki yükseliş ve finansman gelirlerindeki 
artışlar nedeniyle kâr marjında belirgin bir artış sağladığını belir-
ten şirket, kâr marjının 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yüzden 
55,21’den yüzde 88,89’a yükseldiğine dikkat çekti.
Maden arama çalışmaları hakkında da bilgi paylaşan şirket sa-
hip olduğu ruhsatlarda maden arama faaliyetlerine de devam 
ettiğini, içinde bulunduğumuz yılın ilk dokuz ayında arama gi-
derlerinin 23,5 milyon TL olarak gerçekleştiğini ifade etti. 

Taşyapı İnşaat ile Özbekistan Jeoloji ve Maden Kaynakları Ko-
mitesi, Özbekistan’ın Samarkant bölgesinde yer alan iki altın 
sahasında çalışmalar yapmak için anlaşma imzaladı. Rus haber 
ajansı Sputnik’te yer alan habere göre Özbekistan Jeoloji ve 
Maden Kaynakları Komitesi yetkilisi “İş birliği anlaşması uyarın-
ca taraflar Samarkant bölgesindeki Galabulak ve Kuştepe alan-
larında altın arama ve keşif çalışmaları yürütecek.” dedi. Türk 
şirketi, özellikle dört ay içinde sahalarda sondaj çalışmaları, tek-
nik dokümantasyonun hazırlanması çalışmaları ve sahalarda 
ön fizibilite çalışması yapacak.
Özbekistan Jeoloji ve Maden Kaynakları Komitesi sahalarla ilgili 
yaptığı açıklamada, tahmin edilen altın cevherlerinin toplam 
miktarının 5,9 ton olduğunu belirtirken projede arama ve ge-
liştirme çalışmalarının olumlu sonuçlanması halinde taraflar, 
altın yatakları keşfinin iş birliği form ve şartlarını imzalayarak bir 
sonraki aşamaya geçmeyi planlıyorlar.
Ayrıca 2 Mayıs 2018 tarihinde iki ülke arasında “Madencilik ve 

Enerji Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı” imzalan-
mıştı. Bu kapsamda Özbekistan Jeoloji ve Maden Kaynakları 
Komitesi (The Commitee for Geology and Mineral Resour-
ces of Uzbekistan) ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
arasında anlaşma imzalanmış ve MTA’nın Özbekistan’da al-
tın aramasına karar verilmişti. Anlaşma kapsamında Khurob 
ve Aydim-Jetimtau altın sahalarında ve Sarytau sahasında 
gerçekleştirilecek arama çalışmalarında iki kurum ortak faa-
liyetlerde bulunacak. Arama çalışmalarına yaklaşık 5 milyon 
dolarlık bütçe ayrılırken çalışmalarının yıl içerisinde başlaması 
bekleniyor. Anlaşmada yer alan Khurob ve Aydim-Jetimtau 
sahalarında daha önce herhangi bir arama çalışması gerçek-
leştirilmediği için bir kaynak verisi bulunmazken anlaşma-
da yer alan diğer saha olan Sarytau’da ise geçmiş dönemde 
Özbek/Rus uzmanlar tarafından yapılmış çalışmalara göre 
740.000 ton tungsten 24.000 ton molibden ve 75,2 ton altın 
rezervi olduğu tahmin ediliyor. 
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OYAK Çimento’dan Önemli Hamleler 

Termik Santralde Patlama 

AGÜB Dört Maddelik Acil Eylem Planını 
Bakanlıklara Sunmak Üzere TOBB’ye İletti 

Kasım 2018

Ekim 2018

Ekim 2018

Çimento sektörünün önemli firmalarından OYAK, sürdürülebi-
lir büyüme ve dünyaya açılma vizyonu doğrultusunda Türkiye 
çimento sektöründe tarihi adımlar atarak Uzak Doğu’nun en 
büyük çimento üreticilerinden Taiwan Cement Company (TCC) 
ile ortaklığa giderken Avrupa’nın en eski ve köklü çimento mar-
kalarından olan Cimpor’un Portekiz ve Cape Verde operasyon-
larını da satın aldığını duyurdu.
TCC, gerçekleştirilen anlaşmayla OYAK’ın yüzde yüz oranında 
sahibi olduğu OYAK Çimento AŞ hisselerinin yüzde 40’ını top-
lam 1,6 milyar dolar bedel üzerinden 640 milyon dolar bedelle 

satın alırken OYAK ve TCC bu iş birliğiyle bölge ve dünyada yeni 
pazarlara açılmayı hedeflediklerini duyurdu. Bu duyurunun he-
men ardından yapılan açıklamayla da bu sözler pekişmiş oldu.
Yaklaşık 6,5 milyon ton çimento üretim kapasitesine sahip Por-
tekiz merkezli Cimpor’un, Portekiz ve Cape Verde operasyonla-
rını satın alan OYAK ve TCC ortaklığı, aynı zamanda şirkete ait 3 
entegre çimento fabrikası, 2 öğütme tesisi, Cape Verde’de tor-
balama tesisi ve deniz terminali, 42 hazır beton tesisi, 15 agrega 
tesisi, 1 kireç, 1 kağıt torba üretim, 2 harç ve 1 travers fabrikası-
nın da sahibi oldu. 

Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB) yaşanan ekonomik problem-
lerin sektöre olan etkilerini azaltmak, agrega üreticilerinin var-
lığını devam ettirebilmeleri adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı ile ekonomiden sorunlu bakanlıklara ulaştırılmak üzere 
dört maddelik bir acil eylem planı hazırlayarak TOBB’a ilettiğini 
açıkladı. AGÜB Başkanı Şevket Koruç’un konuyla ilgili yaptığı 
bilgilendirmede dört maddelik acil eylem planında şu madde-
ler yer aldı:
1.Sektörde faaliyet gösteren ya da göstermeyi planlayan ya-
tırımcıların önünü açabilmek adına, ruhsat hukuku ile ilgili 
resmi işlemlerin hızlandırılması, işlemlerin sonuçlandırılmasını 
geciktiren güvenlik soruşturmalarının resmi başvuru yapılması 

beklenmeksizin kurumlar tarafından düzenli periyotlarda ger-
çekleştirilmesi, MİGEM’in her resmi işlem öncesinde talep etti-
ği “borcu yoktur” yazısının talep edilmemesi.
2.Üreticilerimizin sabit maliyetlerinin minimize edilmesi ve 
ödeme kolaylığı sağlanması adına, orman arazi izin bedelle-
rinin düşürülmesi, devlet hakkı ve arazi tahsis bedellerinin 1 
yıllık süreçte eşit taksitlerle tahsil edilmesi.
3.Her ay sonunda yapılan KDV ödemelerinin geçici vergi dö-
nemlerinde tahsil edilmesi.
4.İşletmelerin üretimlerine devam edebilmeleri adına ruhsat 
sahalarında bulunan sabit tesislere haciz işlemi uygulanmama-
sı adına gerekli yasal düzenlemelerin acil olarak yapılması. 

Uluslararası Bor Sempozyumu 17-19 Nisan 2019 
Tarihleri Arasında Nevşehir’de Düzenlenecek 
Uluslararası Bor Sempozyumu (BORON2019), Ulusal Bor Araş-
tırmaları Enstitüsü (BOREN) tarafından Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi iş 
birliğiyle 17-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Nevşehir’de dü-
zenlenecek. BORON 2019 ulusal ve uluslararası bilim camia-
sında bor konusunda uzman olan çağrılı kişiler ile teknoloji uz-
manları, öğrenciler ve girişimciler arasında bor ile ilgili yapılmış 
Ar-Ge, Ür-Ge çalışmalarının tartışılacağı ve borun genel ve stra-
tejik kullanım alanları konuları üzerinde bilgi paylaşımlarının 

yapılacağı bir platform olacaktır.
Bilimsel program, uluslararası alanda tanınan uzmanların da-
vetli sunumlarını ve farklı ülkelerden sözlü/poster sunumlarını 
içerecek. Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce olarak belir-
lenirken bildiri değerlendirmeleri genişletilmiş İngilizce veya 
Türkçe özetler üzerinden yapılacak. Kabul edilen bildirilerin 
tam metinleri sempozyum bildiri kitabında yayınlanacak. Ko-
nuyla ilgili ayrıntılı bilgiye www.boron2019.com adresinden 
ulaşabilir. 

Kasım 2018

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Termik Santra-
li’nde patlama meydana geldi. 18 Mart Çan Termik Santralinde 
5 Kasım’da saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgi-
li Çan Kaymakamı Adil Karataşın verdiği bilgiye göre, kazaya 
yüksek basınçlı su buharı vanasının patlaması üzerine borunun 
yerinden çıkması neden oldu. Bu sırada buhar basıncına maruz 
kaldığı belirtilen işçilerden 25 yaşındaki Ferdi Mutlu olay ye-
rinde yaşamını yitirdi. Onur Terzi isimli işçi ise ağır ya ralandı. 

Kazanın ardından Termik Santrale AFAD, Jandarma ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Ekipler santralde inceleme başlatırken, ya-
ralanan Onur Terzi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambu-
lansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kal-
dırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Terzi, hemen 
ameliyata alındı. Olayla ilgili ilk bilgilerde iş kazasına, buhar 
kazanında meydana gelen patlamanın neden olduğu öne sü-
rülmüştü. Soruşturma sürdürülüyor. 
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Maden Sanayicileri Sendikası (MASS) Kuruldu Kasım 2018

Uzun süredir sektörde eksikliği hissedilen ve bir işveren sendi-
kası olan ‘Maden Sanayicileri Sendikası (MASS)’ kuruluş işlem-
lerini tamamlayarak ilk Yönetim Kurulu toplantısını 16 Kasım 
2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdi.
İlk toplantı sonucunda Maden Sanayicileri Sendikası Yönetim 
Kurulu görev dağılımı şu şekilde oldu:

 › Başkan Vekili: Naci İLCİ (İLTAŞ İnşaat, Gıda, Madencilik, Tekstil, 
Elektrik, İth. İhr. San. Tic. AŞ),
 › Başkan Vekili: Hüseyin ACAR (HESTAŞ Beton Maden. San. Tic. AŞ),
 › Üye: Turgut ÇOPUROĞLU (MARMOTEK Madencilik San. Tic. AŞ)
 › Üye: Celal KOLOĞLU (HİDRO-GEN Enerji İth. İhr. Dağ. ve Tic. AŞ),
 › Üye: Cengiz ESENDEMİR (ATIL-AL Madencilik Ltd. Şti)
 › Denetim Kurulu Başkanı: Mehmet HATTAT (HATTAT Enerji ve 

Maden Tic. AŞ)
 › Denetim Kurulu Üyesi: Mehmet ERTÜRK (ÇAYIRHAN Elektrik 

Üretim ve Madencilik AŞ)
 › Sendika Genel Sekreteri: Maden Y. Mühendisi Halim DEMİRKAN

Sendikanın, işçileri sendikalı olan işverenlerin toplu iş sözleş-
meleri esnasında işverenle personel arasındaki ihtilaflarda, ku-

racağı arabulucuk organizasyonu ile mahkemelerin iş yükünü 
azaltacak bir fonksiyon görmesi hedefleniyor.
Sendikanın diğer bir işlevi olarak da mevzuat düzenlemele-
rinde ILO sözleşmeleri gereği Çalışma Bakanlığının işçi sendi-
kaları ile birlikte resmi paydaşı olması öne çıkıyor. Bu özelliği 
ile sektörün sorunlarının çözümünde etkin çaba göstermesi 
bekleniyor.
Sendikanın kısa, orta ve uzun vadeli planlarında ise halkımız 
nezdinde madenciliğe karşı oluşan olumsuz bakışın düzeltil-
mesi için çaba göstermek de bulunuyor.
MASS Genel Sekreteri Maden Y. Mühendisi Halim DEMİRKAN 
tarafından kaleme alınan “Türkiye Madenciliğinde Sendikalaş-
ma” başlıklı makaleye Madencilik Türkiye Dergisi’nin 67. sayısı-
nın 80. sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Lidya Madencilik Kazakistan’da Altın Sahası 
Almayı Planlıyor Kasım 2018

Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Lidya Madencilik, Kazakis-
tan’da bulunan South-Moiynty altın sahasının hisselerinin 
tamamını satın almayı planlıyor. Astana Times’ın haberine 
göre, sahibi Kazakistan Hükümeti olan Samruk Kazyna şirketi-
nin iştiraki olan ve sahayı elinde bulunduran Tau-Ken Samruk 
şirketinin South-Moiynty altın sahasının satışı ile ilgili bir ilan 
yayımlanmasının ardından, Türkiye’de altın sahaları geliştirme 
konusunda tecrübeli Lidya Madencilik, proje için tek teklif su-
nan firma oldu. İki şirket arasında Eylül 2017’de başlayan görüş-
meler, Ağustos 2018’de iki şirketin şartlarda anlaşmaya varması 
ile sona ererken iki şirket arasında Tau-Ken Samruk Yönetim 
Kurulu Başkanı, Kanat Kudaibergen ve Lidya Madencilik CEO’su 
Mustafa Aksoy’un katılımıyla bir mutabakat zaptı imzalandı.
Tau-Ken Samruk şirketinin saha ile ilgili paylaştığı bilgilere göre 

South-Moiyiv altın sahası üzerindeki jeolojik keşif çalışmaları 
2015-2016 döneminde tamamlandı ve Haziran 2017’de, Tau-Ken 
Samruk, sahada gerçekleştirilecek detay arama çalışmaları için 
yer altı kullanım izni aldı. Bu tarihten itibaren sahada daha fazla 
araştırma yapmayı bırakan şirket, yatırımcı arayışı içerisindeydi.
Şirket tarafından sahadaki cevherleşmenin yapısı hakkında 
daha fazla bilgi sahibi olmak adına 11 noktada numuneleme 
ve sondaj çalışmaları yapılırken bu çalışmalarda 0,5 ila 20 m 
kalınlığa sahip damarlar, 0,5 g/t ila 126,9 g/t arasında altın içeri-
ğine sahip numuneler ve 1,38 g/t ila 9,73 g/t arasında ortalama 
tenöre sahip örnekler tespit edildiği belirtildi. Belirlenen cev-
her alanları için kaynak kestirimi çalışmaları sonucunda şirket 
sahada ortalama 3,1 g/ton altın içerikli 8,4 tona eşdeğer altın 
kaynağı olduğunu tespit etti. 

MAPEG Uç Ürün Üretimi Şartıyla İlk İhalesinin 
Duyurusunu Yaptı Kasım 2018

Muğla ili sınırları içerisinde bulunan Er: 3371423, Er: 3372240, 
Er: 1112795 Ve Er: 3180767 Numaralı IV. Grup (Boksit) Ma-
den Sahalarının Uç Ürün Üretimine Yönelik Tesis Kurulumu 
Şartıyla İhale Edilmesine İlişkin Şartname yayınlandı. İhale 
şartnamesine göre ihaleyi kazanan firma (FİRMA) ilgili saha-
lardan üreteceği cevheri, yurt içinde kuracağı bir tesiste iş-
leyerek ‘Uç Ürün’ haline getirecek. İhaleye konu olan sahalar 
için Firma UMREK Kodu’nda veya uluslararası tanınırlığı olan 
(JORC, NI43-101 vs) bir kodda ve Yetkin Kişilerce hazırlanmış 
olan kaynak/rezerv raporunu ve kuracağı tesiste işlenebile-

cek cevher ve üretilebilecek Uç Ürün miktarını gösteren tesis 
kapasite ve fizibilite raporunu ihalenin onaylandığı tarihten 
itibaren en geç 4 yıl içinde Genel Müdürlüğe sunacak. Kuru-
lacak tesisin ise rapor hazırlama tarihlerini kapsayacak şekil-
de ihale onay tarihi itibariyle 5 yıl içinde faaliyete geçirilmesi 
şartı bulunuyor.
15/01/2019 tarihinde 13:30-14:00 saatleri arasında MİGEM 
binasında yapılacak ihalenin taban bedeli 300.000 TL olarak 
belirlendi. İhale ile ilgili detaylar migem.gov.tr adresinde yer 
almaktadır. 

Maden Sanayicileri Sendikası; Söğütözü Mahallesi, Söğütözü 
Caddesi No:2 B Blok NO:14 Kat:6 Çankaya-ANKARA adresin-
de faaliyetlerine başladı.
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Tosyalı Holding’den Senegal’e Yatırım… 

Cengiz Holding’ten Madene 
1 Milyar Dolar Yatırım 

Ekim 2018

Kasım 2018

Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun Türkiye’nin Ticaret 
Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu ile koordineli olarak dü-
zenlediği 2. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu, 10 Ekim’de 
İstanbul’da kamu ve özel sektörden sorumlu kuruluşların ka-
tılımıyla gerçekleştirildi. Zimbabve, Senegal ve Afrika Birliği, 
forum boyunca Türkiye’deki yetkililerle hem özel hem de ka-
musal alanlarda ilgili anlaşmalar imzaladılar. Bu anlaşmalardan 
birisi de, Senegal Maden ve Jeoloji Bakanlığı ile Tosyalı Holding 
tarafından imzalanan mutabakat zaptı oldu. İmzalanan anlaş-
maya göre Türk şirketi, Batı Afrika ülkesi Senegal’de demir ve 
çelik yatırımı yapacak.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre Senegal’de gerçekleşti-
rilecek yatırım kapsamında, ilk aşamada, inşaat demiri ve 
filmaşin üretilmesi planlanıyor. Gerçekleştirilecek üretimin 
Senegal’in tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı tahmin edilirken 
projenin ilerleyen safhalarında ise Senegal’de üretilen demir 
cevherini kullanarak son ürün imal edecek bir çelikhane ku-
rulması planlanıyor. Çelikhane devreye aldıktan sonra şirket 
bölgedeki ülkelerin çelik talebini de karşılayabilecek kapasi-

teye ulaşmış olacak.
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, gerçek-
leştirilecek proje ile ilgili: “Tesisin yerini belirledikten sonra, yıl 
sonuna kadar inşaatına başlayacağız.” dedi. Tosyalı, dünyanın 
üç kıtasında 20’den fazla tesisle üretim yapan bir grup olduk-
larına dikkat çekerek demir-çelik alanında bir dünya markası 
olma hedefiyle çalıştıklarını dile getirdi. Tosyalı sözlerini şu 
sözlerle tamamladı: “Bu topraklarda doğmuş, büyümüş bir şir-
ket olarak en büyük önceliğimiz ülkemiz ekonomisine katkıda 
bulunmak, ülkemizle kol kola hak ettiğimiz seviyeye ulaşmak. 
Yaptığımız tüm yatırımların, attığımız tüm adımların arkasında 
bu vizyon var. Bu kapsamda, bir dünya markası olma vizyonu ve 
sektörümüzde dünyanın sayılı üreticilerinden biri olma hedefiyle 
yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Senegal Hükümeti ile 
bir süredir görüşmeleri sürdürüyorduk. Hatta bu proje, geçtiği-
miz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Senegal ziyaretinde de 
gündeme gelmişti. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizleri 
cesaretlendirmesiyle bu projeyle ilgili ilk imzaları atmanın guru-
runu ve mutluluğunu yaşıyoruz.” 

Gazetecilerle bir araya gelen Cengiz Holding Genel Müdür 
Yardımcısı Murat Ergönül, “Eti Bakır ve Eti Alüminyum’a 10 
yılda toplam 1 milyar 175 milyon dolar yatırım yaptık. Bu iki 
tesiste 5 bin kişiye istihdam sağladık. Ardından 1,2 milyar 
dolar yatırımla Mardin’deki Metal Geri Kazanım ve Entegre 
Gübre Tesisleri’ni inşa ettik. Bu yılın sonunda bu yatırımın dev-
reye alma çalışmalarını tamamlayacağız. Böylece Mardin’e 
alınacak 1500 kişi ile birlikte sanayi şirketlerimizdeki toplam 
istihdam 6 bin kişiyi aşacak. Eti Bakır ve Eti Alüminyum’a ya-
pılacak 1 milyar dolarlık yeni yatırımla 2023’e kadar sanayi te-
sislerimizde toplam istihdamımız 10 bin kişiye ulaşacak” diye 
konuştu.
Mazıdağı tesislerinin tam kapasite hizmete girmesiyle birlikte 
yılda 1 milyar 450 milyon dolarlık cari açık ikamesine ulaşacak-
larını aktaran Ergönül, 2023’te Eti Bakır ve Eti Alüminyum’un 
devam eden 1 milyar dolar yeni yatırımlarının tamamlanmasıy-
la 2023’ten itibaren yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık açığı ikame 
edeceklerini vurguladı. Ayrıca Konya Seydişehir’de kurulu Eti 

Alüminyum’un cevherden alüminyum üreten Türkiye’nin tek 
tesisi olduğunu vurgulayan Murat Ergönül, burada üretilecek 
‘özel alümina’ ürününün ABD, Almanya, Çin ve Macaristan’ın 
üretebildiği stratejik bir ürün olduğunu dile getirdi.
Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri’nin, 
5 fabrikadan oluştuğunu anlatan Ergönül, her fabrikanın 
diğerinin hammadesini ürettiğini ve dışarıya bağımlılığın 
olmadığını söyledi. Ergönül, “Gübre üretimi için gereken 
hammaddelerden biri de fosfat. Mazıdağı’ndan elde ediliyor. 
Samsun’dan pirit cevherini buraya taşıyarak üretimi Mazıda-
ğı’nda yapacak projeyi hayata geçirdik. Mardin, işsizlik oranı-
nın en yüksek olduğu ilimiz. Bu soruna süresiz istihdamla çare 
olacağız.” dedi.
Mardin Entegre tesislerinde akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayar 
ve elektrikli arabalar gibi birçok teknoloji ürününü çalıştıran ba-
taryaların ana maddelerinden kobaltın üretimi de gerçekleştiri-
liyor. Kobalt üretiminden yerli otomobilini yapmaya hazırlanan 
Türkiye de faydalanabilecek. 

TMSF Yunus Emre Termik Santrali ve İlişkili Maden 
Sahasını Satışa Çıkardı Kasım 2018

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), uhdesinde bulundurduğu 
Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 1,4 milyar TL 
muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı. İhale 30 Ocak 2019’da 
yapılacak. İhale teminatı ise 140 milyon TL olarak belirlendi.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre; 
Adularya Enerji AŞ ile Tümsan İnşaat AŞ’nin sahibi olduğu ticari 

ve iktisadi bütünlük bünyesinde Yunus Emre Termik Santrali, 
31 adet arsa ve maden sahası bulunuyor.
İhale konusu Adularya İktisadi ve Ticari Bütünlüğü; Eskişehir ve Kü-
tahya’nın Gediz ilçesi sınırların içinde bulunan ticari ve iktisadi bü-
tünlük mülkleri ile Adularya Enerji için 2055 yılına kadar tesis edil-
miş üst kullanım hakkı izni ve maden ruhsatlarından oluşuyor. 
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DÜNYADAN HABERLER

Maden Arama Harcamaları 10 Milyar Dolara Yaklaştı  

Beaven: “Madencilik Yatırımlarla Kazançlıdır”  

İran Küçük Ölçekli Altın Madenciliğini Yeniden 
Canlandırmak İstiyor  

Kasım 2018

Kasım 2018

Kasım 2018

Küresel madencilik sektöründeki şirketler dikkatlerini temkinli 
bir şekilde büyümeye kaydırmaya başladı. S&P Global Market 
Intelligence'ın yaptığı araştırmaya göre artan taleple birlikte 
başta bakır olmak üzere elektrikli araçlarda kullanılacak me-
taller için yapılan arama yatırımları üst üste ikinci yıl da artarak 
yaklaşık 10 milyar dolara yükseldi.
3.000'den fazla şirketin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmaya 
göre, maden arama harcamalarındaki artış geçtiğimiz yıla kı-
yasla %19 artış gösterdi. Elektrikli araçların kalbi olan yeniden 
şarj edilebilir pillerde kullanılan kobalt ve lityum için gerçek-
leştirilen arama harcamaları ise 2018 yılında %82 artışla dikkat 
çekti. Altın ve baz metaller aramalarda en çok tercih edilen ka-
tagoriler oldu. Aktif arama çalışması sürdüren şirketlerin sayısı 
ise 6 yıl sonra ilk defa artış göstererek 1.651'e yükseldi.
Raporda arama çalışmalarının hız kazanmasının nedeni olarak 
yüksek metal fiyatları gösterilirken benzer bir durumun yaşan-
dığı 2012 yılıyla yapılan karşılaştırmada elde edilen rakamlar 

2012 yılının gerisinde kaldı. 2018 yılında aktif arama çalışmala-
rında bulunan şirketlerin sayısı 2012 yılındakinin üçte biri ora-
nında daha az olurken sermaye piyasaları tarafından sağlanan 
finansmanın da o döneme göre daha düşük olduğu görüldü. 
Sektörün büyüme eğilimi içerisinde olmasından dolayı maden 
şirketlerinin arama çalışmalarına ve projelere yatırım yapma-
sının şirketler arasında yapılacak anlaşmalardan daha güvenli 
olduğuna dair görüş belirtilirken bu durumun aynı zamanda 
şirketler arasında da rekabeti arttırdığı görülüyor. Sektörle ilgili 
birçok profesyonelin, Batı Avustralya'da bakır bulmak için ara-
ma çalışmalarına devam eden Rio Tinto'nun projesi hakkında 
bilgi edinmek adına uydu görüntülerini inceledikleri biliniyor. 
Rio Tinto CEO'su Jean-Sebastien Jacques geçtiğimiz Ağustos 
ayında Rio Tinto'nun ilgi çekici çalışmalar yaptığı fakat bu ko-
nuda sessiz kaldığı ile ilgili yorumlara karşı yaptığı açıklamada 
oluşan rekabet ortamını gözler önüne sererek: “Rakiplerimin ne 
yaptığımızı bilmesini istemiyorum.” şeklinde açıklama yapmıştı.

Devlete ait İran Madenleri ve Madencilik Endüstrileri Geliştir-
me ve Yenileme Organizasyonunun bir yan kuruluşu olan İran 
Maden Üretimi ve Tedarik Şirketi, Iran Mine House ve özel bir 
şirket ile altı küçük ölçekli altın ve bakır madenlerinin gelişti-
rilmesi üzerine bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu. Bu 
anlaşma ile Hassan Ruhani Hükümeti küçük çaplı altın maden-
lerinin yeniden canlandırılması, aktivasyonu ve geliştirilmesi 
için bir program başlatmayı planlıyor. Ülkenin hemen hemen 
her köşesinde, bulunan operasyonlar ile maden üretiminin art-

tırılması ve yasa dışı madenciliğin kontrol altına alınarak denet-
lenmesi amaçlanıyor. Bunun yanında istihdamın arttırılması, 
yerel topluluklar için katma değer yaratılması ve daha esnek bir 
ekonomi oluşturulması da ülkenin hedefleri arasında yer alıyor.
Belfer Bilim ve Uluslararası İlişkiler Merkezi'ne göre İran dünya-
nın mineral kaynaklarının yaklaşık %7'sini bünyesinde barın-
dırıyor. Altın özelinde ise İran’ın toplam rezervlerinin 320 ton 
olduğu tahmin ediliyor. Ülkenin ayrıca büyük çinko, bakır ve 
demir yataklarına sahip olduğu biliniyor. 

Melbourne'de gerçekleştirilen yatırımcılara yönelik analiz top-
lantısında konuşma yapan BHP CFO’su Peter Beaven, maden-
cilik endüstrisinde şirketler için orta ve uzun vadeli büyümeye 
yardımcı olmak amacıyla yatırım stratejilerinin iyileştirilmesi 
yönünde çağrıda bulundu. Beaven, BHP'nin sermaye yönetim 
politikalarını ve kendi görüşlerini aktardığı konuşmasında ma-
dencilik endüstrisinin ihtiyatlı yaklaşım gösterme eğilimi hak-
kında bazı eleştirel yorumlarda bulundu. Beaven, madencilik 
sektörünün günümüzde yatırımlar konusunda benimsediği 
korumacı tavrın verimsiz olduğunu, sektörel eğilimin aksine 
mevcut piyasa şartları kötüye giderken yatırım miktarlarını art-
tırmanın madenciliğe değer katacağını ileri sürdü. Beaven: 
“Madencilik sektörü çok değişken bir yapıya sahip. Fiyatlar da bu 
değişkenliğe uygun hareket ediyor. Fiyatlardaki bu değişkenlik 
önemli bir risk olsa da aynı zamanda değer katmak için önemli fır-
satlar da yaratıyor. Bu yüzden doğru ürünlere ve doğru varlıklara 
yatırım yapmalıyız. Burada önemli olan doğru zamanı bulmaktır. 
Piyasalar durgunken doğru yatırımı yapmak yaratılacak, değer-
den en üst seviyede performans alınacak zamandır.”

Uzun vadeli sermaye yönetiminin madencilik sektöründe şir-
ketlerin temel taşı ve gerçek farkı yaratan unsur olduğunu ifade 
eden Beaven, sektörün kısa ve orta vadedeki performansının 
piyasa koşullarına aşırı reaksiyon gösteriyor olabileceğini ifade 
etti. Bu yaklaşımın güvenli olduğunu kabul eden Beaven, gü-
venli olanın yatırımcılar ve şirketler için her zaman faydalı ol-
madığını ve sektörün yatırım yapma hakkının elinden alındığını 
sözlerine ekledi.
Şirket yönetimlerinin genellikle piyasaların zirve yaptığı dönem-
lerde büyümeyi teşvik edici yatırımlara, sermaye harcamaların-
da yer açtıklarını ifade eden Beaven, piyasaların dibe yaklaştığı 
zamanlarda ise şirketlerin odaklarını borçlarını azaltmaya yö-
neltmeleri nedeni ile piyasaların daha da dibe çekildiğini vurgu-
ladı. Beaven, bu durumun piyasaların döngüsünü yanlış yorum-
lamak nedeni ile gerçekleşebileceği gibi şirketin hissedarlarının 
daha tutumlu ya da girişken olunması adına oluşturduğu baskı 
ile de gerçekleşebileceğine dikkat çekti. Beaven, madencilik 
sektörünün yatırım yapmamak ile iyi yatırım arasındaki farkı ka-
rıştırmamasının çok önemli olduğunu ifade etti.  
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2018 - 2022 Döneminde Küresel Altın Üretiminin 
Artması Bekleniyor  

Suudi Arabistan Ekonomisini Madencilikle 
Çeşitlendirecek 

Yeni Nesil Bataryalara 620 Milyar Dolar Yatırım... 

Kasım 2018

Kasım 2018

Kasım 2018

Fitch Solutions hazırladığı raporda, 2018-2022 döneminde ger-
çekleştirilecek altın üretiminde bir artış öngördü. Artışın sebebi 
olarak ise yükselen altın fiyatları ve şirketlerin finansal olarak el-
lerini güçlendirmesinin daha büyük maden yatırımlarını teşvik 
etmesi olarak gösterildi. Şirket yayınladığı raporda küresel altın 
üretiminin 2018-2022 yılları arasında %2,6 büyüme kaydede-
rek 104 milyon ons seviyesinden 115 milyon onsa ulaşacağına 
dair öngörüler yer alırken altın fiyatlarının ise 2018 yılı sonunda 
beklenen ortalama değer olan 1.275 onstan 1.400 onsa yükse-
leceği tahmin edildi.
Raporda, Rusya'nın 2018 yılında geçen yıla kıyasla 0,8 artışla 
gerçekleştirdiği %4'lük büyümenin yükseliş trendine öncülük 
ettiği belirtildi. Rusya'nın faaliyete geçmesi beklenen 19 proje 
ile birlikte öncü rolünü üstlenmeye devam etmesi bekleniyor. 
Bu konu ile ilgili analistlerin görüşleri şu şekilde oldu: “Rusya’nın 
altın üretiminin hız kazanmasını bekliyoruz, çünkü kıymetli ma-
denlere yönelik iç talep, batı ülkeleri tarafından Rus devlet ban-
kalarına yaptırım uygulanması korkusu ile destekleniyor. Böyle 
bir durum gerçekleşirse bankalar altın rezervlerini arttırarak yanıt 
verecek bu da altın talebini daha fazla arttıracak."
Raporda, ABD'nin altın üretiminde de istikrarlı bir artış öngörü-
lüyor. Fitch, 2018 yılındaki 8 milyon ons olan üretim rakamının 
2027'ye kadar 8,6 milyon onsa yükselmesini bekliyor. Raporda 

yükselmeye neden olan unsurların arasında küçük çaplı maden 
şirketlerinin yeni projelerde ve hali hazırda devam etmekte 
olan projelerde gösterdikleri faaliyetler olduğu belirtilirken 
aynı zamanda Newmont Mining gibi maden devlerinin yeni ge-
nişleme projeleriyle üretim rakamlarını arttırmalarının ABD'nin 
altın üretimine önemli katkı sağlayacağı da ifade ediliyor.
Avustralya'da, Newmont’un 2018 üretiminin 1,5-1,7 milyon 
olacağını tahmin ediyor. Newmont ve OZ Minerals'in devasa 
Carrapateena Bakır-Altın Projesi’nin Avustralya'nın yıllık üreti-
minde artış yaşanmasına yardımcı olması beklenirken ülkenin 
2018-2027 yılları arasındaki altın üretiminin %3'lük artışla 10,1 
milyon onstan 13 milyon onsa ulaşması bekleniyor.
Çin'in ise küresel altın arzı konusunda olumsuz bir tablo sergi-
leyeceği tahmin edilirken düşen tenörler, sıkılaşan çevre stan-
dartları ve düşük maliyetli varlıklara odaklanan madenciler 
nedeniyle ülkenin altın üretim portfolyosunun daralması bek-
leniyor. Çin'in yıllık ortalama büyüme oranı %0,2 olarak tah-
min edilirken bu oran önceki 10 yıllık dönemki yıllık ortalama 
%5,5'lik büyüme ile kıyaslandığında kayda değer bir yavaşla-
ma gösterdiğine dikkat çekiliyor. Yavaşlayan büyüme oranla-
rına rağmen Çin’in 14,8 milyon onsluk üretimi ile bir süre daha 
dünyanın en büyük altın cevheri üreticisi olması bekleniyor. 

Suudi Arabistan Kralı Salman, ülkenin gayri safi yurtiçi hası-
lasının (GSYİH) 24 milyar riyale (6,4 milyar dolar) çıkarması 
ve petrol dışı GSYİH 'sini yaklaşık yüzde 3 oranında artırması 
beklenen Waad Al-Shamal Projesi’ni açıkladı. Enerji, Sanayi ve 
Maden Kaynakları Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kuzey 
bölgesinde gerçekleştirilecek 440 kilometrekarelik proje için 85 
milyar riyal değerinde yatırım yapılacağı belirtildi. Enerji Bakanı 
Khalid Al-Falih: "Bir sonraki aşamanın tamamlanması, krallığın 
fosfat üretimini yılda 9 milyon tona çıkaracak. Bu, Suudi Arabis-
tan’ı dünyanın en büyük ikinci fosfat üreticisi yapacak” şeklinde 
açıklamalarda bulundu.

Suudi yetkililer, yatırım yapılacak bölgede 500 milyon ton fos-
fat cevheri rezervi bulunduğunu tahmin ederken bu oran küre-
sel görünür (proved) fosfat rezervlerinin yaklaşık yüzde 7'sine 
tekabül ediyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı ülkenin kulla-
nılmayan mineral kaynaklarının 5 trilyon riyal (1,33 trilyon do-
lar) değerinde olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.
Suudi Arabistan'ın ekonomisini petrol ve doğal gaz bağımlılı-
ğından kurtarma çabaları, ülkenin madenciliğe verdiği önemi 
arttırıyor. Ülkenin bu kapsamda bugüne kadar yeterli ilgiyi 
görmeyen alüminyum hammaddesi boksit, fosfat, altın, bakır 
ve uranyum gibi maden kaynaklarına yönelmesi bekleniyor. 

Bloomberg NEF tarafından yayınlanan yeni bir öngörüye göre 
küresel enerji depolama piyasalarının 2040 yılına kadar toplam 
942 gigawata ulaşması, bu büyümeyi destekleyecek yatırım 
miktarlarının toplamının ise 620 milyar dolara ulaşması bekleni-
yor. Düşen pil maliyetlerinin yatırımları teşvik ettiği belirtilirken 
tahminlere göre bir lityum-iyon depolama sistemleri için gerekli 
sermaye maliyetinin 2030 yılına kadar yüzde 52 daha düşmesi 
beklenmektedir. Maliyetlerdeki düşüşün artan yatırım miktarla-
rındaki önemli bir unsur olduğu kabul edilirken piyasaların baş-

ka dinamikleri olduğuna da dikkat çekildi. Çin'den Kaliforniya'ya 
birçok bölgede alınan önlemler ve yeni yatırımlar talep miktarını 
arttırmaya devam ediyor. Elektrikli araçların kullanımının artışı ve 
güneş enerjisinin küresel enerji arzındaki yerinin günden güne 
artması gibi nedenler enerji depolama sistemlerine olan talebin 
artmasını sağladığı belirtilirken bataryalara elektrikli araçların 
şarj edilmesinin yanı sıra uzak bölgelerde enerjiye ulaşımı ko-
laylaştırmak için depolamaya imkân vereceğinden ayrıca önem 
gösterildiği ifade edildi. 
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Lapseki’den Sonra İvrindi’de de Siemens 
Tercih Edildi

Şubat 2018’de devreye alınan Lâp-
seki Altın ve Gümüş Zenginleştir-
me Tesisi’nde Siemens Türkiye'nin 
yeni elektrik ve otomasyon tekno-

lojilerinden faydalanan Tümad Madencilik’in, Lapseki Proje-
si’nde sağlanan memnuniyet nedeniyle İvrindi Altın ve Gümüş 
Zenginleştirme Projesi’nde de Siemens’i tercih ettiği öğrenildi. 

Global pazarda son dönemde üretim gücünü artıran Türkiye, 
araştırmalara göre altın rezervi bakımından dünyada sekizinci 
sırada yer alıyor. Türkiye’de son dönemde açılan altın maden-
lerinden biri de Tümad Madencilik tarafından işletilen Lapseki 
Altın ve Gümüş Zenginleştirme Tesisi. Madenin işletme süresi 
boyunca 7,15 milyon ton cevher üretmesi bekleniyor. Tesiste 
ton başına altın ve gümüş oranları sırasıyla 1,85 gram ve 1,86 
gram olarak hesaplanırken, üretim döngüsünde ise yüzde 
94,91 altın ve yüzde 72,35 gümüş kazanımı bekleniyor. 

Mükemmel Bir Çözüm Ortağı
Lapseki gibi üst düzey tesislerde operasyonların güvenli ve 
ekonomik olarak yürütülmesi gerekiyor. Arayışlarında bu nok-

tadan yola çıkan 
Tümad mineral, 
maden ve çimento 
pazarındaki anah-
tar teslim çözüm-
lerinin yanı sıra 
elektrifikasyon ve 
otomasyon tek-
nolojilerinde lider 
konumu nedeniyle 
Siemens ile çalış-
ma kararı aldı. 

İş birliği kapsa-
mındaki ürün-
lerin tamamının 
Siemens fabrika-

larında ve Siemens Türkiye insan kaynağı ile üretildiğine 
dikkat çeken Siemens Mineral Satış Sorumlusu Emrah Meh-
metoğulları; “Anahtar teslim, kapasite artışı, dönüşüm ve 
modernizasyon projelerinde sahip olduğumuz uzmanlığımız 
ile Lapseki Altın Madeni için mükemmel bir çözüm ortağı ol-
duk. Siemens Türkiye mühendisleri, ülkedeki diğer madencilik 
projelerindeki deneyimlerini bu proje ile bir kez daha hayata 
geçirdi.” dedi. 

Siemens’in Tümad'a sunduğu hizmet yelpazesi ise oldukça ge-
niş. Lapseki Altın Madeni’nde yürütülen çalışmalar kapsamında 
anahtar teslim tasarım, planlama, mühendislik, proje yönetimi, 
imalat, montaj, test ve devreye alma dahil elektrik ekipmanları, 
entegre çözümlerin teslimatı ve kurulumu bulunuyor. 

Güvenilir DCS Sistemi Tercih Edildi
Projede proses kontrol sistemi için dünyada en güvenilir DCS 
olan ve sektöre özel hazırlanan PCS7 tabanlı Cemat/MinAS kü-
tüphane ve yazılımı tercih edildi. Kolay sistem yapılandırması 
ve kullanıcı dostu niteliğiyle öne çıkan Cemat/MinAS yazılımı, 
mineral endüstrisinin başta prodüktivite, tesis kullanılabilirli-
ği ve enerji verimliliği olmak üzere tüm ihtiyaç ve taleplerini 
karşılıyor. 

siemens.com/mining

Siemens Mineral Satış Sorumlusu 
Emrah Mehmetoğulları

TÜMAD Lapseki Madeni
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Tungsten Madencilik 15 Yıllık Deneyimiyle Sektörde 
Adından Söz Ettiriyor

İkinci Nesil Epiroc Sıfır Emisyonlu Filo 
Power Change Günlerinde Tanıtıldı

Tungsten Madencilik Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi, 15 
yıllık maden makinaları tec-
rübesini sektörün faydasına 

sunmak üzere kurulmuştur. Amacımız, özel sektör-üniversite 
iş birliği temelinde bilimsel verilerden yola çıkarak çalışanları-
mız ve iş ortaklarımıza güvenilir ve en kaliteli hizmeti sunmak, 
değer yaratmaktır. 

Şirket olarak cevher zenginleştirme makinaları üretimi gerçek-
leştiriyoruz. Bugüne kadar sektörde çok güzel çalışmalara imza 
attık. Şirket olarak en önemli eksikliklerimizden birisi kendimizi 
sektöre istediğimiz gibi tanıtamamış olmamızdır. Cevher zen-
ginleştirme konusunda bugüne kadar yapmış olduğumuz ye-
nilikleri sektöre tam olarak anlatamadık. 

Tungsten Madencilik olarak manyezit, mangan, manyetit, ku-
vars zenginleştirme makineleri üretiyor ve büyüyen sektörü-

müzde potansiyel yeni müşterilerimizle “tanışmak” istiyoruz.

Tungsten Madencilik olarak ürettiğimiz cevher zenginleştirme 
makineleri şunlardır:

• Yaş manyetik seperatör 
• Kuru manyetik seperatör 
• Roll tipi seperatör
• Bant üstü manyetikler

Manyezit üreten müşterilerimiz için yapmış olduğumuz yüksek 
gradient tambur seperatörlerimiz, hali hazırda çalışan üretim 
tesislerinde çok güzel sonuçlar vermektedir. Müşterilerimiz-
den gelen olumlu bu geri dönüşler memnuniyetlerini gözler 
önüne sererken, bizleri de yeni çalışmalarımız konusunda mo-
tive etmektedir. 

tungsten.com.tr

Epiroc, 60.000'in üzerinde 
çalışma saati ile yer altı yük-
leyicilerinde, kamyonlarda ve 
sondaj kulelerinde ikinci nesil 

ürünlerle kanıtlanmış akü ve sıfır emisyonlu filosunu genişletir-
ken yeni bir akü hizmeti de sunmaya başladı. Yeni akülü elekt-
rikli ekipmanlar sayesinde maden operasyonlarına en üst sevi-
ye sağlık ve güvenlik, azaltılmış sera gazı emisyonları ve düşük 
işletme maliyetleri gibi bir dizi fayda sağlanabiliyor.

Epiroc Yeraltı Kaya Kazısı Bölümü Pazarlama Başkan Yardımcısı 
Stevan Topalovic bu yeni seri ile ilgili şunları dile getirdi: “Akü-
lü elektrikli, sıfır emisyonlu ekipmanlarla madencilikte sürdürü-

lebilirliğe yönelik sorumluluğu bizler yönetiyoruz. Power Change 
Günlerinde, ikinci nesil elektrikli akülü 14 ve 18 tonluk yükleyicile-
rimizi, 42 tonluk kamyonumuzu ve yüzey sondajı, üretim sondajı 
ve kaya kuvvetlendirme teçhizatları dâhil olmak üzere orta ölçek-
li sondaj ailemizi gururla sunuyoruz.”

Örebro, İsveç’te gerçekleştirilen Power Change günlerinde, bu 
sektörün dönüşümünde ön planda bilginin ve gelişmenin oldu-
ğu vurgulanırken önemli konuşmacılar, akülü ekipman, akü üreti-
mi ve araştırma konusundaki uzmanlıklarını paylaştı. Epiroc Yeral-
tı Kaya Kazısı Bölümü AR-GE Başkan Yardımcısı Anders Hedqvist 
ise konuyla ilgili şunları aktardı: “Geleceğin madeni; karbondioksit 
içermeyen, dijitalleştirilmiş ve otonomdur. Bu, yeni bir kontrol siste-
mi, gelişmiş ekipman ve sürdürülebilir bir sektör için gelecekteki ta-
lepleri karşılayan verimli yönetim sistemleri gerektirir. Power Change 
günlerinde sahada seçtiğimiz önemli ortaklarımız, yeni akülü teçhi-
zatlarımızın sunumlarını görüp yeni akü hizmetlerimizi öğrendiler. 
Yenilik sahnemiz olan yeni Kontrol Kulesi’nde gelişmiş otomasyon 
çözümlerini de gösterdik ve daha güvenli, daha verimli faaliyetler 
doğrultusunda stratejileri tartıştık.”

Epiroc, teknoloji dönüşümünü gerçekleştirmek için ikinci nesil 
elektrikli teknoloji platformunu geliştirmek amacıyla Northvolt 
ve ABB gibi ortaklarla güçlerini birleştirdi. Söz konusu platform, 
güvenlik, performans ve güvenilirlikle ilgili madencilik sektörü-
nün yüksek ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmıştır. 

epiroc.com

26





www.madencilikturk iye.com
1 Aralık 2018

ETKINLIK DEĞERLENDIRME

Madencilik sektöründe görev alan jeologları aynı çatı altında 
toplamak ve ortak bir ses olmak amacıyla 11 Kasım 2011 tarihin-
de kurulan Maden Jeologları Derneği (MJD)’nin 7. kuruluş yıldö-
nümü, 09 Kasım Cuma günü Ankara’da gerçekleştirilen bir kok-
teyl ile kutlandı. Kokteylde, ağırlıklı olarak arazide çalıştıkları için 
sık sık bir araya gelemeyen ve madencilik sektöründe değişik 
kademelerde çalışan jeologlar bir araya gelme fırsatı yakaladılar.

Derneğin pek çok üyesinin ve sektörün önemli isimlerinin de 
katıldığı etkinlik MJD Yönetim Kurulu ve aynı zamanda UM-
REK Üyesi olan Cem Yüceer’in açılış konuşması ile başladı. 
Etkinlik MJD’nin yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Şentürk’ün derneğin ortaya çıkışı, gelişimi, MJD’nin madencilik 
sektörü için yapmış olduğu katkıları ve gelecekte gerçekleştir-

Maden Jeologları Derneği (MJD) 7. Yaşını Kutladı

UMREK Kodu Tanıtımı Ankara’da Gerçekleştirildi

meyi düşündüğü faaliyetlerini anlattığı sunum ile devam etti.  
Sunumunun sonunda 21 Kasım 2018 tarihindeki “UMREK Ko-
dunun Tanıtımı Etkinliği” organizasyonuna katılım sağlanma-
sının önemini vurgulayan Şentürk’ün ardından her yıl olduğu 
gibi doğum günü pastası kesilerek dernek üyeleri ve ziyaretçi-
lerin sohbetleri eşliğinde etkinlik noktalandı.

Özellikle uluslararası arenada ülkemizi temsil eden ve profesyo-
nel mesleki gelişim konusuna çok önem veren MJD Kurulduğu 
günden bu yana maden jeologlarının sektördeki öneminin farkı-
na varılmasına katkı sağlıyor. Çalışmalarıyla üyelerine güven ve-
ren Maden Jeologları Derneği’nin 7. Yaşını en içten dileklerimizle 
kutlar, nice yıllar aktif faaliyetlerini sürdürebilmesini dileriz. 

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UM-
REK) tarafından uluslararası standartlara uyumlu olarak maden 
arama sonuçlarının, maden kaynak ve rezervlerinin doğru, 
tutarlı ve güvenilir bir şekilde hesaplanarak raporlanabilme-
si amacıyla geliştirilen ‘UMREK Kodu‘nun tanıtımı 21 Kasım 
2018’da Ankara’da gerçekleştirildi. UMREK ile eş güdümlü ça-
lışacak ve Yetkin Kişi adaylarını belirleyerek UMREK’in onayına 
sunacak olan “Yerbilimleri Maden ve Metalürji Profesyonelleri 
Birliği” YERMAM ile YERMAM’ın stratejik partneri olan Maden 
Jeologları Derneği’nin (MJD) desteği ile gerçekleştirilen tanı-
tım etkinliği sektörün geniş ilgisi altında başarıyla tamamlandı.

Gerçekleştirilen başarılı organizasyonun ardından katılımcı-
ların aklındaki pek çok soru işaretinin giderildiği görülürken 
UMREK Kodunun uygulanmasında doğal bir geçiş süreci yaşa-

nacağı düşünülüyor. Ancak ülkemizde hali hazırda bulunan ve 
uluslararası arenada kabul görmüş JORC, NI43-101 gibi kodlara 
hakim olan pek çok yer bilimcinin de desteği ile ülkemizin bu 
yeni standarda hızlıca uyum sağlayacağı ve maden projeleri-
nin niteliklerinin artacağı öngörülüyor.

Maden Kaynak, Maden Rezerv ve Maden Arama Faaliyetlerinin 
Uluslararası Standartlarda Raporlandırılması ve UMREK (Cem 
Yüceer),YERMAM; Kuruluş Amacı, Yapısı ve Misyonu (Semih 
Demircan),Ekonomik Maden Aramacılığı (Ahmet Şentürk), 
Maden Aramacılığında UMREK Koduna Göre Kalite Güvencesi 
ve Kontrolü (QA/QC) Uygulamaları (Dr. Mesut Soylu), Afyonka-
rahisar-Dinar-Dombayova Kömür Sahasında “JORC” Kodunda 
Yapılan Çalışmalar (Dr. Berk Besbelli) başlıklarındaki sunumlar 
tanıtım etkinliğinde katılımcılarla paylaşılırken sunumlara um-
rek.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir. 
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En iyi sonuçlar için,
En iyilerle çalışın.
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Epiroc Bölge Marka İletişim ve Pazarlama Müdürü Duygu Evrankaya, 
Ekim 2018’de Dubai’de gerçekleşen RAK Taş Ocağı İşletme Fuarı 

izlenimlerini bizimle paylaştı.

ETKINLIK DEĞERLENDIRME

Epiroc, Dubai’de Gerçekleşen RAK Taş Ocağı İşletme 
Fuarı’nda PowerROC ile Gövde Gösterisi Yaptı

Yıllardır, madencilik ve inşaat endüstrileri için dünya standart-
larını yeniden şekillendiren ekipman üreten, satan ve servis 
hizmetlerini veren lider bir firmanın çalışanı olarak, taş ocakla-
rının büyük bir hayranı olduğumu söylemeliyim. Benim için ve 
inanıyorum ki mühendis olmayan çoğu insan için taş ocakları 
ziyaret edilmesi gereken büyüleyici yerler, özellikle de gidece-
ğiniz sahada gerekli güvenlik şartları sağlanmışsa ve yanınızda 
sizin güvenliğinizin sorumluluğunu alabilecek eğitimde ve ka-
librede kişiler varsa... 
Ekim ayında, Ras Al Khamiah Taş Ocağı İşletme Fuarı’na katıl-
mak ve Orta Doğu’nun en önemli taş ocaklarından biri olan 
Kadra Q4 taş ocağının büyüsüne kapılmak üzere, Stevin Rock 
LLC’nin sahasına doğru yola koyulduk. Dubai’den 45 dakika 
süren yolculuk sırasında Ras Al Khamiah’ın ülkede en değişken 
arazi yapılarından birine sahip olduğunu kolayca görebiliyor-
sunuz: Kayalık dağlar, portakal rengi kumlarla kaplı çöller, yeşil 
düzlükler, dereler, lagünler ve uzun, temiz bir kıyı şeridi... Bana 
göre; tüm bu değişken yer şekilleri içindeki parlayan yıldız olan 
Jebel Jais, 1.900 metreyi aşan yüksekliğiyle ülkenin en yüksek 
dağı olarak tüm heybetiyle burada yer alıyor.
Hayalinizde canlandırabileceğiniz gibi: Dünyanın en büyük 
çimento üreticilerinden olan Ras Al Khaimah emirliği, Mu-
sandam Yarımadasında başlayan ve Umman’daki Sur’a kadar 
aralıksız uzanan Hajar Dağları sayesinde Körfez bölgesinin en 
büyük kaya taş ocağına ev sahipliği yapıyor. Bu benzersiz jeo-
lojik armağan sayesinde Ras Al Khaimah, sadece Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde değil tüm Körfez Arap Ülkeleri İş birliği Konseyi 
(GCC) ülkelerin içinde de metal dışı madencilik sektörünün ön 
saflarında yer alıyor.
Taş ocağına yaptığım yolculuk sırasında aklımdan geçenler sa-
dece bölgenin büyüleyici ve değişik coğrafi şekilleri değildi el-

bette. Maden sa-
hasına ulaşıncaya 
kadar; Ras Al Kha-
imah’daki bu dağ-
ların Palm Jumeri-
ah ve Burj Khalifa 
gibi bölgenin fark 
yaratan mega 
proje ve ikonların 
inşasında gere-
ken materyalleri 
sağlayıp sağlama-
dığını sorgulayıp 
durdum kendi 
kendime. Daha 
sonra sohbetimiz 

sırasında, Ortadoğu’daki meslektaşlarımın teyidi ile Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin bugünkü haline dönüşüm sürecinde ihti-
yaç duyulan çimento ve yapı malzemeleri için kullanılan hayati 
hammaddelerin Ras Al Khamiah dağlarından elde edilmiş oldu-
ğunu öğrendim. Şaşırdığımı söyleyemeyeceğim, öyle büyük ve 
etkileyici azamette bir kaynak görmüştümki yol boyunca...
Ortadoğu’daki inşaat sektörünü biraz daha detaylı araştırdığım-
da; Stevin Rock’ın 40 yılı aşkın bir süredir, Ortadoğu’daki proje 
geliştirme ve inşaat sektörlerine ait tedarik zincirinde olmazsa 
olmaz bir halka olduğunu öğrendim. Dünyanın en büyük taş 
ocağı işletmecilerinden biri ve şu an itibariyle, inşaat, çimento, 
çelik ve madencilik sektörlerine yönelik nitelikli kireçtaşı, dolo-
mit ve gabro ürünlerinde üç tesiste yıllık 80 milyonun üzerinde 
üretim kapasitesine sahip bir firma...Kardeş şirketi RAK Rock ile 
birlikte Stevin Rock, dünyanın en büyük taş ocağı işletmecisi 
gruplarından biri ve global projelere ve müşterilere hammadde 
tedariğinde bulunuyor. Şirketin sahibi, Birleşik Arap Emirlikle-
ri’ndeki yedi Emirlikten biri olan Ras Al Khaimah hükümeti. Ras 
Al Khaimah Emirliği sınırları içerisindeki üç taş ocağından istik-
rarlı bir çizgide ürettiği yüksek kaliteli kireçtaşı, gabro, beton ve 
asfalt agregaları ile Stevin Rock,  sektördeki itibarlı, marka adı 
kaliteyle, güvenilirlikle, inovasyonla ve mükemmeliyetle özdeş-
leşmiş dev oyunculardan biri haline gelmiş.
Ras Al Khamiah Taş Ocağı İşletme Fuarı’nın düzenleniş amacı-
nın; Stevin Rock gibi, alanının en iyisi denilebilecek uluslarara-
sı standartlarda uygulamalara sahip, en son teknoloji ürün ve 
ekipmanları, ileri teknolojileri kullanan taş ocağı işletmeciliğine 
dair etkileyici ve ilham veren bir şov yapmak olduğu etkinlik 
öncesinde bana iletilmişti. Ne kadar etkileneceğimi açıkçası 
ben de çok merak ediyordum. Sanki yol gitgide uzuyor, merak 
ve heyecanım kat kat artıyordu. 
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Güç ve
performans

United. Inspired.

PowerROC serisi deliciler, zor koşullar altında 
çalışmaya yatkınlığıyla adının hakkını veren güçlü 
yüzey delici makinalardır.
PowerROC T35, yüksek delgi hızı ile;  inşaat, agrega ve taş ocağı sahaları 

için gerekli güç ve performansı sağlamak üzere geliştirilmiştir. 
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Stevin Rock Kadra Q4 taş ocağına vardığımızda, etkinliği orga-
nize eden Terrapinn Middle East FZ LLC’nin organizasyonda 
her tür detaya, güvenlik önlemlerine verdikleri önemi ve her-
şeyin kusursuz işlemesi için gösterdikleri yoğun gayreti gördü-
ğümde, MENA’da yer alan, dünya standartlarında bir taş ocağı 
işletme tesisinde düzenlenen ilk Quarrying Show’a şahit olma 
ayrıcalığına sahip olduğumu hissettim. 
Tüm katılımcılarla teker teker ilgilenen Terrapin Middle East FZ 
LLC’nin Etkinlik Direktörü Natasha Haberfield-Smith, sohbeti-
miz sırasında etkinliği şu sözlerle yorumladı: “Stevin Rock ile iş 
birliği yapılarak gerçekleştirilen RAK Quarrying Show, Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde ilk defa düzenlenen bir organizasyon ve son derece 
başarılı geçtiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Aylar süren 
etkinlik planlaması ve danışmanlığı çalışmaları, 30 ağır iş makine-
si ve 15 etkinlik katılımcısı ile gerçek anlamda meyvelerini verdi. 
Sektörün önde gelen kilit oyuncuları da buradaydı ve Ras Al Kha-
imah taş ocağı işletmeciliği sektörünün günümüzdeki lider konu-
muna yükselmesinde kullanılan yeni teknolojilere ve ekipmanlara 
dair öngörülerini ve yorumlarını ilettiler. Sürdürülebilirlik ana te-
ması üzerine yoğunlaşan Stevin Rock ve Terrapinn Middle East FZ 
LLC, aynı zamanda uluslararası sağlık ve emniyet standartlarının 
eksiksiz karşılanmasını sağlamak için birlikte hareket ettiler. Lans-
man etkinliği olmasından dolayı, Ortadoğu’daki ve Afrika’daki 
müşteriler büyük ilgi gösterdiler ve daha şimdiden 2019 versiyonu 
için gün saymaya başladık.”
Ras Al Khamiah Taş Ocağı İşletme Fuarı’nın olmazsa olmaz bir 
parçası olarak, Stevin Rock’ın önde gelen tedarikçileri de ekip-
manlarını görücüye çıkarma fırsatını yakaladılar. Epiroc, Stevin 
Rock LLC’nin tercih ettiği ana markalar arasında yer aldı. Gün 
boyunca, farklı konularda çeşitli konferanslar düzenlendi. Epi-
roc olarak bizler son yılların en popüler konusu olan sürdürü-
lebilirlik ve Epiroc’un sürdürülebilirlik yaklaşımından bahsetme 
fırsatı bulduk. Genel Müdürümüz, konuşmacılar arasında yer alı-
yordu ve konuşmasında Epiroc’un Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
ve sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında detaylı bilgi verdi. Kon-
feranslar sonrasında, standımızda müşterilerimizle ve potan-
siyel müşterilerle bir araya gelerek, açık alanda sergilediğimiz 
PowerROC serisi makinemiz hakkında detaylı bilgi paylaştık.
Konferans konuşmacılarından olan Genel Müdürümüz Erdem 
Tüzünalp ile şovu değerlendirdiğimizde: “Etkinliğe katılanlar, 
verimli bir taş ocağı işletmesinin neleri gerektirdiği hakkında yeni 

şeyler öğrenme, sektörün ana paydaşlarıyla iletişime geçme, en 
son drone (insansız hava aracı) teknolojisi, canlı ekipman ve de-
moları deneyimleme, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük taş 
ocağı ekipman parkını keşfetme fırsatını yakaladı. Stevin Rock’un 
delici makine tedarikçisi olarak bizler de bu ilham verici etkinliğini 
bir parçası olmaktan mutluluk duyduk.” şeklinde konuştu.
Organizasyon şirketi, Terrapinn Middle East FZ LLC çıkardıkları 
bu başarılı işten dolayı takdir edilmeyi hak ediyor elbette. Diğer 
katılımcılar ne düşünür bilemiyorum ama etkinliğin organizas-
yonu bence kusursuzdu; en küçük detaya bile önem verilmişti 
ve güvenlikle ilgili her uygulama yerindeydi. Yine de ben  bu 
etkinlikle ilgili Oscar ödülümü (....and the Oscar goes to...), ma-
dencilik sektöründe çığır açacak etkinlikleri destekleyecek ka-
dar cesur ve açık fikirli olmasından dolayı Steving Rock LLC’ye 
vermek istiyorum. 
Etkinlik sonrasında, Stevin Rock LLC Maden Arama Yöneticisi 
olan Jean-Francois Milian ile sohbet etme fırsatım oldu. “Bu et-
kinliğin detayları üzerinde aylardır çalışıyoruz. Şimdi görüyorumki 
hedeflediğimiz ilgiyi çekebildik. Bu durum bizi sadece mutlu et-
mekle kalmıyor aynı zamanda gelecek yıllardaki etkinlikler için de 
çıtamızı yükseltiyor.” diyen Mr.Milian’ın sözlerinden anladığım 
–veya anlamak istediğim- kadarıyla 2019’da başka bir taş ocağı 
şovu düzenlenecek gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? İnşallah olur 
diyelim. 
Ras Al Khamiah Taş Ocağı İşletme Fuarı ile ilgili deneyimlerimi 
paylaşmışken; firmama ait tüm ekipmanlar; bana inanılmaz il-
ham veren, teknolojide çığır açan ve açıkçası biraz da koltuk-
larımı kabartan makinalar olduğu için şovda sergilediğimiz 
yerüstü delme makinamız PowerROC serisi makinelerden de 
bahsetmeden olmaz. 
PowerROC serisi; sorunsuz çalışma rutini ve düşük yakıt tüke-
timi, darbe kuvvetinin optimum şekilde kullanılması, genel 
kullanma kolaylığı ve güçlü performansı sayesinde giderleriniz-
den tasarruf etmenizi sağlar. Mühendis değilim, teknik gurusu 
sayılmam ama inşaat ve maden sektöründeki en önemli prob-
lemlerden birinin “yatan makinalar” olduğunu iyi biliyorum. 
PowerROC serisi makinelerin kullanılması kolay ve pozisyon-
landırması hızlı olduğu için daima hazır ve çalışır durumda olur-
sunuz. Makinanız makina parkı yerine sahada çalışır vaziyette 
operasyonunuzda hazır bulunur. 
Hep diyorum, yine tekrarlıyorum, mühendis değilim… Ama iyi 
bir delici makinadan en önemli beklentilerden biri “delik kali-
tesi”dir. Delik ne kadar iyi olursa patlatma da o kadar iyi olur. 
PowerROC serisi makineler sahip oldukları CopLogic sistemi 
sayesinde, gerekli ayarlamaları kendiliğinden yaparak, sağlam 
hidrolik aksam ve az sayıdaki hareketli parça ile gerçek zamanlı 
olarak en iyi delme performansını elde eder. Kaya koşulları ne 
olursa olsun PowerROC serisi delicilerimiz sarf malzeme mali-
yetlerini düşürerek yüksek bir delgi hızı sağlar. 
Epiroc, PowerROC serisi makineler, sürekli verimlilik ve üret-
kenlik sağlayacak şekilde tasarlanmış güçlü ve ihtiyacınız ol-
duğu anda çalışmaya hazır delici makinalardır. İyi ergonomi, 
yüksek görüş olanağı ve kullanım kolaylığı operatörün verim-
liliğini arttırır. PowerROC ile ihtiyacınız olduğunda çalışmaya 
hazırsınız! 
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KAPAK KONUSU

Epiroc Diamec U6 Smart, 
Ülkemizde İlk Kez Efemçukuru 
Altın Madeni’nde…

İleri teknoloji ürünü “Smart” 
makineler, gelişen dünyaya 
ayak uydurarak günümüz 
madenlerinde sıkça karşımıza 

çıkmaya başladı. Ülkemizde faaliyet gösteren maden şirketle-
ri de özellikle son teknoloji bu “akıllı” makineleri son yıllarda 
tercih etmeye başladılar. Teknolojik makine ve ekipman kulla-
nımının ülkemizde yaygın olarak görüldüğü, teknoloji ve veri 
madenciliği konusunda ülkemizde artık “öncü” diyebileceği-
miz işletmelerden birisi de Tüprag Efemçukuru Altın Madeni.

Önemli yatırım tutarlarıyla 2011 yılında İzmir’in Menderes ilçesi, 
Efemçukuru köyü yakınlarında faaliyete başlayan Tüprag Efem-
çukuru Altın Madeni’nde çıkarılacak toplam cevherin, yapılan 
son rezerv geliştirme çalışmaları ışığında yaklaşık 8,5 milyon ton 
ve yıllık ortalama üretimin yaklaşık olarak 600 bin ton olduğu 
biliniyor. Ülkemizin önemli maden işletmelerinden birisi olan 
Efemçukuru’nda, yapılan güvenli üretimin gereği olarak yüksek 
teknolojili makine ve ekipmanların kullanımı tercih ediliyor. 

Madencilik Türkiye dergisi olarak madencilikte en son tek-
nolojinin kullanıldığı ve Tüprag Metal Madencilik şirketinin 
ülkemizdeki iki maden işletmesinden biri olan Efemçukuru 
Madeni’ni bu kez Epiroc Diamec U6 Smart model yer altı son-
daj makinesini yerinde çalışırken incelemek için ziyaret ettik. 

Yer altı üretim yöntemiyle cevher üretilen, İzmir sınırları içeri-
sinde yer almasına rağmen deniz seviyesinden oldukça yük-
sekte yer alan bu işletmeye yolculuk ettiğinizde sizi çam ağaç-
larıyla kaplı bir orman ve huzurlu bir doğa karşılıyor. Bu eşsiz 
doğa içerisinde yer alan işletme, tüm dünyaya örnek olabile-
cek bir anlayışla üretim yaparken madencilik ve tarımın bir ara-
da yapıldığı bir konsept ile yönetiliyor. Üzümleriyle ülkemizde 
hatta yurtdışında ün yapmış bir bölgede yer alan Efemçukuru 
işletmesinde, ziraat fakültesinden hocaların danışmanlığında 
modern bağcılık faaliyetleri yürütülüyor.

Bu faaliyetler kapsamında, şaraplık bağ alanı olarak toplamda 
yaklaşık 100 dekar, sofralık bağ alanı olarak 90 dekar alanda 
tarım faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. 

İşletmeye girdiğinizde personelin iş sağlığı ve güvenliği ko-
nusunda ne kadar hassas hareket ettiğini görüyor ve siz de 
çok kısa sürede bu sisteme ayak uydurmaya başlıyorsunuz. 
İş güvenliği prosedürlerini sağladıktan sonra giriş kapısın-
da bizi sıcak bir şekilde karşılayan Efemçukuru Altın Madeni 
Halkla İlişkiler Uzmanı Ozan Aykurt; aracıyla yönetim binası-
na ilerlerken bir yandan işletmedeki güncel durum hakkın-
da bizi bilgilendiriyor diğer yandan da işletmeyi ziyaretimiz 
kapsamında bize yardımcı olacak olan Efemçukuru Altın Ma-
deni Jeoloji Birimi Yöneticisi Mustafa Özkayhan’ın yanında 
götürüyor. 

Yönetim binasına vardığımızda Epiroc Diamec U6 Smart mo-
del yer altı sondaj makinesiyle ilgili görüşlerini alacağımız Mus-
tafa Özkayhan ile odasında buluşuyoruz. Özkayhan kendisini 
tanıtırken Efemçukuru Altın Madeni Jeoloji Biriminde gerçek-
leştirilen çalışmaları şu sözlerle anlatıyor: 

“Meslek hayatıma Tüprag Efemçukuru’nda başladım ve 13 yıldır 
burada devam ediyorum. İşletmenin arama dönemiyle başlayan 
süreçte yaklaşık 5 yıl arama faaliyetlerinde çalıştım. Halihazırda 

maden dönemiyle çalışmalarıma devam 
ediyorum. 

Efemçukuru İşletmesi Jeoloji Bölümü-
nün üretimin planlamasında ve ger-
çekleştirilmesi esnasında çeşitli sorum-
lulukları mevcuttur. İşlerimiz kaynak 
kestirim modelinin yapılmasıyla başlar. 
Kaynak model; ekonomik olabilecek 
cevherin üç boyutlu geometrisini ve bu 
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kütle içerisindeki altın ve diğer metal dağılımlarının blok göste-
rimli halini içerir. Bu kaynak kestirim modeli maden bölümünün 
maden ömür planlarının ve rezerv hesaplamalarının yapılma-
sında kullanılır. Uzun dönemli maden üretim planlarında kes 
doldur yöntemiyle üretim yapılacak yerler 10x10 m delgi pater-
niyle, uzun ayak yöntemiyle üretim yapılacak yerlerde ise 5’li zar 
paterniyle yaklaşık 5 m aralıklarla delinir. Bu sondaj bilgileriyle 
tenör kontrol modeli oluşturulur. Tenör kontrol modeli yeniden 
cevherin üç boyutlu geometrisini ve altın blok modelini içerir. 
Tenör kontrol amaçlı bu sondajların maden üretiminin 1,5 yıl 
gibi önünden giderek kısa dönem üretim planlarının yapılması 
için maden bölümüne gerekli zamanı ve esnekliği sağlar. Efem-
cukuru’nda tenör kontrol sondajlarının olmadığı alanlarda üre-
tim yapılmaz. Bu aşamaya kadar jeoloji bölümü madenin kısa 
ve uzun dönem planlamalarında önemli bir rol oynar.

Efemçukuru yapısal kontrollü ve çoklu fazlı epitermal cevher-
leşmedir. Bu nedenle yer altı üretim kazıları esnasında da jeoloji 
bölümü her üretim patlatmasından sonra ayna haritalama ve 
ayna tenörünü temsil edecek numunelemeleri yapar. Burada kla-
sik haritalama yönteminin dışında bir haritalama metodumuz 
var. Bu işlemlerin amacı tenör kontrol modeli için daha fazla bilgi 
edinmek, günlük üretimi takip ederek tesise güncel bilgi akışını 
sağlamak ve üretim esnasında tenör kontrol sondajları ile öngü-
rülememiş faylarla atılan cevherin üretimi esnasında fazla pasa 
kazısının önüne geçerek üretim tenörünün seyrelmesini engelle-
mektir. Ayrıca maden bölümüne kısa dönem planlama için her 
zaman güncel ve aktif bir data sağlanıyor. Jeoloji bölümü tenör 
kontrol modelini sürekli güncel tutarak gerek maden bölümünün 
yaptığı kısa dönemli planların gerekse de gerçekleşen üretimin 
aylık olarak, tonaj, tenör ve seyrelme bilgilerini içeren raporlar 
üretir. Jeoloji bölümü gerek sondaj gerekse yer altı üretimleri es-
nasında toplanan bilgiler ile malzeme yönetimini sağlar. Efemçu-
kuru’nda maden kontrol ve malzeme yönetimi için kurulmuş bir 
teknolojik alt yapımız var. Bu alt yapıyla üretim aynasından tesise 
girene kadar malzemenin otomatik takibini gerçekleştiriyoruz. 
Buna maden kontrol ve malzeme yönetimi diyoruz. Bu süreçte 
jeoloji bölümü, cevher henüz tesise beslenmeden önce doğru ve 
güncel bilgiyi tesise aktarmış oluyor. Efemçukuru konsantre üre-
ten bir tesis. Burada doğrudan çok az miktarda altın elde ediliyor. 
Diğer metallerle birlikte burada konsantre cevher üretimi mevcut. 
Dolayısıyla kırma ve flotasyon aşamalarında malzeme bilgisini 
tesisle zamanında paylaşıyor olmamız tesisin üretim kaybının 
önüne geçiyor veya üretimin maksimum seviyede verimle yap-
masına katkı sağlıyor.

Yer üstünden yapılan sondajlar için ise daha çok yüklenici firma 
kullanıyoruz. Şu an yer üstünde aktif olarak faaliyet gösteren üç 
sondaj makinası mevcut. Bunlar mevcut rezerv alanımızın dışın-
da ruhsat sahamız içinde neler var, onlara bakıyorlar. Tam anla-
mıyla arama yapıyorlar diyebiliriz. 

Yer altında ise 4 adet Epiroc U6 model sondaj makinesi mevcut. 
Bunlardan bir tanesi yeni satın aldığımız ve sizin yer altında göre-
ceğiniz Epiroc Diamec U6 Smart yer altı sondaj makinesidir.

Efemçukuru orta sulfidasyonlu epitermal damar tipi bir cevherleş-
medir. Burada birisi 2,5 kilometrelik, bir tanesi ise 3,5 kilometrelik 
uzunluğa sahip iki adet ana damarımız mevcut. Bunlardan bir ta-
nesi Kestanebeleni, bir tanesi ise Kokarpınar damarıdır. Bizim bütün 
kaynağımız Kestanebeleni damarı üstünde. Kokarpınar hala ara-
ma aşamasında bir damardır. Epiroc Diamec U6 Smart yer altı son-
daj makinesi de şu anda 552 katında hornfels ve fillit yan kayaçları 
içersindeki cevherleşme için delme işlemini gerçekleştirmektedir.”

Özkayhan, madenin jeolojisi ve isleyişi hakkinda bilgiler ver-
dikten sonra Efemçukuru Altin Madeni olarak Smart makineleri 
neden tercih ettiklerini de su sözlerle açikliyor:

“Efemcukuru altın madeninin vizyonu “örnek maden” olmaktır. 
Bu vizyon madenin aramacılığından cevherin ürün haline geldiği 
ana kadar ki tüm süreçlerde mükemmel olmak anlamına gelir. Bu 
da günümüzde ancak profesyonel çalışanlarla ve yeni teknolojile-
ri kullanarak süreç içerisindeki kayıp ve ölü zamanları belirlemek 
ve bunları üretime dönüştürmekle mümkündür. Kayıp ve ölü za-
manların belirlenmesi ise tüm süreçlerinizde doğru ve düzenli veri 
toplanmasıyla ortaya konur. Bu veriler analiz edilerek ihtiyaçları-
nızı belirler, kayıp ve ölü zamanlarınızı üretime dönüştürürsünüz. 
Biz zamanında yaptığımız iyileştirmelerle ve eğitimlerle gerek per-
sonellerimizi gerekse altyapımızı akıllı madencilik teknolojilerine 
her alanda hazırladık. İhtiyacın oluşmasıylada tercihimizi Smart 
makineden yana kullandık.“

Epiroc Diamec U6 Smart yer altı sondaj makinesine duyulan ih-
tiyaçtan da bahseden Özkayhan, 2011 yılından beri işletmede 
zaten Epiroc Diamec U6 yer altı sondaj makinesi kullandıklarını 
belirtirken karar süreçlerini şu sözlerle ifade ediyor: 

“2011-2012 yıllarında alınmış 3 tane U6 serisi makinamız var. 
Gelmiş olduğumuz süreçte artık bu makinalar ekonomik ömürle-
rini tamamlıyorlar. Mobil bakım ekibimizle bu konuda bir maliyet 
analizi yaptık. Revizyon maliyetlerini ortaya çıkardık. Ardından 
sıfır makine almak konusunda nihai kararımızı verdik. Açıkçası 
Smart makine konusunda da oldukça hevesliydik. Diğer Epiroc 
Diamec U6 serisi makineleri de şirketin yatırım stratejisine göre 
ilerleyen süreçte Smart olarak yenilemeyi düşünüyoruz. 2011-
2012 yılında ilk aldığımız U6’ların döneminde de Smart makineler 
vardı aslında ama bunlar ilk jenerasyondu ve henüz çok yeniydi. 
Olumsuzluklarının olup olmadığını bilmiyorduk. Diğer taraftan o 
dönem henüz bu makinelere alt yapı ve yetkinliklerimizin hazır ol-
madığını düşünüyorduk. Bu iki kriter nedeniyle o dönemde Smart 
olmayan Diamec U6 serisini tercih ettik. 

Yeni makine alımında ise yeni marka ya da model arayışına gir-
medik. Bunun en önemli nedeni ise Diamec U6 serisinden ve Epi-
roc işbirliğinden memnun olmamız. Bir diğer önemli nedeni ise bir 
makinenin uzun ömürlü olabilmesi için ya da istediğiniz verimi 
veya performansı alabilmeniz için periyodik bakım ve arızalara 
müdahale süreniz çok önemlidir. Biz buna çok önem veriyoruz. 
Hem bakım personelinin hem de operatörün zaten alışkın olduğu 
bir makineyi tercih etmek ayrıca büyük bir avantajdı.” 

37



www.madencilikturk iye.com
1 Aralık 2018

Epiroc’un satış ve makineyi devreye alma sürecindeki destekle-
rinden de bahseden Özkayhan, firmanın satış işleminin hemen 
ardından start-up (devreye alma) döneminde hızlıca eğitimler 
sağladığını, bu eğitimlerin gerek bakım kısmında, gerekse de 
operatör kısmında oldukça hızlı bir şekilde hayata geçirildiği-
ni vurguladı. Bu destek sayesinde de hem bakım personelinin 
hem de operatörlerin çok kısa sürede yeni makineye adapte 
olduklarının altını çizdi. 

Epiroc Diamec U6 Smart yer altı sondaj makinesinin kendileri 
için önemli bir özelliğinin de kendi kendine delebilme özelli-
ği olduğunu belirten Özkayhan makinenin verilen komutla bir 
manevrayı kendi kendine gerçekleştirebildiğini belirtirken, Epi-
roc Diamec U6 Smart’ın tercih edilmesindeki nedenlerden en 
önemlisi olan bu özelliği şu sözlerle anlatıyor: 

“İşletmemizde yarım saatlik öğle aralarımız var. Yer altı perso-
nelleri yemeklerini yer altı yemekhanelerinde yiyorlar. Vardiya 
değişimlerimizi yer üstünde yapıyoruz. Bu süreler üretim için ölü 
zamanlardır. Smart makina oto pilot delgi özelliğiyle bu ölü za-
malanları üretime dönüştürüyor. Oto pilot delgiyle her vardiyada 
iki defa, iki manevra ilerleme şansımız oluyor. Bu durum verimlili-
ğimizi arttırırken maliyetlerimizi düşürüyor.” 

Epiroc Diamec U6 Smart yer altı sondaj makinesinin Smart özel-
liğiyle, makinenin delgi işlemi esnasında sağladığı tüm dataları 
alabilmenin avantajlarını göz önünde bulundurduklarını özel-
likle belirten Özkayhan, önemli tercih sebeplerinden bir diğeri-
nin de makinenin kendilerine sağladığı veriler olduğunun altını 

çizdi. Özkayhan veri madenciliğinin ön plana çıktığı işletmede 
bu tercihlerini şu sözlerle anlattı: 

“Epiroc Diamec U6 Smart yer altı sondaj makinesi çeşitli sensörler 
yardımıyla tüm delgi parametrelerini ölçüp, kumanda paneline 
monte edilmiş tablet bilgisayarda hem anlık verinin görüntü-
lenmesini hemde verilerin kesintisiz kaydedilmesini sağlıyor. Bu 
önemli avantaj gerek delgi esnasında sondörün anlık karar ver-
mesini kolaylaştırıyor gerekse daha sonrasında verileri analiz et-
menize olanak sağlıyor.”

Epiroc Diamec U6 Smart yer altı sondaj makinesinin yazılımı 
konusunda da görüşlerini belirten Özkayhan, “Makineye özel 
‘Exploration Manager’ adlı bir yazılımı mevcut. Verileri taşınabilir 
USB bellek ile alıp bilgisayara aktardıktan sonra delgi parametre-
leriyle ilgili analizler yapmanızı sağlayan verilere ulaşabiliyoruz. 
Siz parametreleri seçiyorsunuz. Program size otomatik grafikler ve 
raporlar üretiyor. Hangi parametreleri karşılaştırmak istiyorsanız, 
ona göre ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Kullanıcı dostu çok kolay 
bir program. Bu analizleri şirketimiz bünyesinde yapan kişi forme-
nimiz. Formenimiz bu program vasıtasıyla hangi vardiyada, hangi 
formasyonda (bu bilgi jeolojik loglama ile elde ediliyor), hangi delgi 
parametreleriyle, hangi operatörümüz nasıl bir delme işlemi ger-
çekleştiriyor görebiliyor. Verilerin doğru şekilde analiziyle kayıp za-
manlar belirleniyor ve önlenmesi için gereken aksiyonlar belirlenip, 
iyileştirmeler gerçekleştiriliyor. 

Ayrıca Smart U6 serisinde iş güvenliği anlamında ek tedbirler de 
vardı. Yer altında sondaj lokasyonlarında iş kazalarını önlemek 
veya azaltmak, dar sondaj lokasyon alanlarını iyi kullanarak, per-
sonel ve ekipman hareketliliğini minimize etmekle mümküdür. 
Smart makinalarda iş güvenliğini attırıcı kazaları önleyici tedbirler 
alındığını gördük. Örnek olarak hortum sayılarının azaltılması ve 
sensörlü muhafaza kafesini verebiliriz.

Bu önemli özellikler daha güvenli, verimli ve düşük maliyetli üreti-
me ulaşmanızı sağlıyor. Yoksa klasik U6 sondaj makinalarıda sa-
dece delgi hedeflerimizi gerçekleştirmek için yeterliydi.” ifadelerini 
kullandı.

Yer üstünde gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin ardından Öz-
kayhan ve ekibiyle birlikte yer altında bulunan Epiroc Diamec 
U6 Smart yer altı sondaj makinesini yerinde incelemeye gidi-
yoruz. Tesis binasında yer altına inme hazırlık çalışmaları kap-
samında aldığımız iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin ardından, 
tüm güvenlik önlemleri alınmış, eksiksiz teçhizatla yer altına  
iniyoruz. Yer altına inerken madenin yer altı trafik sinyalizas-
yon ışıklarını görüyor, araçların bu ışıkları takip ederek ulaşa-
cakları yere sorunsuz bir şekilde gittiklerine şahit oluyoruz. Yer 
altında dar bir alanda yapılan çalışmaları yerinde görürken ma-
kineden sorumlu operatör Cengiz Tuğtekin ile görüşme fırsatı 
yakalıyoruz. Tuğtekin, yaklaşık 15 senedir sondaj operatörlüğü 
yaptığını belirtirken Epiroc Diamec U6 Smart yer altı sondaj 
makinesinin ülkemizde ilk kez kullanılıyor olmasının kendileri 
için bir şans olduğunu şu sözlerle dile getiriyor: 
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“Daha önce de Diamec U6 kullandım. Ancak Smart ülkemize ilk 
kez geldi. Diamec U6 Smart zaman kayıplarını önleyen bir özelliğe 
sahip. Vardiya değişimi, yemek arası gibi durumlarda lokasyonu 
terk etmek durumunda kaldığınız anlarda makineyi programlı-
yorsunuz ve makine o sürede kendi delme işlemini gerçekleştir-
meye devam ediyor. Eğer bu sırada delgi işlemi tamamlanmışsa, 
kendisini koruma altına alıp bekliyor. Bu sayede günde 9 metreye 
kadar daha fazla delme işlemi sağlamış oluyoruz. Bunlar verim 
artışı ve zaman kaybı açısından oldukça önemli avantajlar. 

Epiroc Diamec U6 Smart Yer altı sondaj makinesi güçlü bir maki-
ne. Silindir çapı yüksek. Kullanımı rahat ve oldukça kolay. Maki-
nenin kontrol ekranındaki yazılımın Türkçe olması da bizim için 
ekstra bir avantaj oldu. Verileri kendimiz girip değiştirebiliyoruz, 
yönlendirebiliyoruz. Belli bir yere kadar sisteme müdahale edebi-
liyoruz. Kendimizi şanslı hissediyoruz. Çünkü yaşayabileceğimiz 
en iyi deneyimi bu makine ile burada yaşayabiliyoruz. Makine ile 
yapılan tüm çalışmalara ait veriler bir USB bellek ile alınıp bilgisa-
yarda incelenebiliyor ve bu veriler size delme işleminin tüm hika-
yesini anlatabiliyor. Delinen formasyonlarda takımın zorlanma-
sından tutun, delme işlemi esnasında ortaya çıkan hataları bile 
kayıt altına alıyor. Verilen bir arızanın analizini servis görevlileri 
geriye dönük kontrol edip size anında bir çözüm sunabiliyorlar.”

Makinenin operatörü Tuğtekin ile gerçekleştirdiğimiz görüş-
menin ardından Diamec U6 Smart’ın eğitim çalışmalar için 
madende bulunan Epiroc Teknik Servis Mühendisi Peter Sun-
dqvist ile de görüşme fırsatı bulduk. Peter, satış sonrası ziya-
retleri ellerinden geldiğince sık gerçekleştirmeye çalıştıklarını 
belirtirken sözlerine şöyle devam ediyor: 

“Bu eğitim Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz ilk eğitim ve bu tarz eği-
timlere devam etmeye çalışacağız. Operatörler birkaç ay boyunca 
ekipmanı kullandıktan sonra ortaya çıkan soruları cevaplamak 
daha faydalı oluyor. Temel olarak bu bizim müşterilerimize olan il-

gimizi gösteriyor. İlk ziyaretimizde sadece ekipmanı devreye almış-
tık. Birkaç aylık kullanım sonrasında ekipman kullanımına alışan 
ekibin kafasında farklı sorular oluşabiliyor. Onlar için yeni bir maki-
na olması açısından bütün bilgilerin sindirilmesi zaman alabiliyor. 
Birkaç ay sonra döndüğümüzde ise daha derinlemesine, daha tek-
nik sorularla karşılaşıyoruz. İhtiyaçları doğrultusunda farklı uygu-
lamaları nasıl gerçekleştireceklerini öğrenmek istiyorlar.”

Süreç ilgili görüşlerini aldığımız Epiroc Yerüstü Deliciler ve 
Sondaj Makinaları Bölüm Müdürü Akay Hökelek, Tüprag ile 
uzun yıllardır tüm yer altı ve yerüstü operasyonlarında maki-
ne satışı ve satış sonrası hizmetler konusunda bir çözüm orta-
ğı olarak çalıştıklarını belirtirken; “Efemçukuru Altın Madenine 
Smart U6 makinemizi teslim etmiş olmaktan da son derece mut-
luyuz. Konvansiyonel makinelerden tamamen farklı olan Smart 
serisi sondaj makinelerimizle ve Exploration Manager programı 
sayesinde, sahada kullanıcıya diğer makinelerle elde edilmesi 
mümkün olamayan bilgileri sağlayabiliyoruz. Smart serisi maki-
nelerle, sahadan delgi sırasında alınan bilgiler, operatörün ma-
kineyi kullanma şekline dair veriler, delgi işleminin hangi teknik 
parametrelerde gerçekleştirildiği, eğer birden fazla makine, ope-
ratör ya da vardiya varsa bunların mukayesesine dair çok çeşitli 
istatistiki bilgi elde ediliyor. Böylece sahada sondaj işleminden 
sorumlu ilgili birim, mevcut operasyonlarını hangi şartlarda ger-
çekleştirdiklerini detaylı bir şekilde görebiliyor, ilerleyen dönemde 
neyle karşılaşabileceklerini de yüksek hassasiyetle öngörebiliyor; 
sonraki operasyonlarında gerekli olduğu düşünülen değişiklik-
leri sadece tahminlere ya da tecrübeye dayalı olarak değil; aynı 
zamanda istatistiksel veriler altında değerlendirip değiştirebili-
yorlar. Bu da doğal olarak son derece yüksek bir performans ve 
maliyet avantajını beraberinde getiriyor. Smart serisi makineler, 
sondaj işleminin kendi doğasından kaynaklanan bilinmezlikle-
ri ve sürprizleri en aza indiren, her sondaj işleminde operatörün 
karşılaşılabileceği zorluklara olabildiğince teknolojik çözümler 
üreten, sondaj sırasındaki her tür işlemi sayısallaştırıp kullanıcı-

nın önüne bir “bilgi” olarak sunan yalnız bugünün 
değil geleceğin makine teknolojisi.” ifadelerini 
kullanıyor.

Epiroc’un davetlisi olarak ziyaret ettiğimiz Tüp-
rag Efemçukuru Altın Madeni’nde, Diamec U6 
Smart yer altı sondaj makinesini yerinde görme 
fırsatı yakalarken kendi alanlarında lider olan iki 
firmanın Smart makinenin faydaları konusunda-
ki heyecanına da ortak olmak bizim için dikkat 
çekiciydi. İşletme içinde yaptığımız teknik gezi 
ile de ülkemizde iş güvenliği, çalışma koşulları 
bakımından muazzam kalitede olan bu işletmeyi 
bir kez daha görme ve her ziyaretimizde işletme-
nin nasıl geliştiğinin farkına varma imkânı yaka-
ladık. İzmir’in eşsiz havası altında gerçekleştir-
diğimiz ziyaretimiz esnasında bizleri samimi ve 
keyifli bir şekilde ağırlayan gerek Epiroc gerekse 
Tüprag yetkililerine en içten duygularımızla te-
şekkürlerimizi sunarız. 

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

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

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

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

Pınarözü madeni, dördüncü bir desandre eklenerek 
üretimini arttirmis olup 2018 yılında beklenen 60.000 ton 
doğrudan satılabilir yuksek tenorlu cinko cevherin 
üretimini mümkün kılacaktır
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PROMINER ile Kendiliğinden 
Yanma Riskini Ortadan Kaldırın

PROMINER özgün bir tek-
noloji olup kömür sektö-

ründe yangını önlemeye yönelik ürün çeşitleri bulunmaktadır. 
Yer altı kömür ocaklarında, kullanıcı sektörlerin kömür stokla-
rında ve özellikle büyük tonajlı gemilerle okyanus ötesinden 
kömür nakliyesi sırasında oluşan kendiliğinden yanma (Spon-
taneous Combustion) ve açık alevli yangınları önlemek ve sön-
dürmek için geliştirilmiştir. Kendine özgü bu ürün çeşitlerinin 
ikamesi bulunmamaktadır.

PROMINER, kömürün kendiliğinden yanma, tutuşma sıcaklığı-
na ulaşması evrelerinde önlem almanın yanı sıra daha ileri risk 
seviyesi olan kömür tozu ve metan gazı infilakları ile pano yan-
gınlarına karşı sıvı ve toz formlarında ürün çeşitlerine sahiptir. 
Yer altında üretim sürecinden başlayarak kullanıldığı son pro-
sese kadar geçen sürede kendiliğinden yanma ve kızışmaya 
maruz kalması sonucunda kömür orijinal özelliklerini kaybeder 

TANITIM

Depolanan kömür yığınlarındaki yangın ve kayıpların önlenmesi

Yer altı ocak uygulama örneği

ve kalorisi azalır. Bu durum önemli mali kayıplara neden oldu-
ğu gibi kullanıldığı proseslerde verimi düşürür.

PROMINER kömürün üretimi, nakliyesi ve stoklanması aşamala-
rında tatbik edilecek ürün yelpazesi ile karşılaşılabilecek iş gü-
venliği risklerini minimize eder önemli ekonomik katkı sağlar. 
Özellikle stoklarda uzun süre bekletilmek zorunda kalınan kö-
mür yığınlarının oksitlenerek kendiliğinden yanmasını ve kızış-
masını önlemektedir. PROMINER ürünleri spreyleme, püskürt-
me, serpme ve enjekte etme şeklinde tatbik edilebilmektedir.

PROMINER kullanıcılarına deneyimli uzman kadrosuyla sorun 
analizi, ürün seçimi ve sahada uygulama dahil olmak üzere 
anahtar teslim çözümler sunmaktadır.

PROMINER sıvı ve toz form-
larında 4 ayrı tipte kullanı-
ma sunulmaktadır:

• WZ P‐11 
(Toz halinde bulunur)
• WZ P‐12 
(Toz halinde bulunur)
• WZ P‐21 
(Sıvı halinde bulunur)
• WZ P‐22 
(Sıvı halinde bulunur)

Detaylı bilgiye doganak.
com veya madendeguven-
desiniz.com adreslerinden 
ulaşabilirsiniz. PROMINER ambalaj şekli
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Çolakoğlu Makina Sektörde 
Lider Olma Yolunda Emin 
Adımlarla İlerliyor

Çolakoğlu Makina faaliyet-
lerine 1980 yılında Makina 
Yüksek Mühendisi Halil Çeli-
karslan’ın kurduğu Çolakoğlu 
Mühendislik Makina Sanayi 
Ticaret Ltd. Şti. ismi altında 
başlamıştır.

Firma ilk yıllarında çay fabrikalarının proses ekipmanları imala-
tı ve vinç imalatı olarak iki dalda faaliyet göstermiştir. Kurulu-
şundan birkaç yıl sonra kaynaklı çelik yapı imalatı ve montaj fa-
aliyetlerine başlamış ve maden sektöründe ilk endüstriyel tesis 
sözleşmesini 1994 yılında o yıllarda Kanada firması olan Çayeli 
Bakır İşletmeleri AŞ ile imzalamıştır. 1995 ve sonrası yıllarda 
maden sektöründe Türkiye’de ve dünyada önde gelen kuru-
luşlar ile çalışarak maden sektörüne katkısını sürdürmüştür. 
2000’li yılların başında, Finlandiyalı Outotec O.Y. firması ile ilk 
yurtdışı taahhüt projesini üstlenerek başarıyla tamamlamıştır.

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 3834-2 ve OHSAS 
18001:2007 sertifikalarına sahip olan Çolakoğlu Makina, "sü-
rekli gelişme" ve "ekip çalışmasına" olan sıkı inancıyla, başta 
madencilik sektörü ve daha birçok endüstriyel sahada kullanı-
labilecek özel proses ekipmanları için tüm tesis, ekipman geliş-
tirme, mekanik tasarım, malzeme temini, imalat ve test işlerini 
gerçekleştirmektedir. Şirket sahip olduğu tecrübeyle başta ma-
den sektöründe olmak üzere maden tesisleri ve maden proses 
ekipmanları imalatı, montajı, bakımı ve onarımı konularında 
uzmanlaşmıştır.

Çolakoğlu Makina son yıllarda benimsediği mühendislik misyo-
nuyla Arsin Makina imalat (6 üretim holü, yıllık 5000 ton kapasi-
te, 6000 m2 alan), Esiroğlu Çelik Yapı imalat (1 üretim holü, yıllık 
2000 ton kapasite, 2400 m2 alan) ve Kavak çelik yapı imalat (4 
üretim holü, yıllık 7500 ton kapasite, 15000 m2 alan) tesisleriyle 
başta ülkesi olmak üzere tüm dünyaya hizmet vermektedir.

Çolakoğlu Ar-Ge
Çolakoğlu Ar-Ge, geliştirilebilir kalite anlayışı ve sahip olduğu 
güncel mühendislik programlarıyla sektörün öncü firmaların-
dan biri olma anlayışıyla çıktığı yolda Karadeniz bölgesinde bir 
ilke imza attı. Eylül 2017’te temelleri atılan, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile koordineli yürütülen sü-
reç neticesinde Mart 2018’te gerekli belge ve ünvanları alarak 
faaliyetine başlayan Çolakoğlu Ar-Ge Merkezi şimdiden önem-
li projeleri hayata geçirdi. 

Car Wash markasıyla maden ve şantiye sahalarında kullanılan 
ağır tip araçların çamurdan ve madenden arındırılması için 
araç yıkama istasyonu, Mobil Wc markasıyla herhangi bir gider 
bağlantısı olmadan kokusuz ve çevreci şekilde kullanılabilen 
mobil tuvalet, Dry Fog markası ile özellikle maden gibi kapalı 
alanlarda tozu indirmek için yapay sislendirme sistemi, ma-
dencilerin en büyük sıkıntılarından biri olan soyunma alanla-
rının endüstriyel çözümünü sağlayan soyunma sepeti, yer altı 
hava akışını kontrol edebilen otomatik kapılar ve yine maden-
lerde kullanılan emniyetli sızdırmaz kapıların üretimi başarıyla 
gerçekleştiriliyor.  

Geliştirdiği ürünleri ihraç etmek, sürekli geliştirmek, ulus-
lararası kalite standartlarını yakalamak, sektörün öncü 
markalarından olmak, kullanıcı odaklı çevreye uygun sür-
dürülebilir kalite anlayışını yakalamak, eğitimli ve yetkin 
teknik personelleri güçlendirmek, katma değeri yüksek 
yenilikçi ürünler geliştirmek, TÜBİTAK destekli çalışmak, 
diğer Ar-Ge merkezleri ve üniversiteler, akademisyen-
ler ile işbirlik içerisinde olmak gibi hedefleri benimseyen 
Çolakoğlu Ar-Ge, Ar-Ge Merkezi bünyesinde toplam 20 
teknik personeli ile yenilikçi ürünler geliştirmenin yanında 
maden sektörüne yönelik mühendislik çözümler ve analiz-
ler üzerinde de geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Ar-Ge 
Merkezi tamamen kendi bünyesinde projelerin tasarımını, 
analizlerini, prototip imalat ve test işlemlerini gerçekleş-
tirmektedir. Çolakoğlu Ar-Ge merkezinde madencilik ve 
endüstriyel alanlara yönelik 8 Ar-Ge Projesi ve 1 Tübitak 
projesi üzerinde çalışmalara devam edilmektedir. 

Çolakoğlu Makina Ar-Ge Merkezi
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Ürünlerimiz
Araç Yıkama İstasyonu: Maden ve şantiye sahalarında kullanı-
lan ağır tip araçların saha içerisinde veya madenden çıkan ça-
murlu araçların ana yollara çıkmadan önce çamurunu püskürt-
me sisteminin sağladığı basınçlı su ile arındıran ve temizleyen 
tamamen otomatik bir sistemdir.

Dry Fog Toz Bastırma Sistemi: Havada asılı halde bulunan 
toz parçacıklarının ultrasonik nozullar vasıtasıyla oluşturulan 
yapay sis ile sarılması, yapay sis içerisinde bulunan ve toz par-
çacıklarıyla aynı boyuttaki su damlacıklarının toz partiküllerine 
yapışması sonucunda toz partiküllerinin yeterince ağırlaşarak 
çökelmesi şeklinde çalışır. 

Mobil WC: organik atıkla-
rın yenilenebilir sisteme 
uygun olarak dönüşümünü 
gerçekleştirdiği için birçok 
avantaja sahip modüler bir 
yapıya uygun olarak tasar-
lanmış bir sistemdir. İçeri-
sinde kullanılan biyolojik 
sıvı sayesinde, organik atık-
lar kolayca parçalanabilir ve 
doğaya zararsız hale dönüş-
türülür.

Askılı Soyunma Sepet Sistemi: Maden ve endüstriyel soyun-
ma odaları için profesyonel bir çözüm sunmaktadır. Her türlü 
soyunma odasına uyarlanabilir ve istenilen kriterlere göre ta-
sarlanabilir olma özelliğine sahiptir. Hijyen, emniyet, güvenlik, 
pratiklik ve kullanışlılık yönlerinden büyük avantajlara sahiptir.

Mining Door: Hava kapısı sistemleri yer altı maden işletme-
lerinde galerilerin belli bölgelerine yerleştirilen havanın akış 
yönünü, hızını ve hava miktarını kontrol etmek amacıyla geliş-
tirilmiş otomatik kapı sistemleridir.

Sızdırmaz Kapı: Yer altı maden işletmelerinde, çalışanların 
yeme-içme gibi yaşamsal faaliyetlerini yerine getirmeleri için 
galerilere açılan yemekhane odalarının giriş kapıları veya ma-
dende oluşabilecek olağan dışı durumlarda çalışanların sığına-
bileceği sığınma odalarının giriş kapıları olarak tasarlanmıştır.

colakogluarge.com
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Dijitalleşme ve Otomasyon 
ile Makine Performanslarının 
Geliştirilmesi

İçinde bulunduğumuz dijital 
çağda iyileştirmeler sadece 
donanım yoluyla elde edile-
memektedir. thyssenkrupp 
olarak yüksek kaliteli, modern 
makine yapımında ve geliş-
tirmesinde uzun bir geçmişe 
sahibiz. Operasyonları bir üst 

seviyeye taşımak için gerekli olan otomasyon ve veri analiz algo-
ritmalarını geliştirmek üzere en iyi mühendislerimizin ve proses 
uzmanlarımızın bilgi birikimini kullanıyoruz. Bu sayede müşte-
rilerimiz makinelerini optimum verimlilikle çalıştırırken operas-
yonlarında yüksek güvenlik standartlarına ulaşır. thyssenkrupp, 
tedarikçileriyle yakın bir işbirliği içinde çalışarak mekanik tasarı-
mından programlama kontrolü ve veri analiz yazılımına kadar 
tamamen entegre edilmiş çözümler sunar.

Mevcut Makinelerin Geliştirilmesi
İş güvenliği regülasyonları, şirketleri ekipmanların dijitalleş-
mesi için yatırım yapmaya yöneltmektedir. thyssenkrupp oto-
masyon ve veri analiz sistemleri mevcut makinelerin uygun 
bir şekilde geliştirilebilmesi amacıyla tasarlanır. Sistemlerin 
uyumluluğunu sağlamayı amaçlayan otomasyon projelerin-
den önce deneyimli servis ekibimizle “otomasyona uygunluk” 
kontrol hizmeti sunulur.

İleri Teknoloji Sensörler
Madencilik ve malzeme elleçleme ekipmanları genellikle yo-
ğun tozlu ortamlarda faaliyet gösterir. Bu nedenle sensörle-
rinin bu şartlarda çalışmaya uygun teknolojiye sahip olması 
gerekir. thyssenkrupp tarafından kullanılan sensörler yoğun 
çamurlu, tozlu, yağışlı, sıcak ya da soğuk şartlarda işlevini yeri-
ne getirmektedir. Bu sayede müşterilerimiz, süreç şeffaflığı için 
tasarlanmış küçük destek modüllerinden tamamen otomatik 
çalışan makine ve kontrol sistemlerine kadar uzanan akıllı çö-
zümlerimizden faydalanır.

İş Güvenliğinin İyileştirilmesi ve Risklerin 
Azaltılması
Otomasyon için bir diğer ön koşul ise yüksek iş güvenliği 
standartlarıdır. thyssenkrupp’un hareket eden makineler için 
sunduğu yüksek güvenilirliğe sahip çarpışma önleyici sistem-
ler, üretim kaybı ve onarımla sonuçlanacak maliyetli çarpış-
maları engelleyerek saha çalışanlarının güvenliğini sağlar. Bu 
sistemler radar sensörleri ve saha çalışanları için takip yazı-
lımları kullanır.

Daha Şeffaf Süreçler
Mevcut makinelerden veya yeni sensörlerden alınan verileri 
kullanmak, prosesleri daha şeffaf hale getirerek makinelerin 
daha verimli çalışmasını ve proses akışındaki zayıflıkların tespit 
edilmesini sağlar.

Daha Yüksek Verimlilik
thyssenkrupp bünyesinde bulunan mühendisler, süreç ve ya-
zılım uzmanları otomatik makine faaliyetlerini optimum hale 
getirmek için koordineli bir şekilde çalışır. Operasyonları sürekli 
olarak taramak ve veri toplamak, makine yüklerinin öngörül-
mesine ve üretim parametrelerinin proaktif bir şekilde değişti-
rilerek optimize edilmesine imkân verir. thyssenkrupp’un akıllı 
kontrol sistemlerine entegre edilen tam otomatik makine park-
larının verimliliği makine bekleme süresinin azaltılması yoluyla 
iyileştirilir. 

Veri Analizi 
Makine ve ekipmanlar, thyssenkrupp otomasyon sistemi ile 
donatıldığında akıllı veri analizine dayalı modern makine öğ-
renme algoritmalarının kullanılmasına uygun hale gelir. Ma-
kine parametrelerini gözlemleyerek bakım operasyonları iyi-
leştirilebilir, makine verimliliği arttırılabilir ve arızalar önceden 
tahmin edilebilir.

Çözümlerimiz:
• Stok sahası yönetim sistemi
• Döner kepçe istifleyici/boşaltıcı otomasyonu
• Kesintisiz çalışan madencilik makineleri için otomatik 
ayarlamalı transfer noktası
• Proses şeffaflığının ve iş güvenliğinin geliştirilmesi için 
çeşitli çözüm ve destek modülleri 

Bize +90 (850) 215 05 76 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. 
thyssenkrupp-industrial-solutions.com
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Madencilik Sektörü İçin thyssenkrupp Industrial Solutions

Dijital uzmanlığımızdan  
en iyi şekilde yararlanın 
Günümüz madencilik sektöründe daha etkin prosesler, geliştirilmiş verimlilik, yüksek sağlık ve 
güvenlik standartları kilit rol oynamaktadır. Yüksek kaliteli, modern tesis ve makine yapımındaki 
geleneksel gücümüzü ve teknolojik bilgi birikimimizi dijital uzmanlık portfolyomuzda birleştiriyoruz. 
Dijital uzmanlıklarımız, operasyonlarınızı bir üst seviyeye taşımak için iki servis alanı içerisinde 
uygun fırsatlar sunmaktadır: değerlendirme & öngörme ve otomasyon & optimizasyon.  
www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com
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İvrindi Altın ve Gümüş Madeninde 
PROMER İmzası

1996 yılında kurulmuş olan 
PROMER Müşavirlik Mühen-
dislik A.Ş.®, enerji santralleri, 

petrol & gaz, petrokimya, maden ve çimento sektörleri başta 
olmak üzere endüstriyel tesisler alanındaki yurtiçi ve yurtdışı 
müşterilerine entegre mühendislik ve teknik müşavirlik ala-
nında hizmet vermektedir. PROMER Müşavirlik Mühendislik 
A.Ş.®, mühendislik ve müşavirlik sektöründe kullanılmakta 
olan en son teknikleri ve yürürlükte olan uluslararası standart-
ları kullanarak, sorumluluğunu aldığı projeleri belirlenen bütçe 
ve süre dahilinde tamamlaması ile müşterilerinden haklı övgü-
ler almaktadır.

Kuruluşundan günümüze kadar faaliyet alanlarında ulusal/
uluslararası birçok projeye imza atan PROMER Müşavirlik Mü-
hendislik A.Ş.®, bağımsız bir teknik müşavirlik ve mühendislik 
kuruluşu olması sebebiyle, üstlendiği pro-
jelerdeki tek başarı kriteri; hizmet verdiği 
müşterisinin hedef ve beklentilerinin ger-
çekleştirilmesidir.

Türkiye'nin altın üretimindeki yeni gücü 
olan Tümad Madencilik A.Ş.’nin maden 
sektöründeki ikinci yatırımı olan ve proje 
finansmanı EBRD (European Bank for Re-
construction and Development) tarafından 
sağlanan İvrindi Altın Madeni tesislerinde 
PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.®, te-
mel ve detay mühendislik hizmetleri ile bir-
likte inşaat yönetimi ve kontrollüğü, satın 
alma teknik danışmanlığı ve devreye alma 
hizmetleri sunmaktadır.

İvrindi Altın ve Gümüş Madeni Tesisi, Balıkesir ili İvrindi ilçesi-
nin 75 km güneybatısında yer alan Değirmenbaşı ve Küçükılıca 
köyleri arasında yer almaktadır.

Tesis kapasitesi 7,7 Mt/y olan proje kapsamında açılacak olan 
4 maden ocağından (Ballıktepe, Karteldere, Kabaktepe ve 
Güney-Boyun ocakları) altın ve gümüş cevherleri çıkartıla-
caktır. Maden çıkarma işlemleri sırasında patlatmalı açık ocak 
madenciliği kullanılacak, hazırlanan cevher, yığın liçi (Heap 
Leach) prosesi ile zenginleştirme işlemine tabi tutulduktan 
sonra nihai ürün olarak altın ve gümüş içeren dore bar elde 
edilecektir. 

Tesis; açık ocaktan çıkartılan cevherin kırma eleme devresi 
ve aglomerasyon ile hazırlaması ve yığın liçi operasyonu va-
sıtasıyla nihai ürüne ulaşmaktadır. Ped, 45M ton rezerv için  
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yerek, elde edilen verileri günlük, haftalık ve aylık raporlarla 
İşveren'e aktarmaktadır. Ayrıca sahada oluşturulan inşaat 
yönetim ekibiyle, gerçekleştirilen imalatın; projesine uygun, 
istenen kalite seviyesinde ve belirlenen sürede gerçekleşmesi 
sağlanmaktadır. PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.®, ekip-
man teslimlerinde görev almakta, saha inşaat ve montaj ekip-
lerinin koordinasyonunu sağlamakta ve operasyonel yönetim 
eğitim dokümanlarını hazırlamaktadır.

2 fazda inşa edilecek, üçüncü aşamada ise 69M ton cevherin  
gelecekteki genişlemesine izin verecek şekilde tasarlanmak-
tadır. Malzeme, üç aşamalı, kapalı devre kırma-eleme devresi 
ve ardından tambur aglomerasyonu kullanılarak ezilecek, 
ezilmiş ve aglomere edilmiş malzeme on metrelik basamak-
larda geleneksel olarak çoklu liç alanına yığılacaktır. Altın ve 
gümüş, seyreltik bir siyanür çözeltisi kullanılarak süzdürüle-
rek çözeltiden karbon adsorpsiyon-desorpsiyon geri kaza-
nım (ADR) işlemi kullanılması ile geri kazanılacak ve dore bar 
oluşturulacaktır.

PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.® bu projede mühen-
dislik hizmetleri çerçevesinde; teknolojik tasarımın gerçekleş-
tirilmesi, yığın liçi tasarımı, mimari, çelik, betonarme, mekanik 
tesisat, mekanik ekipman, enstrümantasyon, borulama ve 
alt yapı tasarımlarının gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Ayrıca 
elektrik tesisatı ve otomasyon tasarımları için konsept tasa-
rımlar hazırlamıştır. Tesisin 3 boyutlu akıllı BIM modelini de 
hazırlayan PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.®, bu sayede 
inşaat ve montaj esnasında farkedilebilen çakışma ve ergono-
mik sorunlar başta olmak üzere birçok hatanın oluşmasını ön-
lemiştir. Teknolojik tasarım ve devreye alma hizmetleri kapsa-
mında ve yığın liçi tasarımında uluslararası firmalar ile işbirliği 
yapılmıştır.

PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.® müşavirlik hizmetle-
ri kapsamında; İvrindi Altın ve Gümüş Zenginleştirme Tesisi 
ile ilgili satın alma çalışmalarında Tümad Madencilik A.Ş.’ye 
teknik destek sağlamaktadır. Satın alma stratejisinin oluştu-
rulması, ihale paketlerinin belirlenmesi ve satın alma teknik 
dokümanlarının oluşturulması ile İşveren Satın Alma eki-
binin tedarikçilerden topladığı tekliflerin teknik 
değerlendirmeleri PROMER Müşavirlik 
Mühendislik A.Ş.® tarafından yapıl-
maktadır.

PROMER Müşavirlik Mühendislik 
A.Ş.® kontrollük hizmetleri kapsamın-
da; tesisin inşaat ve montajı esnasında 
inşaat kontrolörü ve teknik müşavir 
olarak da görev almaktadır. Tüm ya-
tırımın iş programı ve bütçesini izle-

Tesisin devreye alma aşamasında da görev alacak olan 
PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.®, devreye alma pro-
sedürlerini de hazırlayarak devreye alma süreçlerini yöne-
tecektir. Projenin gerçekleştirilmesi esnasında oluşabilecek 
herhangi bir sorunda gerekli tüm kaynaklarını seferber 
eden PROMER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.®, gerek yerli 
gerek ise yabancı uzmanları ile oluşabilecek sorunları anın-
da çözüme ulaştırmaktadır.

İnşaat süreci devam eden İvrindi Altın ve Gümüş Ma-
deni'nde çalışmalar tüm hızıyla sürdürülmekte 
olup, Mayıs 2019'da tesisin devreye 
alınması hedeflenmektedir.

promerengineering.com.tr
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Flowrox: Madencilikte Kanıtlanmış 
Performans

Flowrox Hayatınızı
Daha Kolay Hale 
Getirmek için Var

Operasyonlarınız için pompa ve vana seçimlerinin dikkatli bir 
şekilde yapılması büyük önem teşkil etmektedir. Herhangi bir 
vananın satın alma fiyatı buzdağının sadece görünen tarafıdır.  
Asıl maliyeti; bakım, onarım ve yedek parçalar gibi ihtiyaçlar do-
ğurmaktadır. Flowrox; boyutlandırmadan malzeme seçimine, 
kurulumdan yedek parça teslimi ve bakımına kadar her türlü 
konu için sizlere en uygun çözümleri sunmaktadır. Flowrox öz-
gün tasarımı ile prosesiniz için en uygun operasyonu sağlar ve 
proses kullanılabilirliğini artırırken, toplam maliyeti de azaltır.

Flowrox, akış kontrolü, pompalama, filtrasyon ve atık çözüm-
leri konusunda uzmanlaşmış Finlandiya merkezli bir şirkettir. 
Flowrox’un ana ilgi alanı, zorlu proseslerdeki çamuru kont-
rol etmek ve katı-sıvı ayrımını yönetmektir. Flowrox ürün ve 

hizmetleri IIoT (Endüstriyel Nesnelerin İnterneti) çözümleri 
ve akıllı sistemler ile geliştirilmiştir. Flowrox özellikle maden-
cilik, mineral, enerji ve çevre endüstrileri başta olmak üzere 
birçok proses endüstrisine uygun çözümler ve ürünler sun-
maktadır.

Flowrox Vanaları ve Pompaları Çeşitli 
Madencilik Uygulamaları için Mükemmeldir:
• Öğütme/Eleme
• Hidrosiklon ile ayırma
• Manyetik ayırma
• Flotasyon
• Kıvamlaştırma
• Filtrasyon
• Atık Yönetimi

Ek sistemler: numune alma, dozajlama ve atık su arıtma 

Flowrox, En Zorlu Prosesler için Akış Kontrol 
Çözümleri Sağlar
Flowrox, dünya çapında madencilik, cevher zenginleştirme ve 
metalürji endüstrileri başta olmak üzere, aşınma oranın yüksek 
ve agresif prosesler için, toplam maliyeti düşük, 100.000’den 
fazla kurulum gerçekleştirmiştir. Flowrox’un ABD, Avustralya, 
Güney Afrika, Rusya, Şili ve Çin’de ofisleri ve 81 ülkede 230’dan 
fazla temsilcisi bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.flowrox.com ve info@flowrox.com 
ile bize ulaşın. 

Flowrox Türkiye temsilciliği için: www.troyaproses.com ve 
info@troyaproses.com ile bize ulaşın. 

Flowrox pompaları ve vanaları, büyük ölçekli projeler için çok uygundur. 
Flowrox, her türlü cevher zenginleştirme prosesleri için ağır hizmet tipi 

pinç vanalar, bıçak sürgülü vanalar ve hortum pompa gibi ürünler sunmaktadır. 

Avustralya’nın Tazmanya adasında bulunan “Kara” madenindeki hidrosiklon grubunun üzerinde bulunan 
PVEG50M manuel poliamit gövdeli pinç vanalar

TANITIM
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Zor Prosesler İçin 
Akış Kontrol Ekipmanları

Resmi Flowrox Temsilciniz: Troya Proses Ltd. Şti.
Koza Caddesi No: 33/7 GOP, Ankara
Tel. 0312 4962040
info@troyaproses.com  
www.troyaproses.com

● Pinç Vana
● Bıçaklı Sürgülü Vana
● Hortum Pompa
● Vidalı Pompa

Çözümleri ile prosesinizde güvendesiniz!
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Siemens e-House ile Tak-Çalıştır 
Enerji Çözümleri

Anagold Madencilik, Çöpler Altın Madeni operasyonunda 2016‘da başlatılan Çöpler 
Sülfit Genişleme Projesi için e-House çözümleri seçildi. Toplam 1.700 metrekareyi 

bulan 26 e-House, 10 ay gibi kısa bir sürede teslim edildi. Siemens Türkiye e-House 
sorumlusu Kenan Doğan Tak-Çalıştır Enerji Çözümlerini değerlendirdi.

Siemens ile Sayısız 
Kazanım
Anagold projede enerji da-
ğıtım ve motor kontrol mer-
kezleri için maden sahasının 
işletme şartlarına uygun, ta-
mamı fabrikada üretilip test 
edilen modüler prefabrik 
e-House çözümünü uygun 
buldu. Siemens, 10 ay gibi 
kısa bir sürede toplam alanı 

1.700 metrekareyi bulan 26 e-House’u başarılı bir şekilde teslim 
etti. Siemens e-House konsepti, teklif aşamasında müşteriye su-
nulan üç boyutlu çizimler ve detaylı teknik dokümantasyon ile 
öne çıktı. Teklif aşamasında profesyonelce sunulan kesintisiz 
destek, sipariş aşamasında Siemens’in proje yönetim anlayışı ile 
buluşarak müşteri memnuniyeti odaklı Siemens e-House kon-
septini ortaya çıkardı. Anagold Madencilik, e-House projelerinde 
Türkiye’de Pazar lideri Siemens’i tercih ederek sayısız kazanımı ve 
rahatlığı projesinde yaşadı.

Sermaye Harcamaları (CAPEX) ve İşletme Giderleri (OPEX): Mon-
tajı ve testleri yapılarak teslim edilen e-House, sahada gereken işçi 
sayısında ve montaj zamanında tasarruf sağlar. Optimize tasarımı 
ve minimum kurulum alanıyla avantaj sunar. Bu sayede toplam 
sahip olma maliyetindeki tasarruf oranını geleneksel şalt tesisleri-
ne kıyasla yüzde 20’ye kadar artmaktadır. E-House, en uygun bina 
hacmi ve iklimlendirme sistemi tasarımı sayesinde enerji tüketimi-
ni dolayısıyla da işletme giderlerini aşağı çeken bir üründür.

Tek Sözleşme: İnşaat, mekanik ve elektrik gibi tedarikçilerle ya-
pılacak farklı sözleşmeler yerine Siemens e-House konseptinin 
sunduğu “tek sözleşme” avantajı ile projenin enerji dağıtım 
kapsamı Siemens’e taşere edilmiştir.

Kenan Doğan

Açık ocak üretimi sonrası oksitli 
cevherlerin yığın liçi ile kazanıl-
masına ek olarak, Çöpler cevher 
kütlesi ayrıca sülfürlü mineral-

ler de içerir. Bu minerallerden altın kazanımı için mevcut yığın 
liçi ayrı bir sürece ihtiyaç duyar. Yapılan fizibilite çalışması so-
nucunda sülfürlü cevherin işlenmesi sürecinde en ekonomik 
yolun ‘otoklav ünitesi basınçlı ortamda tepkime ile cevherin 
oksidasyonunun gerçekleştirilmesi’ olduğuna karar verildi. 

TANITIM

Tasarım ve Mühendislik: İstasyonların elektrik, mekanik ve 
yapısal mühendisliklerini bünyesinde bulunduran Siemens, 
uluslararası madencilik standartlarının gerektirdiği döküman-
ları üretmiş ve başarı ile uygulamıştır. Disiplinler arası koor-
dinasyon tamamen Siemens tarafından yürütülmüş ve insan 
kaynağı tasarrufu sağlanmıştır.

Fabrika Ortamında Montaj ve Testler: e-House konsepti kapsa-
mında orta gerilim panoları, alçak gerilim panoları, SCADA, UPS, 
topraklama, dahili kablaj gibi bütün elektrik ekipmanlarının ve 
sistemlerinin yanı sıra iklimlendirme (klima), yangın alarm ve di-
ğer yardımcı sistemlerin de montajı Siemens tarafından fabrika 
ortamında gerçekleştirilmiştir. Tek tek ekipmanların testlerinin 
yapılması yerine fabrika ortamında saha koşullarına uygun ola-
rak müşteri kabülü sırasında bütün sistemin testleri tekrarlanmış 
ve ardından e-Houselar sahaya sevk edilmiştir. Buna ek olarak 
e-House’un montajı fabrika ortamında yürütüldüğünden teslim 
süreleri hava koşullarından etkilenmemektedir.

Saha İşlerinde Optimizasyon: Geleneksel betonarme binaya 
kıyasla e-House’un montajı ve testleri fabrikada yapıldığından 
sahada yapılan inşaat, montaj ve devreye alma işleri minimu-
ma inmektedir. Sahada bir inşaat çalışması olmadığı için belir-
lenen alanda diğer imalat faaliyetleri yürütülebilmektedir.

İSG Performansı: Saha işlerinin çoğunun fabrikada yapılmasın-
dan dolayı çok azalan saha işleri sonucu işçi sayısında azalış ve 
bunun getirisi olarak İSG performansında kayda değer iyileşmeler 
olmaktadır. 

Çevreye Duyarlı: Maden ömrü dolduğunda e-House kısa bir 
süre içinde sökülerek başka bir sahaya taşınabilir veya yüzde 
89’u geri dönüştürülebilir. 

Proje ile ilgili videoya yandaki QR kodu 
okutarak ulaşabilirsiniz. 
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Dijitalizasyon – Madencilik
sektörünün geleceği
Başarısı kanıtlanmış teknolojiler, madencilik 
şirketlerinin tamamen dijitalleşerek rekabet 
avantajı kazanmasına yardımcı oluyor

 

siemens.com/mining

Dijitalizasyon, madencilik sektörünün verimlilik artışı gibi ciddi 
zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olabilir. Siemens, yüksek 
düzeyde verimli ve sürdürülebilir madenlerin geliştirilmesi için, başarısı
kanıtlanmış dijitalizasyon çözümleri sunuyor: kapsamlı otomasyon için 
sektöre özel bir proses kontrol sistemi (MinAS); etkili tesis yönetimi için 
bir mühendislik aracı (Comos); büyük resmi görebilmek için operasyonel 
ve kurumsal verileri toplayan, ilişkilendiren ve sunan bir platform (XHQ). 
Gerçek anlamda rekabet avantajı için daha yüksek seviyede 
dijitalizasyonun zamanı geldi.
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Taşınacak Kadar Önemli ise 
Tartılacak Kadar da Değerlidir

Eğer bir ürün taşınacak kadar 
önemli ise mutlaka tartılacak 
kadar da değerlidir. Hele bu 
ürün, içinde altın bulunan bir 

cevherse bunun çok daha önemli olduğu düşünülür. Altını 
elde etmek için kullanılacak yöntemler ve teknolojiler cevherin 
cinsine bağlı olarak farklılık gösterse bile sonuçta büyük cev-
her kütleleri ile uğraşmak ve onun içindeki altını gün ışığına 
kavuşturmak oldukça zahmetli bir iştir. 

Altın cevherini bulunduğu yerden alıp taşıyarak işleneceği 
yere ulaştırmak söz konusu olduğunda taşınacak cevherin to-
najı muhakkak ki çok büyük rakamlarla ifade edilecek boyut-
tadır. Bu nedenle tartımı söz konusu olduğunda yapılacak en 
küçük bir hassasiyet hatasının, birçok yönden büyük zararlara 
sebep olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Aynı durum kireçtaşı, 
alçı, cüruf gibi katı malzemeleri işleyen ve her gün binlerce ton 
çeşitli özellikte çimento üreten çimento fabrikaları ve yine bir 
günde 10.000 tondan fazla kömür tüketen termik santrallar 
için de geçerlidir. 

Basitçe; günlük harcanan 10.000 tonda yapılacak %1 hata 
sonuçta 100 tonluk bir hatayı doğuracaktır. Bu nedenle he-
saplamalara esas olacak tartım sistemi en yüksek hassasiyete 
sahip bir tartım sistemi olmalıdır. Bu kapasitede bir taşıma işi 
de en uygun yöntem olarak konveyör bantlarla yapılmaktadır. 
Ölçümleme de ürün konveyör bant üzerinde taşınırken yapıla-
bilmelidir. Konveyör bant üzerinde tartım yapacak sistem ise 
artık kantar değildir. Bir başka değişle artık biz bu işlemi ya-
pan sistemi tartım sistemi olarak değil, “konveyör bant debi 
kontrol ve ayarlı dozajlama sistemi” olarak isimlendiriyoruz. 
Çünkü olay sadece bir tartım verisi almak olarak görülmeme-
lidir. Günümüzde işletmeyi yönetenler çok daha fazla bilginin 
toplanmasını ve takibini istemektedirler.

İşletmelerin isteklerinin başında; o an için ne kadar malzeme 
geçiyor, geçen malzeme miktarı belirli limitlerde sürdürülebili-
yor mu, belirli bir saat veya vardiya diliminde ne kadar malze-
me geçti, belirli bir günler periyodunda geçen toplam malze-
me ne kadar oldu, verilecek bir tarih diliminde geçen toplam 
malzeme ne kadardı gibi birçok sorunun cevabını taşıyan bilgi 
toplanması ve bunların işlenmesi de gelmektedir. 

Bütün bu isteklerin yanında en önemli husus da kullandıkları 
ölçüm sisteminin vereceği sonuçların doğru, güvenilir ve yük-
sek hassasiyette olması ile birlikte bu özelliğinin sık sık ilave 
bir ayar veya kalibrasyon gerektirmeden ömür boyu koruya-
bilmesi durumudur. Bu da sistemin kendi kendisini kontrol 
edip, kalibre edebilmesi ile mümkündür. İlk kurulum şartları 
aynı kalmak suretiyle kalibre edilmeden ilk günkü hassasiyeti 
ile ölçüm yapabilen sistemler bugün için ülkemizde firmamız 
YÜNEL ELEKTROMEKANİK tarafından üretilmektedir. Çoğu za-
man bu ölçüm hassasiyetinde %0,1’den de daha iyi değerle-
re ulaşıldığı görülmüştür.

Firmamız Amerikan teknolojik çözüm ortağı ile birlikte 20 yıl-
dan daha fazla bir süre içinde geliştirdiği bu teknolojiyi belirli 
bir şut veya kanaldan geçen malzemeler geçerken ölçümleme 
yapabilen sistemler tasarımı ve üretiminde de kullanmaktadır. 
“Çarpma Plakalı Kantar” olarak adlandırılan bu sistem kullanı-
larak kamyon, vagon, silo bas, römork türü araçlara da dökme 
malzeme yüklemesi yapılması sırasında tartım ve ölçüm yapıl-
maktadır. Bu tür uygulamalarda da ulaşılan hassasiyet değer-
leri %2’den de iyi değerlere ulaşmıştır.

Sonuç olarak eğer bir ürün taşınacak kadar önemli ise tartıla-
cak kadar da kıymetlidir diye düşünüyoruz. Siz ne dersiniz? 

yunel.com 
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Madencilikte Teknoloji Kullanımı
Madencilikte kullanılan birçok 
yeni makine ve ekipmanla 
hem üretimi arttırmak hem de 
üretim esnasındaki maliyetle-

ri düşürmek amaçlanmaktadır. Zira üretim esnasında enerji 
kullanımı, bakım onarımı, lojistiği, atık yönetimi gibi birçok 
gider kalemi söz konusudur. Bahsi geçen gider kalemlerini 
ciddi oranda düşürecek bir teknolojiyi kullanacak 
kadar cesur bir girişimci misiniz? Sizlere bu yeni tek-
nolojiyi olabildiğince yalın bir dille anlatmaya çalı-
şacağım, konuyla ilgili akademik makaleyi aşağıdaki 
iletişim bilgilerimden bana ulaşarak talep edebilir-
siniz. 

Dual Enerji X-Ray ile Maden Zenginleştirme;
Sensor bazlı ayrıştırma teknolojisinin amacı cevher ve atık 
arasındaki farklılığı belirlemektir. Ayrıştırma, elektronik sen-
sörlerle tespit edildikten sonra mekanik olarak (pnömatik) 
ayrıştırılmasını esas alır. Ticari kullanımda sensör bazlı maden 
zenginleştirme makineleri, madenin elektronik sensörlerden 
geçerek, sensörlerden gelen sinyallerin, bilgisayar yardımıyla 
atık mı yoksa cevher mi olduğunun yorumlanmasının ardın-
dan otomatik ayrıştırma yapılmasına olanak sağlayacak şekil-
de dizyan edilmiştir. Aşağıdaki figürde Dual Enerji X-Ray (Stei-
nert XRT) ile cevher ve atık arasındaki atomik yoğunluk farkını 
tespit edip, pnömatik olarak ayrıştırma anlatılmıştır. 

Peki böyle bir teknoloji, maden işletmesinde nerede konum-
landırılmalıdır? Atık kayaçların prosesin olabildiğince erken 
evrelerinde ayrıştırılması enerji tasarrufu açısından önemlidir. 
Bu sebeple birinci ya da ikinci kırıcıdan sonra konumlandırmak 
en uygunu olacaktır. Zira X-Ray ayrıştırıcılar 200 mm’ye kadar 
(bu ebat madenin cinsine göre değişiklik gösterebilir) madeni 
ayrıştırabilirler. Genel olarak maden işletmelerinin enerji sarfi-
yatının %50-60’ı öğütücü değirmenler, %10’u ise ilk ve ikincil 
kırıcılar tarafından harcanmaktadır. Bu nedenle, öğütücülere 
beslenecek olan atık taşın önceden ayrıştırılması ile doğacak 
enerji tasaruffu işletmenin maaliyet kalemlerinde ciddi bir 
azalmaya olanak sağlayacaktır. 

Köln’de bulunan Steinert test merkezimizde daha önce 
çeşitli maden cevherleri ile yapmış olduğumuz X-Ray ay-
rıştırma testlerinde %30 ila %60 oranlarında atık kayacın 
ayrıştırma işlemini başarı ile gerçekleştirdik. Bu testleri 
baz alarak sensör bazlı ayırştırmanın, işletme maaliyetle-
rindeki tasarruf miktarını gösteren örnek tablo aşağıda yer 
almaktadır.

Ton Başı İşletme 
Maliyeti

(USD/Ton)

İşletme 
Kapasitesi
(Ton/Saat)

Atık Kayaç 
Miktarı

Tasarruf 
Miktarı

(USD/Saat)

Tasarruf 
Miktarı

(USD/Yıl)

10 USD 100 t/s %30 300 USD/saat 2.160.000 USD/yıl

10 USD 100 t/s %60 600 USD/saat 4.320.000 USD/yıl

CuO – 
Tenör %

Numune 
Boyutu (mm)

Numune 
Miktarı (kg)

CuO- 
Kazanımı %

Girdi 2.08 10-50 mm 33,92 100

Ürün 17.30 10-50 mm 1,25 30,67

Atık 1.49 10-50 mm 32,67 69,28

Bir diğer önemli konu ise tenördeki gözle görülür artıştır. Yine 
test merkezimizde bakır cevheri ile gerçekleştirilen test sonuç-
ları aşağıdaki şekildedir:

Tablodan da anlaşılacağı gibi, ayrıştırma işlemi sonrasında ya-
pılan laboratuar testlerinde girdi ürün tenörü 2,08 iken ayrış-
tırılan %70 atık kayaç sonrasında, kalan %30 ürün tenörünün 

17,30’a kadar yükseldiği göz-
lenmiştir. X-Ray ile ayrıştırma; 
üretimde daha düşük maali-
yetle, daha yüksek verim elde 
etmeye olanak sağladığını 
göstermektedir. 

Ayrıştırma işleminin şu ana 
kadar enerji, işletme maliyet-
lerindeki tassaruflarına, üre-
tim mikarındaki artışa kısaca 
değinmeye çalıştım. Daha 
az girdi ile işletmenin bakım 
onarım maaliyetleri ile birlikte 

taşıma maaliyetlerinde de kayda değer bir azalma söz konusu 
olacaktır.

steinertglobal.com

Madencilik sektöründe kullanılan sensör bazlı ayrıştırma tekno-
lojilerimiz ve manyetik çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi 
talepleriniz ve aklınıza takılan diğer konularda sorularınız için: 

Alper ŞAHİN; Steinert Türkiye, Türki Cumhuriyetler ve Balkan-
lar Satış Müdürü
Email: alper.sahin@steinert.de
Telefon: +90 530 146 7628  

TANITIM
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Türkiye Geosentetik Pazarının 
Öncüsü GEOPLAS

Sadık Şerefoğlu tarafından ku-
rulan ve 1990 yılında üretim fa-
aliyetlerine başlayan GEOPLAS, 
günümüzde 250 kişilik deneyimli 

ve dinamik çalışan kadrosu ile Türkiye Geosentetik pazarının 
lider ve öncü bir kuruluşudur.

GEOPLAS, Dünyada ürün çeşitliliği açısından tek çatı altında 
Geosentetik ürünlerin tamamının üretimini yapabilen lider bir 
firma olarak çalışmalarına devam etmektedir. Firmamız Ankara 
Başkent Organize Sanayi Bölgesinde 28.000 m²’si kapalı olmak 
üzere toplam 60.000 m² alan üzerinde dört ayrı üretim tesisin-
de hizmet vermektedir.

2017 Yılının ilk çeyreğinde yapmış olduğumuz yatırımlar ile 
madencilik sektöründe adım atan firmamız, GEOCLAY markası 
adı altında zenginleştirilmiş kil [Sodyum Bentonit] üretimine 
başlamıştır.Yapmış olduğumuz bu yatırımlar ile sondaj sa-
nayi ve döküm sanayinde kullanılan teknik toz bentonitlerin 
yanı sıra “CLEARCAT” markası altında kedi kumu imalatına da 
başlamıştır. Firmamız üretim tesislerinde; PVC-HDPE-LLDPE 
Geomembranlar, Geotekstiller, Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi 
ürünleri, Geosentetik Kil Örtü, Drenaj Plakası,  Su Tutucu Bant-
lar, Geogrid, Geocell [HDS], Geonet, Boru Kalkanı [Rock Shield], 
Güvenlik Alan Perdesi, Kiremit Altı Örtüsü gibi inşaat sektörün-
de kullanılan ürünlerin yanı sıra Hayvancılık sektörü, Ayakkabı 
sektörü ve Halı ve Ev mobilyaları sektörüne de yardımcı malze-
meler üreterek hizmetlerini sürdürmektedir.

Kamu ve Özel sektördeki başarılı çözüm ortaklığı GEOPLAS’ın 
temel misyonunu oluşturmaktadır. Firmamız, üretim ve saha 

uygulamalarının yanı sıra üretimini yaptığı ürünlerin kullanı-
mına ilişkin proje safhasından şantiyedeki uygulama safhasına 
kadar danışmanlık hizmeti de vermektedir.

GEOPLAS, gelişen teknolojiyle birlikte değişen gereksinimleri 
karşılamak amacıyla 2007 yılında kurulan AR-GE birimi ile urun 
analiz laboratuvarı ve üniversitelerle yapılan ortak çalışmalarla 
Geosentetik sektöründe dünya standartlarında üretim yap-
maktadır. Yurt içinde DSİ, TCDD, TCK, Belediyeler, Madencilik 
ve Enerji firmalarının birçok çevresel projelerinde geniş ürün 
yelpazesiyle çözüm ortağı olmaktadır.

GEOPLAS, 2012 yılında Uluslararası Geosentetikler seminerini 
Ankara’da düzenleyerek Amerika Geosentetikler derneği kuru-
cuları ve yöneticileri, Avrupa’dan bir çok kurum ve akademis-
yenin de katılımıyla Türkiye’deki kamu kurumları ve üniversi-
teleri de içine alan geniş kapsamlı bir semineri düzenleyerek 
sektörün gelişmesi ve büyümesi için Türkiye’de ilk olan bir 
organizasyonu gerçekleştirmiş ve bir çok yurtiçi projelerinin 
yanı sıra Doğu Avrupa, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta doğu ül-
kelerine ihracat gerçekleştirmektedir. Yıllık cirosunun %25’ini 
ihracatla gerçekleştiren firmamız ülke ekonomisine katkı sağ-
lamanın haklı gururunu yaşamaktadır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin yanı sıra çevre bilincine de birinci 
derece önem veren firmamız “BAŞARI EN İYİ YOLDA YÜRÜMEK 
DEĞİL, YÜRÜDÜĞÜNÜZ YOLDA EN İYİ OLMAKTIR” ilkesiyle üre-
tim ve hizmetlerine devam edecektir. Kendisini sürekli geliştiren 
ve çağa ayak uyduran yapısıyla GEOPLAS, sektöründe araştırma 
ve yenilikçiliğin öncü firması olmanın gururunu taşımaktadır.. 

geoplas.com.tr
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VACON® AC Frekans Konverterleri 
Mineração Fazenda Brasileiro 
Altın Madeni’nde

Yamana Gold Inc. Brezilya, Ar-
jantin, Şili, Meksika ve Kolom-

biya’da faaliyet gösteren Kanadalı bir altın üreticisidir. Brezil-
ya’daki Fazenda Brasileiro yer altı altın madenlerinde yenileme 
projesi için firma, VACON AC frekans konverterlerini tercih etti.

Kuzeydoğu Brezilya Bahia’da bulunan Fazenda Brasileiro, gün-
lük 3.500 ton kapasiteli, karbon tesisi barındıran bir yer altı al-
tın madenidir. Yirmi yılı aşkın süredir faal olan madende kazılar 
ilerledikçe maden rezervi de değişiklikler göstermeye başla-
mıştır. Altın madeni rezervleri 2011 yılında yüzde 104 oranında 
artış göstermiş ve madenin ömrünün gelecek operasyonlar 
düşünülerek uzatılması konuşulmaktadır.

Havalandırma ve Pompa Sistemlerinin Kontrolü
Yamana Gold, büyüme ve genişlemeyi desteklemek için mevcut 
madencilik özelliklerinden faydalanmayı ve Kuzey, Orta ve Gü-
ney Amerika’da daha çok altın madenciliği fırsatlarını hedefle-
meyi planlıyor. Şirket, üretimdeki duruş sayısını azaltarak süreç-
leri iyileştirmek ve üretim artışı olasılığı yaratmak için Fazenda 
Brasileiro madeninde büyük bir yenileme projesi yatırımı yaptı.

Bu yenileme projesine destek vermek için Vacon Latin America, 
yer altındaki havalandırma ve pompa sistemlerinin kontrolünde 
kullanılmak üzere 18 adet VACON® X-serisi AC frekans konverteri 
sundu. Frekans konverterlerinin çoğunun 100 HP (75 kW) güç ka-
pasitesi var ve bu frekans konverterleri fan uygulamaları ile ma-
dende kullanılan havalandırma sistemlerine enerji verilmesinde 
kullanılmaktadır. Yer altı madenciliği, yeterli oksijen sağlayacak 
bir havalandırma ve pompa sistemi olmasa mümkün olmazdı. 
VACON AC frekans konverterleri havalandırma seviyesini ihtiyaca 
göre ayarlamayı mümkün kılarak enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Süreci İyileştiren Çözümler
VACON AC frekans konverterleri, çeşitli başka faydalar da sağ-
lamaktadır. Fazenda Brasileiro madeninde VACON frekans 
konverterleri havalandırma ve pompa sistemlerinin çalışma ile 
süreçlerini iyileştirirken, bu sistemlerin daha güvenilir olmala-
rını da sağlamaktadır. Erişimin zor olduğu AC frekans konver-
terleri, yenileme çalışmaları esnasında daha erişilebilir konum-
lara taşınabilmektedir.

Yer altı madenlerinde görülen toz, nem ve sıcaklık gibi çevre 
etkenleri elektronik bileşenlere kolayca hasar verebilmektedir. 
IP66/Type 4X muhafazaları bu unsurlara karşı koruma sağlar-
ken madenlerdeki frekans konverterlerini değiştirme sürecini 

de sadeleştirmektedir. Bunun yanında, IP66/Type 4X muhafa-
zaları frekans konverterlerinin güvenilirliğini iyileştirip frekans 
konverterlerinin kullanılabileceği yerleri de arttırmaktadır.

Enerji Tasarrufu
VACON AC frekans konverterleri çeşitli uygulama süreçlerinde 
kayda değer enerji tasarrufu sağlamaktadır. Fazenda Brasileiro 
madeni de bu konuda bir istisna değildir. Bu frekans konverterleri 
enerji tüketimini eski sisteme, şebeke voltajının tamamını motor 
terminallerine uygulayan yaygın bir elektrikli motor çalıştırma 
yöntemi olan doğrudan çevrimiçi (DOL) sistemine, kıyasla yakla-
şık yüzde 30 azaltabilmektedir. Frekans konverterleri hız kontrolü 
de sağlayabilir. Hız kontrolü, motorun çalıştırılması ve durdurul-
ması esnasında maruz kaldığı baskıyı büyük ölçüde azaltmaktadır.

Frekans konverterleri, yer altı madenlerinde maliyetli dolapla-
ra ihtiyaç duyulmadan doğrudan duvara kurulabilmekte ve bu 
da sağlanan tasarrufu arttırmaktadır.

Çözüm ve Hizmetler Sunan AC Frekans 
Konverteri Tedarikçisi
Yamana Gold Yer altı Madeni Elektrik Bakım Süpervizörü José 
Adeílson bu konuda “Vacon süreçlerimizi etkileyen frekans kon-
verteri sorunlarımıza çözüm getirdi.” yorumunda bulundu.

Yamana Gold için frekans konverteri tedarikçisi seçimini belirle-
yen etkenler; Vacon’un satış öncesi aşamasındaki yaklaşımı, ye-
dek parçaların ve satış sonrası hizmetlerin bölgede bulunması 
ve proje bütçesine göre iyi bir satın alma seviyesi sunmasıdır. 

drives.danfoss.com
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VLT® frekans konverterlerinin 
yüksek verimli ve yenilikçi arka 
kanal soğutma özelliği sayesinde 

ortalama pano 
odası ısısında 

Danfoss VLT Frekans
Konverterleri sayesinde
pano odası maliyetlerinde ve
İşletme maliyetlerinde düşüş.
Maden sahasındaki kurulumların tipik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanan kompakt VLT® 
frekans konverterleri madencilik şirketlerinin daha küçük ve daha düşük maliyetli pano odaları inşa 
etmelerini mümkün kılıp yeni ve genişleme projelerindeki sermaye harcamalarını yönetmelerine 
yardımcı oluyor. Ayrıca, VLT® frekans konverterlerinin yüksek verimi ve bu yüksek verimin sağladığı 
düşük kayıplar yenilikçi bir arka kanal soğutma tasarımı ile birleştiğinde daha küçük ve daha düşük 
maliyetli pano odası klima sistemlerinin kullanılmasını mümkün kılıyor. Bu sayede pano odalarının 
maliyetleri daha da düşürülüp işletme maliyetlerinde de önemli azaltmalar sağlanıyor.
 

drives.danfoss.com.tr
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My Sandvik Dijital Servis Çözümleri

İş Güvenliğinizi, Üretim Ve Operasyon 
Verimliliğini Maksimize Edin!

365 My Sandvik Dijital Servis 
Çözümleri, üretim seviyenizi 
ve verimliliğinizi en üst dü-
zeye çıkarmak için tasarlan-

mıştır. Dijital çözümler ekipman verilerinizi kolay anlaşı-
labilir hale dönüştürürken, size filonuzun performansı ile 
ilgili güncel bilgiler sunar. Tahminler yerine analiz edilen 
verileri kullanarak, iyileştirme ihtiyaçlarınızı kolaylıkla tes-
pit ederek doğru ve size özel bilgilerle hareket edebilir-
siniz.

Makinelerinizi takipte tutarak, ekspertiz, servis çözümleri, re-
vizyon çözümleri, komponent çözümler, orijinal sarf malzeme-
ler & kitler, standart ve özel mühendislik geliştirmeleri gibi bir 
çok özel çözümlerden faydalanabilirsiniz

My Sandvik müşteri portalında 7/24 erişebilirlik, elektronik 
parça katalogları, makinenize özel servis bültenleri ve fiyat 
bilgisini bulabilir; sipariş takibini kolaylıkla yapabilirsiniz. Tüm 
bu özellikler sizlere artan operasyon verimliliğini, maliyet kont-
rolünü ve iş emniyet gelişimini kazandırarak daha verimli ma-
dencilik ortamı sunmaktadır.

My Sandvik Servisleri
My Sandvik Insight
• Servis/bakım bilgisi
• Kullanım oranı (çalışma saatleri)
• Lokasyon
My Sandvik Productivity
• Saha Karşılaştırılmaları
• Verimlilik
• Uyarılar İkazlar/Alarmlar

My Sandvik Insight & My Sandvik Productivity
My Sandvik Insight
Filonuzun 360 Derece Görünümü
My Sandvik Insight operasyonel performansınızı sistematik 
bir şekilde araştırmanızı sağlar. Önleyici bakım ihtiyaçları, 
raporlar ve Sandvik ekipmanınızın yeri gibi bilgileri kolayca 
analiz eder.

• Otomatik veri toplama
• Temel ekipman durum raporlaması – ana komponent çalışma saatle-
ri (motor, tabanca & şanzıman çalışma saatleri)
• Kullanım(operasyon) raporları
• Temel arıza alarmları

Sandvik insight akıllı özelliklerini kullanarak, faaliyetlerinize 
artı değer katabilirsiniz.

Doğru ve sağlıklı datalar ile hata riskini minimize edebilirsiniz. 
Otomatik veri aktarımı, makine ile insan etkileşimi gerektirme-
diğinden daha güvenli operasyonlar gerçekleştirmenize ola-
nak sağlar. Arttırılmış performans ve tüketim görünürlüğü ile 
karlılığınızı iyileştirmek için daha iyi imkânlar sağlayabilirsiniz. 
Komple filo görünümü ile boşlukları ve verimsizliğe neden 
olan olası faktörleri bulmanıza yardımcı olur. Sürekli veri akış 
ile bakımlarınızı optimize etmenize yardımcı olur. Bu da en 
aza indirilmiş arıza süreleriyle sonuçlanır.

My Sandvik Productivity
Detaylı Veri İzleme & Yönetimi 
My Sandvik Productivity filo veri izleme ve yönetimi için geliş-
miş interaktif bir araçtır. En iyi sonuçları almak için hizmet dört 
ürün grubuna özgü sürümlere ayrılmıştır.

• Yükleyiciler için My Sandvik
• Kamyonlar için My Sandvik 
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ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK

SANDVIK EMPRENYE ELMAS MATKAPLAR
MAKSİMUM VERİMLİLİK 

SANDVIK RV400X/RZ400X serisi emprenye sondaj matkaplarının gelişmiş matriks teknolojisi, 
penetrasyon hızı ile optimum matkap ömrü arasında eşsiz denge sağlar.
 
Zemin yapısı ve operasyon şartlarını anlamak, sondaj uygulamalarında temel unsurdur. 
RV400X/RZ400X, geniş kapsamlı matkap serisi, en zorlu çalışma koşullarında dahi, 
her projeye özgü çözüm sunar. Her zaman mükemmel sonuca ulaşmak için, 
Sandvik emprenye matkaplarına güvenin!
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• Yüzey Deliciler için My Sandvik
• Yer altı Deliciler için My Sandvik 

My sandvik productivity sayesinde, filonuzun, doğru ve gün-
cel verilerini kullanarak verimliliğinizi maksimize edebilir, 
izleme ve planlama yolu ile maliyet konrolünüzü yapabilir, 
önceden planlanmış bakım ile arızaları ve makinenizin du-
ruş zamanını minimize edebilirsiniz. Tüm bunların sonucun-
da üretim kaybınızı önleyerek madeninizin verimliğini arttı-
rabilirsiniz. 

Yükleyiciler İçin My Sandvik Productivity
Yükleyiciler için My Sandvik Productivity, kullanım ve ekipman 
raporları ile performansınızı arttırmanıza yardımcı olur. Ayrıca 
My Sandvik Productivity, olası bakım ihtiyaçları hakkında sizi 
uyaracaktır.

Verimlilik raporlarını görüntülemenizi ve başarılarınızı, üretim 
hedeflerinizle karşılaştırmanızı sağlar. Ayrıca makineleriniz ara-
sındaki kapasiteleri karşılaştırmanıza da olanak tanır.

Özellikler:
• Verimlilik raporları, 
• Hızlı tepki vermeyi ve planlamayı sağlayan uyarılar
• Arıza sinyalleri ve bakım/onarım önerileri için uzmanlık bilgisi

Kamyonlar İçin My Sandvik Productivity
Kamyonlar için My Sandvik Productivity üretkenliği optimize 
etmek, maliyetleri kontrol etmek ve makina duruşuna ve üre-
tim kaybına sebep olabilecek kritik ve pahalı parça arızalarını 
en aza indirgemek için tasarlanmıştır.

Kamyonlar için My Sandvik Productivity sayesinde, ikaz/alarm 
ve sinyal raporlarına erişebilirsiniz. Verimlilik hedeflerinizle kı-
yaslayabileceğiniz verimlilik raporları sunar. Ayrıca filonuzdaki 
kamyonların performanslarını de karşılaştırabilirsiniz.

Özellikler:
• Verimlilik raporları 
• Hızlı tepki vermeyi ve planlamayı sağlayan uyarılar
• Arıza sinyaller ve bakım/onarım önerileri için uzmanlık bilgisi

Yüzey Delicileri İçin My Sandvik Productivity
Yüzey delicileri için My Sandvik Productivity, kararlarınıza yar-
dımcı olacak doğru verileri sunar. Şantiyeler arasındaki perfor-
mansı karşılaştırmak, yakıt tüketimini izlemek, kolayca analiz 
edilen üretim verilerini ve raporlarını görüntülemek için kul-
lanabilirsiniz.

Özellikler:
Verimlilik Raporları:
• Delgi metraj - delik sayısı
• Motor saati başına delgi metrajı               
• Delik başına ortalama delgi süresi 
• Yakıt tüketimi (metre başına, delik başına, saatlik)

• Farklı sahaların tanımlanması ile şantiye başına verimlilik raporları
• Bakım/Onarım önerileri için uzmanlık bilgisi

Yer altı Delicileri İçin My Sandvik Productivity
Yer altı Delicileri için My Sandvik Productivity Sandvik akıllı yer 
altı deliciler için uygundur. Ekipman kullanımı ve fonksiyonları 
ile ilgili olası analiz ihtiyaçları ve öneriler ile olası bakım ihtiyaç-
ları için uyarılar sağlar.

Özellikler:
• Verimlilik raporları (örn. Delinmiş delik sayısı, delgi metrajı, blonla-
ma sayısı [DS serisi: Sandvik blonlama sistemi 2.5.0 veya üstü gerek-
lidir.])
• Hızlı tepki vermeyi ve planlamayı sağlayan uyarılar
• Arıza sinyalleri ve bakım/onarım önerileri için uzmanlık bilgisi
• Makineleriniz arasında güç/kapasite karşılaştırması

My Sandvik Insight – Raporlama
Kullanım Raporu – Filo Çalışma Saatleri Bilgisi 
• Toplam filo kullanımı görünümü.
• Herhangi bir zaman çizelgesinde makine başına kullanım durumu. 
• Makine kullanım tarihi.
• Kullanım karşılaştırması (Farklı makineler de birbirleriyle karşılaştırı-
labilir)

Operatör Faaliyetleri – Makine Kullanımında Daha Fazla Bilgi 
• Operatör faaliyetlerini takip edebilirsiniz.
• Faaliyetlerinizin sayısını takip edilebilirsiniz.
• Zaman çizelgesinde faaliyet oluşumlarınızı takip edebilirsiniz.
• Operatörlerin davranışlarına görünürlük kazandırabilir ve takip ede-
bilirsiniz. 
• Grafiklerle ve kayıtlarla operatör faaliyet raporlarına erişebilirsiniz. 

My Sandvik Productivity – Raporlama
Verimlilik Raporları – Değerli Üretim Bilgileri
• Üretim değerleri (Hedef vs gerçekleşen değerler)
• Filonuzdan kümülatif üretim zaman çizelgesi 
• Saat Başına Üretkenlik
• Saat Başına Kovalar (Yükleyiciler)*
• Saat Başına Damperler (Kamyonlar)*
*Not: Verimliliği ölçmek için tartım sistemi gereklidir.

Alarm Raporları – Arizaları Önlemeye Yardımcı Olur
• En sık 3 alarm ve tüm alarmlara oranı
• Alarmların sayısı
• Zaman çizelgesinde alarm durumları
• Alarmlar; ikazlar, bildirimler, etkinlikler olarak filtrelenebilir.
• Grafikler veya log raporlar şeklinde gösterebilen alarmlar

Sinyal Raporları – Makine Operasyonunun Verileri
• Seçilen sinyaller
• Tüm sinyaller
• Belli tarih için Grafikler veya log raporlar şeklinde gösterebilen sinyaller 
(Veya seçilmiş zaman çizelgesi için) 

rocktechnology.sandvik
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Çöp Ayıklama Uygulamanız için 
Derrick Titreşimli Elek Makinaları 

• Daha az alanda daha yüksek debilerde çalışma imkânı.
• Daha az bakım ile çalışma süresinde önemli ölçüde artış.
• Olağanüstü tıkanmaz Polyweb® elek yüzeyi teknolojisi. 

Çalışmanın Özgeçmişi
Ağaç kökleri, talaş, kulak tıkacı 
veya pet şişe gibi her türlü çöp, 
prosesin akışında ve bir sonra-
ki adımında birçok probleme 

neden olmaktadır. Altın tesislerinde liç devresinden önce bu 
çöpler ayrılarak altının karbondan önce bu maddeler tarafın-
dan absorbe (preg-robbing) edilmesini engellemektedir. Flo-
tasyon tesislerinde de konsantre ve atıklarını susuzlandırmak 
için gelişmiş filtrasyon makineleri kullandıklarından bu çöpleri 
ayırmak önemli bir uygulamadır. 

Çözüm
Proses akışlarındaki bu çöpleri ayırmanın en ekonomik yolu 
elemektir. Ancak her eleme makinası aynı koşullarda aynı 
performansı gösterememektedir. Sieve bend gibi statik elek-
ler bir süre sonra tıkanmakta ve temizlemek için ciddi işçi 
maliyetleri gerektirmektedir. Lineer elekler büyük hacimleri 
işleyebilir ancak üzerinde yer alan panellerin eleme alanla-
rı düşük olduğundan bir süre sonra tıkanmalara ve çöplerin 
tam olarak yıkanamamasına sebep olmaktadır. Bu eleklerin 
ilk yatırım maliyetleri düşük olsa da bakım maliyetleri oldukça 
yüksektir. Bütün bu zorlu koşullarda Derrick® yüksek frekanslı 
titreşimli elekleri tıkanmaz Polyweb® poliüretan elek panelleri 
ile rakiplerine göre aynı alanda daha fazla debiyi olağanüstü 
performansla işleyebilmektedir. Buna ilave olarak panel deği-
şimi dışında herhangi bir bakım veya işletim maliyeti de bu-
lunmamaktadır. 

Sonuç
Derrick® öncü teknolojisi sayesinde titreşimli elekler konusun-
da müşterilerine istikrarlı bir şekilde yenilikçi ve geliştirilmiş 
ürünler sunmanın gururunu yaşamaktadır. Derrick‘in müşteri-
lerine olan kaliteli ürün taahhüdünün bir kanıtı olarak bütün 
ekipmanlarının her parçası kendi tesisleri içerisinde üretilmek-
tedir. Böylece üretilen ekipmanların kalitesini sürekli olarak 
kontrol altında tutmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki müş-
terileri Derrick’in ekipmanlarının en zorlu ortamlara dayanma-
sına ve en zor mekanik ayrıştırma ihtiyaçlarını karşılamasına 
güven duymaktadır.  

mtmmakina.com
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Derrick® Çöp Elekleri ile Altın
Prosesinizi İyileştirin

Daha Küçük Alanda Daha Yüksek Debi,
Minimum Bakım İhtiyacı ile Daha Fazla 
Çalışma Zamanı & Daha Güvenilir Üretim
Guyana Güney Amerika’da bulunan altın madeni işletmecileri mevcut çöp ve 
karbon güvenlik eleklerinde sorunlar yaşamaktaydı. Mevcut Elek Makinaları 
tesisin çalıştırılabilmesi için bakım maliyetlerinin günden güne artmasının yanı 
sıra uzun duruşlar gerektirmekteydi. Derrick Titreşimli Elek Makinalarının Çöp 
ve Karbon Güvenlik elekleriyle değiştirilmesi ile duruş süreleri minimuma 
indirilerek yüksek çalışma verimliliği sağlanmıştır. Bu çözüm ile işletmenin 
duruşlardan kaybettiği tonajı kazanması ile kapasite önemli ölçüde artmıştır.

 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

Mevcut ekipmanın Derrick Titreşimli
Elek Makinası ile Değiştirilmesi

Derrick Lineer Hareketli Çöp Elek Makinası
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Suyun ve Prosesin Yönetimini 
Yeniden Şekillendiriyoruz!

Nalco Water; ağır sanayi 
(enerji santralleri, demir-çelik 
sektörü, kimya fabrikaları), 

hafif sanayi (otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü, gıda ve içe-
cek sanayi, oteller), kağıt grubu ve maden sektörü olmak üzere 
dört ana gruptan oluşmaktadır. Küresel bir lider olarak, maden 
ve mineral endüstrisinde işinin uzmanı mühendislerin saha 
desteği ile teknik, ekonomik ve çevreci çözümlerle cevherden 
son ürüne kadar iş ortaklarımıza destek sağlamaktayız. Ma-
den sektörü sürekli olarak kar artışı, verimlilik, ürün kalitesi ve 
çevresel faktörlerin baskısı altındadır. Küresel liderliği ve tec-
rübesiyle, inovatif teknolojileri yerel ekiplerin bilgi birikimiyle 
birleştirerek tüm dünyada istenilen sonuçları elde etmeye ve 
paylaşmaya devam ediyoruz. En büyük hedefimiz, sahada uy-
guladığımız kimyasal programlar ve mühendislik desteği saye-
sinde ölçülebilir yatırım getirisini (ROI) sürdürülebilir ölçüde ve 
devamlı olarak sağlamaktır.

Nalco Water’ın gelişmiş AR-GE merkezleri sayesinde sürekli 
olarak daha iyinin arayışı sürmektedir. İş ortaklarımızın başarısı 
ve büyümesi için inovasyon, tüm üretim ve AR-GE çalışmaları-
mızın merkezinde yer almaktadır. Genel itibariyle prosesin ta-
mamında değer yaratacak çözüm önerileri sunmakla birlikte, 
başlıca odaklandığımız alanlar: 

• Flotasyon kimyasalları 
• Anticaking ve toz önleyici kimyasallar
• Kireç inhibitörleri
• Online takip sistemleri (RDM)
• Flokulant ve koagulant teknolojileri
• Su şartlandırma programları

Tüm bu alanlarda, toplam işletme maliyetlerini (TCO) azaltarak 
teknik anlamda en iyi sonucu elde etmek ve kritik ekipmanları 
koruyarak, üretim verimlerini arttırmak başlıca hedefimizdir. 

Nalco Water Türkiye ve İsrail ekibi olarak altın madenleri baş-
ta olmak üzere bakır, fosfat, potas ve alumina madenlerinde 
hizmetimizi sürdürmekteyiz. Ülkenin önde gelen lider maden 
firmalarına, proseslerinde ortaya çıkabilecek dar boğazları tes-
pit ederek kimyasal, operasyonel ve mekanik bakış açılarının 
tamamını göz önünde bulundurarak çözüm önerileri sunmak-
ta ve uygulamaktayız. 

Gelişmiş teknolojiye sahip kireç inhibitörlerimiz sayesinde pro-
seste kireçlenme riskinin olduğu alanlarda üstün bir koruma 
sağlayarak mühendislerimizin ve gerektiğinde global maden 
uzmanlarımızın desteği ile üretim kayıplarının yaşanmasını ve 
plansız duruşları önlemekteyiz. 

Nalco Water - Online Kireçlenme 
Kontrol Sistemi (RDM)
7/24, 365 gün online takip imkanı sağlayan ve proaktif bir 
yaklaşımla sorunları oluşmadan önleyen RDM (remote depo-
sit monitoring) teknolojimiz gerek ülkemizde gerek dünyada 
çeşitli altın madenlerinde kullanılmaktadır. Bu konuyla ilgili 
Avustralya’da bir altın madeninde elde ettiğimiz sonuçları siz-
lerle de paylaşmak isteriz. 

Cevherden döküme kadar geçen süreçte altın üretimi flotasyon, 
liç, karbon adsorpsiyonu gibi bir çok değişik ve kompleks proses 
adımı içermektedir. Bu süreçleri yönetmek için, söz konusu işlet-
mede oldukça fazla miktarda kireç ilavesiyle pH 10’un üzerin-  
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de tutulmaktaydı. Bu derece yüksek pH ve ilave kireç ile birlikte 
sisteme eklenen ilave kalsiyum nedeniyle kireç oluşum riski ol-
dukça artmıştı. Antiskalant kullanılmadığı durumda, söz konusu 
durum, hatların çok hızlı bir şekilde kireçlenmesi ve bloke olma-
sına neden olacak ve neticesinde plansız duruşlarla hatlar temiz-
lenecek ancak ciddi miktarda üretim kaybı olacaktı. 

Avustralya’daki bu altın madeni, kireç kontrolü amacıyla teknik 
destek talep ederek mevcut şartlandırma programlarının mali-
yetini kontrol altına almak ve proseste yaşanan dalgalanmaları 
kontrol altına almak istiyordu. Mevcut şartlandırma progra-
mında, birden fazla noktadan antiskalant dozajı yapılmaktaydı 
ve şartlandırmanın kontrolü kireç problarıyla yapılmaktaydı. 
Bu haliyle, oldukça fazla dalgalanmanın yaşandığı stabil olma-
yan bir proseste sorunun tespiti ve çözüme geçilmesi zaman 
almaktaydı. Bunun sonucunda, üretim kaybı riski artmaktaydı. 

Bu duruma müdahale etmek üzere öncelikle sahada mekanik, 
operasyonel ve kimyasal tespitler yapıldı. Ardından sistemin 
yaşadığı dalgalanmaların ne zamanlarda olduğunun mevcut 
şartlandırma programıyla tespitinin yapılamayacağı, bu ne-
denle de riski ortadan kaldırmak için sürekli olarak yüksek an-
tiskalant dozajı gerektiği anlaşıldı. Ancak, bu ekonomik olarak 
en iyi uygulama olmayacaktı. Bu nedenle, gerçek zamanlı kireç 
oluşum kontrolü yapan ve sistemde gerçekleşen değişimlere 
anında müdahale edilmesine olanak sağlayan RDM (remote de-
posit monitoring) teknolojisinin kullanılmasına karar verildi. Bu 
teknoloji sayesinde, Nalco Water ve maden ekibi, soruna daha 
hızlı cevap verebilir bir hale gelerek olayın kök nedenini de tes-
pit edebilir hale geldi. Proses suyu hattına montajı yapılan RDM 
cihazı, ilk önce sistemden dataları toplayarak mevcut çalışma 
şartlarını kaydetti. Cihazın iletişimi Nalco Water’ın Customer 
Data Portal adını verdiği sistemle maden yetkililerinin de göre-
bileceği bir alanda toplanmakta ve aynı zamanda DCS sayesin-
de takip edilebilmekteydi.

Yukarıdaki rapordan da görüldüğü gibi, kireçlenme riski tespit 
edilmiş ve antiskalant dozajı arttırılmış ancak yeterli olmaması 
nedeniyle bir kez daha dozaj artışı yapılmştır. Sorunun başla-
dığının düşünüldüğü gün, aşırı derecede kireç dozajı yapıldı-
ğı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, antiskalant dozajı yapan 
pompa, elektriksel bir hata nedeniyle, istenilen dozajın ancak 
yarısını yapabilmiştir.

Şekil 1: RDM cihazından alınan raporda kireç oluşumu ve kök neden anlaşılmaktadır.

Kontrolsüz kireç 
ilavesi

Dozaj artışı: 5-7 ppm

Dozaj artışı: 7-10
Suda artışı TSS

Otomasyon müdahalesi

Grafikten de görüldüğü üzere, son tespit edilen problem de, 
zayıf tikiner işletmesi nedeniyle, yüksek miktarda askıda katı 
maddenin proses suyuna karışmasıdır. Tüm bunlar da antiska-
lant dozajını artıran sebeplerdir. 

Tüm bu sorunlar tespit edilip düzeltildikten sonra antiskalant 
dozajı da sistemin kireç kontrolü de normale dönmüştür. 

Ekonomik ve çevresel sonuçlar:
Problemin çözümü: Kireç oluşumunun esas nedeninin 
tespiti sayesinde kireç tankından fazla dozaj yapılmasının 
önüne geçildi ve ekonomik kayıp önlendi. 

Sürekli program optimizasyonu: RDM kurulumuyla birlikte 
7/24 sistem takibi ve antiskalant dozajının sürekli yüksek ya 
da sürekli düşük gitmesinin önüne geçildi. Böylelikle, sürekli 

olarak optimum dozaj sağlandı. 

Kireç oluşumu önlendi: RDM sayesinde işletmede 
kireç oluşumu tamamen önlendi. Bu durumun 
maddi karşılığını hesaplamak için ekipmanların 
rutin temizlikleri için gereken duruş sayısı, elektrik 
maliyeti, karbondioksit salınımı ve bakım maliyetleri 
dikkate alındı. Elektrik ve karbondioksit maliyetleri 
hesaplanırken, pompa kapasiteleri ve tükettiği enerjiler 
dikkate alındı. 

Buna göre, yapılan tüm bu çalışmalar ile birlikte elde 
edilen sonuçlar aşağıda görülmektedir.

RDM teknolojimiz ve tüm diğer konular hakkında detaylı bilgi 
almak için ecolab.com adresini ziyaret edebilir; +90 216 458 
6900 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.  

Fatih Gümüş 
Maden Sektörü, Türkiye & Azerbaycan 
Satış ve Servis Mühendisi
T: +90 535 570 2378
E: fatih.gumus@ecolab.com
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SÖYLEŞI

Bakan Yardımcısı Mithat Cansız: 
“İstikbal Göklerde ve Yerin Altında”

Sektörümüz uzun zamandır maden bakanlığı 
kurulmasını istiyordu ancak tüm madencilik fa-
aliyetlerinin bağlı olduğu bir bakan yardımcılı-
ğı da gerçekten önemli bir adım oldu. Bulundu-
ğunuz pozisyonu değerlendirebilir misiniz?
Bakanlığımız bünyesinde bulunan madencilikle ilgili tüm ku-
rumların bağlı olduğu bir bakan yardımcılığının oluşturulması 
gerçekten büyük ve önemli bir adımdır. Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’nin bir gereği olarak yapılan bu hamle ile kurum-
larımız arası bilgi paylaşımı ve diğer konularda iş birliği artmış, 
bürokratik işlemlerin hızlanmasının önü açılmıştır. Madencilik 
ile ilgili kurumlarımız her ne kadar ayrı genel müdürlükler olsa 
da bu kurumlarımızın çalışmaları birbirinden ayrı düşünülemez. 
Kurumlarımız birbirini tamamlayan ve sistematik bir çalışma 
prensibine sahip olması gereken kurumlardır. Kısacası, tüm ku-
rumlarımızın çalışmaları birbiriyle iç içedir. Sektörle ilişkili tüm 
kurumların faaliyetlerinin tek elden yürütülmesi, koordineli bir 
çalışma sistemi oluşturmakta ve yapacağımız hamlelerin eşgü-
düm içerisinde yapılmasını sağlamaktadır. Bu da kamu ve özel 
sektör sorunlarının çözümü açısından önem arz etmektedir. 

Kalkınmanın temelinde doğal kaynakların ve-
rimli kullanılması yatmaktadır. Türkiye’miz de 
kalkınmakta olan ülkeler sınıfında yer alıyor. 
2023 hedeflerimiz ve sonrası için madencilik sek-
törümüz açısından neler yapılması planlanıyor?
Ülkemizin kuruluşundan bugüne madencilik sektörünün 
gelişimine göz atarsak zaman zaman önemli hamlelerin ya-
pıldığını görürüz. Şu an ülkemizde binlerce maden işletmesi 
bulunmaktadır. Bunların yanında madenciliğe dayalı sanayi 
tesislerimiz de mevcuttur. 2023 hedeflerimiz ve sonrası için 
hükümetimizin madencilik sektöründe yapacağı atılımlarla 
ilgili çalışmalarımızın temelini bir önceki dönem Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Dr. Berat Albayrak’ın geniş bir 
vizyonla ortaya koymuş olduğu “Milli Enerji ve Maden” po-
litikası oluşturmaktadır. “Milli Enerji ve Maden” politikası ile 
temel amacımız ülkemiz madencilik sektörünün uluslararası 
standartlarda bir yapıya kavuşturulması ve GSYİH içerisinde-
ki sektör payının daha yukarı seviyelere taşınmasıdır. Bunun 
için öngörülebilir, işletme güvenliği sağlanmış, katma değeri 
yüksek, sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu bir madencilik alt 

yapısı oluşturmamız gerekiyor. Bu 
amaçla mevzuat çalışmalarından 
bürokratik işlemlerin azaltılması-
na, eğitimden finansmana, arama 
faaliyetlerinden nihai uç ürün üre-
timine kadar birçok alanda sağlam 
adımlar attık ve atmaya da devam 
ediyoruz. Eğer ülkemiz 2023 hedef-
lerine ulaşacaksa ve dünyanın ge-
lişmiş 10 büyük ekonomisi arasına 
girecekse GSYİH içerisindeki sektör 
payımızı 2-3 katına çıkarmamız ge-
reklidir. Bizler bunun farkındayız ve 
bunun için de büyük bir gayretle 
çalışıyoruz. Bu amaçla Bakanlığı-
mızın 5 yıllık stratejik planlarında, 
GSYİH içerisinde halihazırda %0,87 
olan madencilik sektörü payının 
%3’e çıkartılmasını kendimize he-
def olarak belirledik. 

Madencilik sektörü 2017 başından bu yana oldukça hareketli günler geçiriyor. 
“Milli Enerji ve Maden Politikası” kapsamında çeşitli düzenlemeler devreye alındı. 
Özellikle de bu yıl içerisinde hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 

kapsamında madencilik sektörümüz artık tek bir bakan yardımcısına bağlı. Durum 
böyle olunca sektör muhatabına daha kolay ulaşabiliyor, derdini anlatıp sorunlarına 

daha kolay çare bulabiliyor. Yeni dönemde madencilik sektörümüzün tepe 
noktası olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Sayın Mithat Cansız ile 

sektörümüzün durumunu değerlendirdik.

Madencilik Türkiye Dergisi Editörü Onur Aydın 
ve ETKB Bakan Yardımcısı Mithat Cansız
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Madencilik sektöründe 2017-2018 döneminde 
yaşanan pozitif gelişmelerin ışığında iş dünya-
sından sektöre yapılmak istenen yatırımlar açı-
sından talep artışı var mı?
Evet. Madencilik sektörüne ilgi artmış durumdadır. Özellikle 
yaşanan dış ataklarla ortaya çıkan nispi ekonomik darboğaz 
yurt içi yatırımcılarımız nezdinde madenciliğin yeniden keş-
fine vesile olmuştur. Bu talebe cevap verebilmek için sürekli 
olarak maden sahası ihaleleri gerçekleştiriyoruz. Bu yıl II. grup 
ve IV. grup olmak üzere toplam 1316 sahayı ihaleye çıkardık. 
Önümüzdeki dönemlerde de belirlediğimiz hedefler doğrul-
tusunda ihalelerimiz artarak devam edecek. 

Ayrıca 2017 yılında 1472 ruhsat müracaatı, 2018 yılında Kasım 
ayı itibariyle 1400’den fazla ruhsat müracaatı gerçekleşmiştir 
ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. 

Madencilik sektörünün ülkemizin ekonomik gelişimine kat-
kı sağlayacak en önemli sektörlerden biri olduğunun bilin-
cindeyiz ve bu yüzden “İstikbal göklerde ve yerin altında” 
diyoruz.

2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi bir ihti-
yaçtan ortaya çıktı ancak oldukça uzun süreli bir 
uygulama oldu. Genelge geçtiğimiz günlerde 
yürürlükten kaldırıldı. Yeni süreç nasıl işliyor? 
Sizin de söylediğiniz gibi 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi 
bir ihtiyaç nedeniyle ortaya çıktı. Elbette ki genelgenin kaldı-
rılması madencilik sektörünün hızını artıracaktır. Genelgenin 
kaldırılması ile birlikte kurumlar bünyesinde oluşturulan ko-
misyonlarla işlemler yürütülecektir. Başbakanlık Genelgesi’nin 
yürürlükte olduğu döneme oranla iş süreçlerinin büyük oranda 
minimize olduğunu söyleyebiliriz. Yeni süreçte mükerrer sorgu-
lamaların önüne geçmek amacıyla madencilik sektörünün iliş-
kili olduğu diğer kuruluşlarla ortaklaşa hareket edilmesi ile ilgili 
gerekli adımları da atıyoruz. Maden aramalarını artırmak ve yer 
altı zenginliklerimizi ülkemiz ekonomisine kazandırmak ama-
cıyla geçtiğimiz mart ayında Maden Kanunu’nda yaptığımız bir 
düzenleme ile 2 defa ihale edilmesine rağmen talep gelmeyen 
maden sahalarının aramalara açılmasını sağladık. Bu düzenleme 
ile maden sahalarının ihalelik konumda sıkışıp kalmasının önü-
ne geçiyoruz. Ayrıca Maden Kanunu kapsamında yatırımların 
çakışması durumunda ilgili Bakanlıklarca oluşturulan “Kurul” 

• Milli Enerji ve Maden Politikası hayata geçirildi. 
• 2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi kaldırıldı.
• MİGEM yeniden yapılandırıldı. İş süreçleri rahatlatıldı.
• 500’e yakın İç Genelge, Komisyon Kararı ve Genel Müdürlük 
Olurları birleştirilerek tek bir uygulama esası oluşturulmasına 
yönelik Çatı İç Yönerge (Maden Mevzuatı Uygulama Yöner-
gesi) yayımlandı.
• Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi ile e-tebligat dönemi-
ne geçildi. 
• Ruhsat denetimlerinde uygulama birliği sağlanması için 
“Mahallinde Tetkik Usul ve Esasları” kitapçığı hazırlandı. 
• MİGEM ve PİGM birleştirilerek MAPEG kuruldu.
• MAPEG Bünyesinde ‘Yatırımcı İlişkileri ve Destek’ ile ‘Yatırım 
Değerlendirme ve İzleme’ birimleri oluşturuldu. 
• MAPEG Akademi ve MAPEG Kütüphanesi kuruldu. 
• UMREK ve YERMAM kuruldu. CRIRSCO’ya üye olundu. 
• Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) kuruldu.
• Nadir Toprak Araştırma Enstitüsü (NATEN) kuruldu. 
• e-maden projesinin büyük bölümü tamamlandı. 31 kurum 
ile veri entegrasyon protokolü imzalandı. Proje yılsonuna ka-
dar tamamlanarak hizmete açılacak.
• e-Devlet sistemi üzerinde e-Maden Kamu Portalı hizmete açıldı. 
• Cebeci Maden Bölgesi Projesi hayata geçirildi. 
• TTK ve TKİ’ye ait bekleyen kömür sahaları özel sektöre dev-
redildi.
• Türkiye Jeokimya Atlası hazırlandı.
• Maden sahaları ihalelerine hız verildi.
• Madenleri katma değeri yüksek uç ürünlere dönüştürecek 
tesis kurulum şartlı ihaleler başladı. 
• Maden işletmeleri risk gruplarına göre tasnif edilerek riskli 
sahaların yılda en az 4 defa denetlenmeye başlandı.

• MTA çatısı altında küresel bir maden şirketi kuruldu. Bu şir-
ket Afrika ve Orta Asya’da maden arama ve işletme ruhsatları 
alarak faaliyetlerde bulunacak.
• MTA Genel Müdürlüğü Analiz Laboratuvarlarının analiz/
test kapasitesi 60.000‘den 500.000’e çıkartıldı. Yabancı men-
şeili referans malzemeler yerli olarak MTA laboratuvarlarında 
üretilmeye başlandı.
• Teknolojik ve bilimsel açıdan dünya sıralamasında yer 
alan yerli ve milli MTA Oruç Reis Araştırma Gemisi envan-
tere kazandırıldı, 2-3 boyutlu derin sismik araştırmalarına 
başladı. 
• Üst düzey teknoloji kullanılarak, sanal gerçeklik ortamında, 
yerli ve milli yazılımla hazırlanan “Güvenli Madencilik Black 
Diamond VR Eğitim Projesi” hayata geçirildi. 
• Osmanlı arşivlerine dayanarak “Osmanlı’da Maden” kitabı 
hazırlandı.
• Yabancı yatırımcılar için “Maden Yatırım Rehberi” hazırlandı.
• BOREN BOR Bursu Programı başlatıldı.
• Maden ve İnsan dergisi yayımlanmaya başlandı.
• Maden kazalarının minimuma indirilmesi amacıyla Maden-
lerde Güvenlik Kültürü (MAGÜK) projesi başlatıldı.
• MAPEG ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Kamu İşlet-
meleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında imzalanan iş 
birliği protokolü çerçevesinde, Ulusal Yeterlilik hazırlama ça-
lışmaları programa uygun olarak devam ediyor.
• Mermer artıklarının değerlendirilmesine ve mevcut ocakla-
rın rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar devam ediyor.
• Türkiye Madenleri İçin Risk Değerlendirme ve Yönetimi 
eğitim çalışmaları devam ediyor.
• Maden Koordinasyon Kurulu çalışmalarına devam ediyor.
• Havadan Jeofizik Araştırmaları Projesi devam ediyor.

Milli Enerji ve Maden Politikası Kapsamında Madencilik Alanında 
Gerçekleştirilen ve Devam Eden Önemli Çalışmalar 
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tarafından alınacak karara istinaden öncelikli yatırımlar belirle-
niyordu. Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin hızlı yürütülmesi 
amacıyla kurul yetkilerinin Bakanlığımıza devredilmesi ve Ku-
rul’un kaldırılması yönünde bir çalışmamız mevcuttur. İnşallah 
bu çalışmayı kısa bir zaman sonra neticelendirerek yatırımcıla-
rımızın iş ve işlemlerinin hızla sonuçlandırılmasını sağlayacağız. 

2017 ve 2018 yıllarında toplam 3 milyon metre 
maden arama sondajı yapıldı. 2019 yılında ise 3 
milyon metre sondaj planlandığı belirtiliyordu. 
Planlamada bir değişiklik var mı? Şu ana kadar 
yapılan sondajlarla rezervlerimizde artış yaşandı 
mı? En önemlisi yeni maden yatağı keşfedildi mi?
Eğer ülkemizde henüz keşfi yapılmamış maden kaynakları varsa 
kamusal cephede bunları gün yüzüne çıkarmak bakanlık olarak 
bizim görevimizdir. Bu bilinçle Ar-Ge’ye önem veren “Milli Ener-
ji ve Maden” politikası geliştirildi ve bu kapsamda yoğun bir ça-
lışma programı başlatıldı. Bu program doğrultusunda MTA Ge-
nel Müdürlüğümüz eliyle arama, araştırma ve ülkemizde ihtiyaç 
duyulan jeolojik verilere temel oluşturacak bilimsel çalışmalara 
hız verdik. Kurulduğu 1935’ten 2015 yılına kadar yaklaşık 6 mil-
yon metre sondaj yapan MTA’nın, AR-GE’ye verdiğimiz önem 
ile birlikte son 2 yıl içerisinde yaklaşık 3 milyon metre sondaj 
yapmış olması büyük bir başarıdır. Şimdi bu verileri UMREK reh-
berliğinde daha efektif ve hızlı bir biçimde değerlendirip eko-
nomiye kazandırmamız gerekiyor. MTA’nın 2019 yılı bütçesi 
nispetinde yine tüm çalışmalar aralıksız olarak sürdürülecektir. 

Özel sektörün, maden aramacılığında 
hem teknik hem de finansal olarak destek 

alabileceği yeni bir model üzerinde 
çalışmaktayız. Bu çalışmamızı da 

“Madencilik Türkiye Dergisi” aracılığı ile 
sektörümüzle ilk kez paylaşmış olalım.

Madencilik uzun soluklu ve çeşitli disiplinlerin bir arada ve sis-
tematik çalışması sonucunda ürün veren bir sektördür. Yapılan 
çalışmalar sürmektedir. Jeokimya, jeofizik çalışmaları ve sondaj-
lı arama faaliyetlerinin sonuçları analiz edilmeye başlanmıştır. 
Ülkemizde maden varlığını ya da yokluğunu ortaya çıkaracak 
her çalışma bizim için değerlidir. Çalışmalarımızın sonuçlarında 
bizleri umutlandıracak keşiflerin olması elbette temennimizdir. 

Mostra madenciliğinin artık ülkemizde sonlandığını sanırım 
özel sektördeki ve kamudaki tüm paydaşlarımız kabul etmek-
tedir. Ülkemiz derin maden aramacılığı konusunda ise önemli 
bir mesafe kat etmiştir. Özellikle 2002 yılından bu yana kamu-
nun Ar-Ge projelerine aktarılan kaynakların artışı madencilik 
sektöründe ve aramacılık faaliyetlerinde de gelişim sağlamış-
tır. MTA Genel Müdürlüğü son 10 yılda özellikle metalik ve 
endüstriyel maden aramaları ile kömür aramalarında önemli 
miktarlarda derin sondajlar yapmıştır. Bu süreçte özel sektör-
de de sondaj firmaları kurulmuş ve olanlar da kendilerini ge-
liştirmiştir. Günümüzde, kamunun yanı sıra maden aramacılığı 
yapan özel sektör de bu konuda önemli miktarda derin maden 
sondajı yapmakta ve önemli keşifler gerçekleştirmektedirler. 

Özel sektörün, maden aramacılığında hem teknik hem de fi-
nansal olarak destek alabileceği yeni bir model üzerinde çalış-
maktayız. MTA ile özel sektör arasında imzalanacak “Tip Söz-
leşmeler” ile maden aramacılığında daha hızlı sonuç ve daha 
fazla keşif odaklı bir dizi jeolojik çalışmayı (jeolojik etüt, sondaj, 
analiz, jeofizik vb.) içerisinde barındıran yeni bir dönem başla-
tacağız. Bu çalışmamızı da “Madencilik Türkiye Dergisi” aracılı-
ğı ile sektörümüzle ilk kez paylaşmış olalım.

MTA’nın özel sektörle maden aramaları konu-
sunda rekabet ettiği şeklinde genel bir sektö-
rel endişe hakim. Bu konuda siz ne düşünü-
yorsunuz?
Madencilik risk sermayesi çok yüksek bir sektördür. Özel sek-
törde arama harcamalarına önem veren şirket sayısı çok düşük 
bir seviyededir. Sondaj çalışmaları genellikle varlığı bilinen ma-
den sahalarında rezerv geliştirme ve 3 boyutlu modelleme ala-
nında yapılmaktadır. Risk sermayesi yüksek olan bir sektörde 
yatırım harcamalarının devlet eli ile yapılarak madenlerin eko-
nomik değerinin ortaya çıkartılması, özellikle orta ve küçük öl-
çekli madencilik şirketleri tarafından olumlu karşılanmaktadır. 
Ayrıca MTA Genel Müdürlüğü kuruluşundan günümüze kadar 
yaptığı çalışmalarla özel sektöre jeolojik altlık oluşturmuş ve 
bu veriler sayesinde birçok saha keşfi yapılmıştır. MTA Genel 
Müdürlüğünün yapmış olduğu bu çalışmaları bir rekabet un-
suru olarak görmek yerine sektörümüzün çalışmalarına büyük 
katkılar sunacak hazırlıklar olarak görmek gerekir. Sondaj çalış-
malarının yanı sıra bilimsel alanda da MTA Genel Müdürlüğü 
çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye geneli 1/100.000 ölçekli 
jeokimya haritalarını hazırladık, havadan jeofizik çalışmaları-
mız aralıksız olarak sürmektedir. Bu çalışmalar özel sektörümü-
zün bilimsel olarak ihtiyaç duyduğu jeolojik bilgiler ve maden 
araştırmalarına altlık oluşturması amacıyla yapılmaktadır. 
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Başkanlığını yürüttüğünüz UMREK ve iş birliği 
içerisinde olduğu YERMAM konusunda gelinen 
nokta hakkında bilgi alabilir miyiz?
Bildiğiniz gibi Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Ko-
misyonu (UMREK) sektörün kurumsallaşması adına kurulmuş 
olup uzun vadeli yatırımlara finansman sağlanması ile ilgili 
yürütülen mali çalışmaların en kritik adımlarından biridir. Öz-
verili bir çalışma ile UMREK yönetmeliğini hazırladık. Ardından 
UMREK Başkanı’nın ve üyelerinin atanması süreçlerini tamam-
ladık. CRIRSCO üyeliği için gerekli olan ve UMREK tarafından 
oluşturulan UMREK Kodu CRIRSCO tarafından kabul edilmiştir 
ve Mayıs 2018 tarihinde UMREK, CRIRSCO’nun dünyada 13., 
Avrasya’da ise 1. üyesi olmuştur. Bu çalışmalar çok hızlı ve so-
runsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Şu anda CRIRSCO’ya üye 
olmak isteyen aday ülkelere bizim üyelik sürecimiz örnek ola-
rak gösterilmektedir. Üyeliğimiz sonrasında UMREK alt çalış-
ma grupları oluşturuldu. Bu alt çalışma gruplarından “UMREK 
Mevzuat ve Raporlama  Standartları Hazırlama Çalışma Grubu” 
tarafından Stratejik Plan taslağı, “UMREK Eğitim ve Sertifikas-
yon Alt Çalışma Grubu” tarafından da YERMAM Tüzüğü, Etik 
Kodu, Yetkin Kişi Sürekli Mesleki Gelişim Rehberinin üyeler ta-
rafından incelenerek güncellenmesi çalışmaları yürütülmekte-
dir. Kısa bir zaman içerisinde ilk Yetkin Kişi sertifikaları da UM-
REK tarafından verilecektir. 

Diğer taraftan yer bilimleri, madencilik ve metalürji alanında 
faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı profesyonellerini bir ara-
ya getirmek, üyeleri arasında iş birliğini geliştirmek ve UMREK 
ile işbirliği yapmak amacıyla “Yer Bilimleri, Maden ve Metalürji 
Profesyonelleri Birliği (YERMAM) Bakanlar Kurulu kararı ile ku-
rulmuş olup faaliyetlerine başlamıştır. YERMAM üyelik kayıt 
süreci devam etmektedir. YERMAM Genel Kurulu 11 Temmuz 
2018’de 47 üyesinin 36’sının katılımı ile yapılmış olup yeni Yö-
netim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlenmiştir.

UMREK ve YERMAM birbiriyle uyum içerisinde ancak birbi-
rinden bağımsız olarak faaliyet gösteren iki farklı oluşumdur. 
YERMAM, üyeleri arasından Yetkin Kişi adaylarının belirlenme-
si ve UMREK’e sunulması sürecini yönetecek, UMREK ise YER-
MAM’ın sunduğu Yetkin Kişi adaylarını değerlendirerek uygun 
bulunan adayları sertifikalandıracaktır. 

Mevcut maden tesislerinin rezervleri doğrultu-
sunda ömürlerinin uzatılması ve üretim alanla-
rının genişletilebilmesi için kolaylıklar, teşvik-
ler var mı ya da planlanıyor mu?
Bilindiği üzere madencilik tesislerinin ömrü ve kapasitesi, ma-
den ocağının tesisi ne kadar beslediğiyle doğru orantılıdır. Ruh-
sat sahipleri 3213 sayılı Maden Kanunu ve Maden Yönetmeliği 
gereği ruhsat alanında, görünür rezerve bağlı olarak belirlenen 
işletme izin alanı dahilinde üretim faaliyetinde bulunabilmek-
tedir. Şayet mevcut işletme izin alanı (üretim alanı) dahilinde 
yapılan üretim faaliyetlerinin maksimum kapasiteye ulaşması 
veya ruhsat sahibi tarafından görünür rezerv alanları dahilinde 
işletme izin alanı genişletme talebinde bulunulması halinde il-
gili izin prosedürlerinin tamamlanmasını müteakip izin alanı ge-
nişletilebilmektedir. Ülke sınırları içerisinde ürettiği madeni yine 
ülke içerisinde nihai uç ürünlere dönüştüren yatırımcılarımıza 
devlet hakkı oranlarında %75 oranında indirim teşviki getirme 
çalışmalarımız mevcuttur. Zaten kendi tesisinde konsantre vb. 
üreten yatırımcılarımıza bu teşvik %50 oranında uygulanmakta-
dır fakat biz buna ilave %25 vererek madenlerimizin ülke sınırla-
rı içerisinde katma değerini artırmak istiyoruz. 

Son dönem maden ihracatımızı değerlendirebi-
lir misiniz?
Son yılların dış ticaret verisine baktığımızda 2014 yılından bu 
yana düşüş gösteren maden ihracatımızın 2017 yılında, 2014’e 
kıyasla yaklaşık %3 arttığını görüyoruz. Maden ithalatımızın ise 
2014 yılından itibaren belirli oranlarda düştüğünü görmekte-
yiz. Elbette ki, madencilik sektörü cari açığının yüksek olduğu-
nun bilincindeyiz. Bu açığın azaltılmasına yönelik çeşitli bilim-
sel ve teknik alt yapı çalışmalarının devam ettiğini de sizlerin 
vasıtasıyla buradan tekrar duyurmak isterim. Bu çalışmaların ilk 
örnekleri olarak TTK ve TKİ’nin elinde bulunan ancak çeşitli se-
beplerle değerlendirilemeyen toplam 7 ruhsat sahasının özel 
sektöre devredilmesi ve geçtiğimiz haftalarda ilana çıkartılan 
uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartlı ihale modelini 
gösterebiliriz. Yerli kaynaklarımızın en verimli şekilde ekono-
mimize kazandırılmasına yönelik ara/uç ürün üretim ve tesis 
kurulum şartlı ihalelere hız kesmeden devam edeceğiz. 

Uç ürüne yönelik tesis kurulması şartlı ihaleler 
başladı. Hangi emtialarda hangi uç ürünlere git-
meyi hedefliyoruz? 
Bakanlık olarak geniş bir vizyonla ortaya koymuş olduğumuz 
“Milli Enerji ve Maden” Politikasının en önemli amaçlarından 
biri de ülke sınırlarımız içerisinde çıkarılan madenleri yine ülke 
sınırları içerisinde katma değeri yüksek nihai uç ürünlere dö-
nüştürmektir. Bu bağlamda Maden Kanunu’nun 30. Maddesi 
gereği özel şartlar içeren taslak şartnamelerimizi hazırladık. Ül-
kemizde çıkarılan kurşun, çinko, boksit, krom ve demirin yanı 
sıra endüstriyel minerallerin de ülke sınırları içinde kurulacak ya 
da kurulu tesislerde uç ürünlere dönüştürülmesi temel hedefi-
mizdir. Hükümetimizin 100 günlük hedefleri arasında yer alan 
tesis şartlı ihalelerimizin ilkini 9 Kasım’da ilana çıkardık. Bu ça-
lışmalarımızın devamı gelecek. Yatırımcılarımızın ilgi göster- 
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imiz ile 
işbirliği yapmak ilerlemenin ilk adımıdır. Elde 
edilen verilerin ve ekipman etkinliğinin analiziyle, 
performansı optimize eder ve sürdürülebilir 
üretkenlik sunarız.

Bir üst seviye verimlilik artışı sağlamanıza nasıl 
destek olacağımızı keşfedin!
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mesini diliyorum. İnşallah ülkemiz için hayırlı sonuçlar doğura-
caktır. Uç ürün üretimi konusundaki hedefimiz kendi sanayisini 
iç kaynakları ile karşılayabilen bir ülke konumuna gelmektir.

Sayın Bakanımız Fatih Dönmez’in altın üreti-
minin artacağı konusunda söylemleri oldu. Bu 
sayımızda dosya konumuz altın madenciliği ol-
duğu için altın madenciliği konusundaki değer-
lendirmelerinizi alabilir miyiz?
Ülkemizin yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasına 
büyük önem veriyoruz. Bildiğiniz üzere ülkemiz özellikle epi-
termal altın yatakları oluşumu açısından önemli bir bölgedir. 
Son 10 yılda Türkiye'de altın madenciliği için yapılan çalışmalar 
hız kazanmıştır. Bu çalışmalar yeni Hükümet Sistemimiz tara-
fından da önemsenmekte ve desteklenmektedir. 

Bildiğiniz gibi altın, çok eski çağlardan bu yana sahip olduğu 
temel işlevleriyle en gözde metallerden biri olmuştur. Sosyal 
yapısı ve altına dayalı gelenekleri gereği ülkemiz, dünyada kişi 
başına en fazla altın satın alan ülkeler arasında ilk sıralarda yer 
almaktadır. Jeolojik yapısı ve dünyadaki altın oluşum modelle-
rine dayanılarak Ülkemizin altın potansiyelinin yüksek olduğu 
tahmin edilmektedir. Dünya toplam işletilebilir altın rezervi 
56.000 tondur. Son 23 yılın verilerine göre Türkiye'nin yıllık altın 
talebi yaklaşık 150 ton civarındadır. Ülkemizde 2002 yılından iti-
baren altın üretiminde kesintisiz bir artış söz konusu olmasına 
karşın altın talebinin yalnızca yaklaşık yüzde 15'ini Türkiye ken-
di kaynaklarından üretirken, geri kalanı ithal etmektedir. Halen 
aktif olan 15 adet altın madeni tesisinde yılda ortalama 25 ton 
metal altın üretilmektedir. 

Ülkemizde altın üretimine yönelik çok başarılı uygulamalar 
mevcuttur. Gerek yerli gerekse yabancı yatırımcılar tarafından 
ülkemizde altın üretimi yapılmaktadır. Sayın Bakanımızın dile 
getirdiği gibi işletmeye alınacak yeni sahalarla bu rakamları 
daha da yukarılara taşıyacağız. 2019 yılında işletmeye açılması 
planlanan altın madenlerimiz de var. Bunların yanı sıra kamu 
olarak ihtisaslaşmış devlet kuruluşlarımızla kamu-özel sektör iş 
birliği ile yatırımları canlandırmak ve üretim kapasitemizi ar-
tırmak amacıyla özellikle altın madenciliği başta olmak üzere 
arama ve işletmeye yönelik adımlar atmayı düşünüyoruz.

Özel sektörde; krom cevheri üretimimizin ye-
tersiz olduğu, bu yüzden de ferrokrom tesisleri-
mizin yarı kapasite ile çalıştığı ile krom rezerv-
lerimizin fazlasıyla yeterli olduğu ve ülkemizde 
yeni ferrokrom tesisleri kurulabileceği şeklinde 
iki düşünce mevcut. Siz bu konuda ne düşünü-
yorsunuz? 
Madencilik sektöründeki en önemli politikalarımızdan biri te-
nörü yüksek ve dünyada marka olan Türk Kromu’nun ülke sı-
nırları içerisinde ferrokroma dönüştürülmesidir. Bildiğiniz üzere 
ülkemizde şu an itibariyle 150 bin ton/yıl kapasiteli yüksek kar-
bonlu ve 36 bin ton/yıl kapasiteli düşük karbonlu olmak üzere 
iki adet ferrokrom tesisi bulunmaktadır. Ferrokrom üretiminde 

toplam kurulu kapasitemiz 186 bin ton/yıl’dır. Yıllık konsantre 
krom cevheri üretimi 1,6-1,7 milyon ton/yıl’dır. 2017 yılında 
konsantre krom cevheri ihracatımız yaklaşık 1,39 milyon ton-
dur. Bu ihracat rakamına göre bölgesel bazlı yeni ferrokrom te-
sisleri için yeteri miktarda hammaddeye sahibiz. Ülkemizin belli 
başlı krom sahalarının bulunduğu bölgelere özellikle dünya 
paslanmaz çelik endüstrisinin ihtiyaç duyduğu yüksek karbonlu 
ferrokrom üretimine yönelik küçük ölçekli tesisler kurulmalıdır. 
40-50 bin ton/yıl kapasiteli bölgesel bazlı kurulacak bu tesisler 
kromumuzun yurt dışına işlenmeden satışını engelleyecek ve 
ekonomimize katma değer sağlayacaktır. Şu an önceliğimiz 
krom cevherinin yurt içerisinde işlenmesinin temini olmalıdır. 
Ardından ülkemizde bulunan düşük tenörlü demir yataklarının 
da değerlendirilmesi sağlanmalı ve paslanmaz çelik üretimi 
üzerine konuşulmaya başlanmalıdır. Bu bağlamda Bakanlık ve 
MAPEG olarak; mevcut tesislerin tam kapasite çalışmasını sağ-
lamaya çalışacağız ve ayrıca belirlediğimiz bazı krom bölgele-
rimizde (Adana, Muğla, Bursa, Eskişehir, Erzincan vb.) düşük ve 
orta kapasiteli ferrokrom tesisi kurulum şartlı ihale modelleri 
üzerinde de çalışıyoruz. Buradan yatırımcılarımıza sizin aracılı-
ğınız ile tekrar duyurmuş olalım: Bu yatırımların gerçekleşmesi 
için en büyük görev özel sektör yatırımcılarımıza düşmektedir. 
Güçlü ve büyük Türkiye’mizin kendi kendine bu alanda da yete-
bilen bir ülke olabilmesi için herkes elini taşın altına koymalıdır. 
Biz bakanlık olarak gerekli tüm yasal ve teknik çalışmaları yap-
tık, yapmaya da devam ediyoruz.

Şu an önceliğimiz krom cevherinin 
yurt içerisinde işlenmesinin temini 

olmalıdır. Ardından ülkemizde bulunan 
düşük tenörlü demir yataklarının 
da değerlendirilmesi sağlanmalı 

ve paslanmaz çelik üretimi üzerine 
konuşulmaya başlanmalıdır.

Maden yatırımcısının en büyük korkusu çeşitli 
nedenlerle ruhsatının iptal edilmesi. Yatırımcı 
ruhsat iptalinden korkmalı mı? İptal konusu ya-
tırımcı için gerçekten büyük bir tehlike mi? 
Gerçekleştirdiğimiz tüm hukuki düzenlemeler, madencilik sek-
töründe gerçek yatırımcının önünü açmak ve atıl durumdaki 
maden ruhsatlarını faal duruma getirerek kaynaklarımızı eko-
nomiye kazandırmak içindir. Bildiğiniz gibi Maden Kanunu’na 
göre ruhsat iptallerinin hangi durumlarda yapılacağı açık bir 
biçimde hüküm altına alınmıştır. Bu durumlar dışında ruhsat 
iptali mümkün değildir. Bunları genel olarak; ruhsat dönemi 
geçişlerinde sunulması gereken projelerin verilmemesi, çevre-
sel izinler alınmadan izinsiz ve tekrar edecek şekilde faaliyette 
bulunulması, ruhsat sahasında uzun yıllar üretim faaliyetinde 
bulunulmaması ve her yıl yatırılması gereken ruhsat bedeli-
nin yatırılmaması olarak belirtebiliriz. Ülkemiz madenciliğinde 
ruhsat iptalleri bir keyfiyet değildir tam aksine kanun ve yö-
netmelikle sınırları net bir şekilde çizilmiştir. Mevzuata uygun 
şekilde hareket edildiği sürece ruhsat iptali söz konusu olamaz. 
Tehlike olarak gözükmediği kanaatindeyim. 
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More facts: www.tr.krohne.com

Aşındırıcı, zorlu işletme şartları altında  
güvenilir ve tekrarlanabilir ölçüm
Maden ve mineraller prosesinde ölçüm çözümleri  –  
technology driven by KROHNE

•  Maden ocağından, sevkiyat limanına kadar, güçlü akış, seviye,  
sıcaklık ve basınç enstrümantasyonu

• Aşınmaya dirençli astar, seramik ölçüm tüpü, yapışmayan anten

•  Hidrosiklon besleme hattında yüksek katı parçalı akışkanın, çamurların,  
atık tuzlu suyun ve hatta kısmi dolu hatlardaki akışkanların ölçümü,

•  Büyük katı parça işleme ve stok yönetiminde, konveyör veya taş ocaklarında  
radar seviye ölçümü

•  Yardımcı işletmelerdeki uygulamalarda, çöktürme tankı yeraltı sularında  
(radyometrik olmayan), temiz hava veya su beslemede yoğunluk ölçümü
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Yabancı yatırımcının risk iştahının yüksek olu-
şu, madencilik gibi risk sermayesine ihtiyaç du-
yulan sektörlerde oldukça önemli. Son yıllarda 
uluslararası sermayeli maden yatırımcısının 
(arama/üretim) ülkemize ilgisi ne durumda?
Ülkemize karşı son birkaç yılda yapılan siyasi ve ekonomik sal-
dırılarla birlikte kimileri tarafından empoze edilmeye çalışılan 
görüşün aksine ülkemizdeki yabancı menşeili maden yatırımcısı 
sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Ve inanıyorum ki önümüzdeki 
yıllarda yapacağımız tanıtım ve teşviklerle daha fazla yabancı 
yatırımcıyı ülkemize çekmeyi başaracağız. Bu konuda ilk olarak, 
yabancı yatırımcılar için madencilik yatırım rehberi hazırladık. 
Ayrıca dünya madencilik sektörünün en büyük organizasyonu 
olan Kanada Maden Arama ve Geliştirme Derneği'nin (PDAC) 
Toronto’da düzenlediği uluslararası kongre  ve fuar etkinliğinde 
tarihimizde ilk kez güçlü bir biçimde yer alacak ve ülkemizi yak-
laşık 130 ülke ve 25.000 katılımcıya tanıtma fırsatı yakalayacağız. 
Yabancı yatırımcılar Türk Ticaret Kanunu’na göre kendi şirket-
lerini kurmakta ya da kurulu yerli sermayeli şirketlere yatırımcı 
olarak ortak olmaktadır. Bugün itibariyle ülkemizde yabancı ya-
tırımcıların ortak olduğu ya da sahip olduğu 136 şirkete ait 657 
maden ruhsatı bulunmaktadır. Bu 657 ruhsatın 380’i işletme, 
277’si arama ruhsatıdır. Bu rakamlar ilgiyi göstermektedir. 

Geçtiğimiz yıl sektörün en önemli sıkıntıların-
dan birisi olan orman bedelleri konusunda gi-
rişimde bulunuldu. Sizler de Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile bu konuda çalışmalara devam edi-
yorsunuz. Son durum nedir? 
Orman bedelleri ile ilgili sorunuza cevap vermeden önce ül-
kemizde toplam 24 milyon hektar orman alanı bulunduğu-

nun ve bu alanın sadece 10 bin hektarlık kısmında madencilik 
yapıldığının altını çizmek isterim. Yani bu şu anlama geliyor, 
orman alanlarının yaklaşık on binde 4’ünde madencilik yapı-
yoruz. Bu çok küçük bir alandır. Orman arazilerinde madenci-
lik faaliyetlerinin yürütüldüğü alanın çok az olmasına rağmen, 
madencilik faaliyetlerinden alınan orman bedelleri ile ilgili ge-
rekli adımları attık. Son yaptığımız düzenlemeler ile uç ürün 
üretiminde kullanılan maden ruhsatlarından ve ihtisaslaşmış 
Devlet kuruluşlarından devir olan maden ruhsatlarından ilk 
10 yıl ağaçlandırma bedeli dışında herhangi bir bedel alınma-
ması, diğer madenlerden ilk 10 yıl arazi izin bedelinde %50 
indirim uygulanması sağlandı. Uygulama konusunda Tarım 
ve Orman Bakanlığı ile yakın istişare içerisinde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

E-maden’e önem verdiğinizi biliyoruz. Bir gün-
de ruhsat alınabileceğini belirtiyorsunuz. Bu 
konuda ne aşamadayız?
Diğer kurumlarla ilgili süreçler dışında, mevzuatta belirtilen 
şartları sağlayan tüm ruhsat başvuru süreçlerinin 1 günde ta-
mamlanması mümkün olacaktır. e-Maden projesi gerçekten 
madencilik sektörü için atılmış en büyük adımlardan biridir. Bu 
uygulamayla, sektör ile ilişkili tüm tarafların, internete bağla-
nabildikleri her yerden bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar ara-
cılığıyla madencilik faaliyetlerini gerçekleştirebilmesine olanak 
sağlayacak ve bugün ile gelecek arasında bir köprü vazifesi gö-
recektir. e-Maden projesi Cumhurbaşkanlığımızın 100 günlük 
projeleri arasına giren tek bilişim teknolojisi projesidir. Proje-
mizin şu anda yaklaşık tamamlanma oranı %90’lar civarında in-
şallah yılsonunda %100’ünü tamamlayarak faaliyete geçirmiş 
olacağız. Şu anda 31 kurumla karşılıklı veri entegrasyonlarını 
sağladık. e-Devlet kapısı kullanılarak kamu kurumlarının sun-
duğu hizmetlerin tek noktadan hızlı ve güvenli olarak verilme-
si amacıyla e-Maden’in birçok iş sürecini an itibariyle e-Devlet 
üzerinden vermeye başladık, yılsonuna kadar tüm hizmetleri-
mizi e-Devlet üzerinden sektör üyelerimize sunmuş olacağız.

e-Maden ile dinamik olarak rezerv-üretim-satış-stok-sevkiyat 
faaliyetleri, kayıt dışılığın asgariye indirilmesi, ve devlet hakla-
rı daha etkin bir şekilde takip edilecek, ayrıca interaktif ödeme 
sistemiyle mali yükümlülüklerin etkin yönetimi sağlanacaktır. 
Uluslararası standartlara uygun ve güvenli işletmecilik stan-
dartları geliştirilecektir. Bünyesinde karot, tenör ve Maden Atık-
ları Veri Bankası gibi yenilikleri barındıran Maden Veri Bankası 
hayata geçecektir. İhale işlemleri, sevkiyat bilgileri ve nezaretçi 
defterlerinin tutulması elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. 

Şunu açıkça belirtmeliyim ki e-Maden projesi, şeffaf ve yep-
yeni bir madencilik yöntemini bizlere sunuyor. Ülkemizi arti-
sanal madencilik anlayışından çıkarıp endüstri 4.0 standartla-
rında bir anlayışa taşıyacak bu proje ile uluslararası nitelikleri 
haiz madencilik anlayışının en önemli hamlelerinden birini 
yapıyoruz. e-Maden uygulaması madencilik sektörümüzün 
gururu kamunun ise en kapsamlı ve sofistike projelerinden 
birisidir. 
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MİGEM ve PİGM’in birleştirilmesiyle MAPEG ku-
ruldu. MAPEG’deki son durum nedir? Bu konu-
da bakanlığımız hedefleri neler?
703 sayılı KHK ile MİGEM ve PİGM birleştirilerek Maden ve 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) oluşturulmuştur. 
Daha sonra yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
MAPEG’ in görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiş, teşkilat 
yapısı açıklanmıştır. Resmi olarak kurulumu tamamlanan MA-
PEG, fiili olarak da Aralık ayının ilk haftası faaliyete geçecektir. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin bir gereği olarak 
hareket kabiliyeti yüksek ve bürokratik işlemlerin hızlı bir bi-
çimde yürütüleceği proaktif bir kurum oluşturduk. İnanıyo-
rum ki MAPEG’in maden ve petrol sektörüne getirmiş olduğu 
heyecan, yatırımlara da yansıyacak ve uluslararası nitelikleri 
haiz bir maden ve petrol sektörü oluşturulacaktır. 

Geçtiğimiz aylarda Nadir Toprak Elementle-
ri Enstitüsü kuruldu ancak bu konuda bir bilgi 
bulabilmek oldukça zor. Enstitü ile ilgili bilgiler 
paylaşabilir misiniz?
Bildiğiniz gibi Nadir Toprak Elementleri (NTE) insan yaşan-
tısı için gereksinim duyulan birçok malzemenin üretiminde 
kullanılmaktadır. Ayrıca savunma sanayisi ve ileri teknoloji 
üretimi için hammadde olarak kullanılmakta ve bu kulla-
nımlarıyla stratejik hammadde olarak değerlendirilmekte-
dir. Bu sebeple  NTE’lerin kullanılması ile ilgili orta ve uzun 
vadede alınacak politik ve stratejik kararlar için gerekli alt-
yapıyı oluşturmak, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi ve 
üretilmesi amacıyla kısa adı NATEN olan Nadir Toprak Ele-
mentleri Enstitüsünün hukuki kurulumunu tamamladık. 
NATEN geliştireceği AR-GE projeleri ile temel ve uygulamalı 
araştırmalar yapacak, yaptıracak ve değişik alanlarda kulla-
nıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlayacak 
güzide kurumlarımızdan biri olacaktır. En geç 2019 yılı ilk 
çeyreğinden sonra fiili olarak kurulumu tamamlanacak olan 
NATEN’in ülkemiz adına yararlı faaliyetler yürüteceğine olan 
inancımız tamdır.

“Milli Enerji ve Maden Politikası” kapsamında 
yukarıda değindiklerimizin dışında önümüzde-
ki dönemde karşımıza çıkacak gelişmeler ola-
cak mı?
Elbette yeni gelişmeler olacak. Çünkü “Milli Enerji ve Maden 
Politikası” bir anın, bir günün ya da belirli bir sürenin politi-
kası değildir. Güncelliğini koruyan ve sürekli olarak gelişen 
bir süreçler silsilesinin genel adıdır. Yapılan her çalışma, ça-
ğın gerektirdiği her adım “Milli Enerji ve Maden Politikası” ile 
güncellenecek ve yeni fikirler ışığında yeni projeleri ve yeni 
gelişmeleri ortaya koyacaktır. Bu politika kapsamında sektö-
rün geçmişini analiz ederek geleceğine yön verecek birçok 
önemli çalışma yaptık ve çalışmalarımızı aralıksız olarak sür-
dürüyoruz. 

Tabi ki yaptığımız onlarca çalışmanın yanında kısa bir za-
man içinde sizlerle paylaşacağımız ve çalışmaları süren ko-
nulardan birkaçından da bahsetmek isterim. Ecdadımızın 
madencilik alanındaki çalışmalarını gün ışığına çıkaracak 
olan ve titizlikle yürüttüğümüz “Osmanlı’da Maden” başlıklı 
eserimizi çok kısa bir zaman içerisinde yayımlayacağız. Yine 
sektörle ilgili sorunların çözümü için kurmuş olduğumuz ve 
bürokratik işlemleri oldukça azaltan Maden Koordinasyon 
Kurulu’nun da hukuki olarak alt yapı çalışmalarını tamamla-
yacağız. Maden kaynaklarımızı ülke sınırları içerisinde katma 
değeri yüksek nihai uç ürünlere dönüştürmek amacıyla yeni 
ihalelerimize çıkacağız. Özellikle kurşun-çinko-bakır-demir 
vb. ülkemizin ihtiyacı olan metallerin ülke sınırları içinde ni-
hai uç ürünlere dönüşmesi bizim en büyük hedeflerimizden-
dir. Teşvik sistemlerini geliştirerek ülke madenciliğine katkı 
sunacak yeni mevzuat düzenlemelerini hayata geçireceğiz. 
Sektörün eğitimi amacıyla MAPEG bünyesinde oluşturdu-
ğumuz MAPEG Akademi’nin faaliyet alanını genişleterek VR 
Sanal Gerçeklik eğitim modülümüzü de inşallah 2019’un ilk 
yarısında hayata geçireceğiz. Sektörümüzdeki gelişmeleri ve 
sorunları sektör paydaşlarımızla ortak olarak kaleme aldığı-
mız “Maden ve İnsan” dergimizin yayınlarını geliştirerek sür-
düreceğiz.

Bakanlığımızın maden yatırımcılarından genel 
olarak beklentileri nelerdir? Sektöre verilmek 
istenen mesajlarınızı alabilir miyiz?
Genel olarak beklentimiz öncelikle insan sağlığına ve iş güven-
liğine önem verilmesi, sonrasında kanun çerçevesinde hareket 
edilmesi olacaktır. Ülkemiz madencilik sektörünün gelişimini 
sağlayacak her türlü görüşlerini bizlerle rahatlıkla paylaşmala-
rını ve yurt içinde nihai ürüne dönüşebilecek madenlerin de-
ğerlendirilmesi için sanayi yatırımlarını artırmalarını temenni 
ediyoruz. Bizler mevzuat yönünden, bilimsel yönden sektörün 
ihtiyaç duyduğu tüm gereksinimleri altlık olarak kendilerine 
sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. 

Son olarak; özel sektörle Bakanlığımız arasında bir köprü olarak 
bu sayıda bize yer verdiği için Madencilik Türkiye Dergisi’ne de 
teşekkür eder çalışmalarında kolaylıklar dilerim. 
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COTECNA; GÖZETİM, ANALİZ VE 
SERTİFİKASYON ALANLARINDA 
DÜNYA ÇAPINDA HİZMET VEREN 
LİDER FİRMALARDAN BİRİDİR.

KOTEKNA GÖZETİM A.Ş.
Koşuyolu Mahallesi, Katip Salih Sokak, No 85, 
34718 Kadıköy İstanbul
Tel. +90 216 939 78 90
Fax +90 216 939 78 98
cotecna.turkey@cotecna.com.tr
www.cotecna.com

Uzman kadrosuyla müşteri taleplerine uygun olarak sağlanan, 
profesyonel, güvenilir ve hızlı gözetim-analiz hizmetleri.

Cotecna; ticaretini gerçekleştireceğiniz 
malzemelerin miktar ve kalitesini güvence 
altına almak için en doğru çözüm ortağınızdır.

GÖZETİM SERVİSLERİ
 > Stok gözetimi hizmetleri
 > Yükleme öncesi gözetimleri
 > Draft survey, kantar nezareti, ambar/
konteyner temizliği ve uygunluğu 
kontrolleri, sızdırmazlık testleri

 > Yükleme ve tahliye gözetimleri
 > Stokta ve hareket halindeki 
malzemelerden numune alımı, 
hazırlanması ve analizleri

DÜNYA ÇAPINDA ;
 > 40 yıldan fazla tecrübe
 > 100'den fazla ofis ve akredite laboratuvar
 > 4000'den fazla çalışan

GÖZETİM VE ANALİZ HİZMETİ 
VERİLEN ÜRÜNLER

 > Krom, demir, mangan, aluminyum, bakır, 
çinko, kurşun vb. Cevher, konsantre ve 
atıkları   

 > Ferro alyajlar
 > Değerli metaller (Altın, gümüş, platin vb.)
 > Külçe metaller
 > Endüstriyel ham maddeler
 > Kömür ve Kok
 > Gübre ve ham maddeleri
 > Çimento



barkomas.com

Barkom ikili sayfa ilan 2018 nov.indd   2 20.11.2018   16:03



barkomas.com

Barkom ikili sayfa ilan 2018 nov.indd   2 20.11.2018   16:03



www.madencilikturk iye.com
1 Aralık 2018

DOSYA KONUSU: TÜRKIYE’DE ALTIN MADENCILIĞI

Altında Cari Açığımızı Azaltmanın 
Yolu Üretimi Arttırmak..

Türkiye 2017 itibariyle yılda 23 ton altın üreti-
yor. Yıllık ihtiyacımız ise 150 ton civarında. İh-
tiyacımız kadarını üretme şansımız var mı?
Bildiğiniz gibi 2000’li yıllara kadar Türkiye’nin altın üretimi 
bulunmuyordu. 1986 yılında değişen yasayla birlikte yabancı 
şirketlerin Türkiye’ye gelmesi ve aramalar yapması ülkemizin 
altın konusundaki büyük potansiyelini ortaya çıkardı. 2000’li 
yıllarda üretime başladık ve 2013’e gelindiğinde yıllık 33,5 ton 
üretim rakamına kadar çıktık. Ülkemizin altın ithalatının yakla-
şık yüzde 20’sini üretmeye başladık. 2012 yılındaki Başbakanlık 
Genelgesi’nden sonra üretimde düşüşler yaşandı. 2017 yılında 
23 ton üretim yaptık. 

Türkiye’nin bu üretim açığını kapatacak potansiyeli var mı? 
Var. Bilimsel çalışmalarla 6 bin 500 ton potansiyelimizin 900 
tonunun rezerv haline getirildiğinden bahsediyoruz. Bunların 
hızla ekonomiye kazandırılması durumunda Türkiye’nin altın 
alanında yıllık 6-7 milyar dolar olan cari açığının yüzde 50’sinin 
beş yıl içerisinde kapatılması şansımız var. Çok hızlı bir plan-
lamayla da 10 yıl içerisinde altın madenciliğinde cari açığın 

kapatılması ihtimalimiz var. Ama bununla ilgili potansiyelin 
farkına varıp çok iyi bir planlama yapmak lazım. Özellikle eko-
nomik olarak sıkıntının yaşandığı bu dönemde altın üretimin 
ne kadar önemli olduğunun daha da farkına varmamız lazım. 
Önemli olan potansiyel değil potansiyelin hazır hale getirilme-
si, planlanması ve yönetilmesidir. 

Yeterince maden arayabiliyor muyuz? Ürettiği-
miz kadar keşif yapabiliyor muyuz?
Ülkemizde aramayla ilgili sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. 
Aramanın önündeki ciddi engellerin kaldırılması gerekiyor. 
Bunu sürdürülebilir hale getirmek için çok düzenli arama 
yatırımı yapılması gerekiyor. Belirlenebilmiş 900 ton rezerv 
için yaklaşık 1 milyar dolarlık aramalara risk sermayesi har-
candı. Kalan 5 bin 600 tonluk potansiyel için de yaklaşık 10-
12 milyar dolarlık arama yatırımı yapmamız gerekiyor ki bu 
potansiyeli üretilebilir hale getirelim. Niye daha çok arama-
ya ihtiyaç var? Çünkü, bugüne kadar bulunan kaynaklar yü-
zeye yakın kaynaklardı, araması kolaydı. Ama bundan sonra 
derinlere inilmesi gerekiyor. Bunun da daha yüksek maliyeti 

var. Sürekli arama yapacağız ki, önümüz-
deki 40-50 yılın üretimini planlayalım ve 
cari açığımızı azaltalım. Madencilik faali-
yetlerini uluslararası standartlarda plan-
ladığımız ve yürüttüğünüz zaman bunu 
sağlamamız mümkündür. 

Altın madenciliğinde her yıl ürettiğimiz ka-
dar yeni rezerv keşfedemiyoruz. Greenfield 
exploration dediğimiz bakir sahalarda yü-
rütülen aramalara harcanan risk sermayesi 
yaşadığımız pek çok sorundan dolayı dibe 
vurmuş durumdadır. Sürdürülebilirliğin 
sağlanması için izin süreçlerindeki belirsiz-
liklerin giderilmesi ve bedellerinin gözden 
geçirilmesi gerekmektedir. Yatırım ortamı 
yatırımcıya ne kadar güven verirse sektöre 
sermaye girişi o nispette artacaktır.

Dünyada altın aramalarına harcanan para 
geçen sene yaklaşık 4 milyar dolar civarın-

Hasan Yücel

Altın madenciliği ile birlikte ülkemizde madencilikte rol model olabilecek pek çok 
yatırım gerçekleştirildi. Kanada, Amerika, Avustralya gibi gelişmiş ülkelerde altın 

madenciliği nasıl yapılıyorsa, hangi teknolojiler kullanılıyorsa, çevre ve insan sağlığı için 
hangi önlemler alınıyorsa ülkemizde de altın madenciliği aynı şekilde yapılmaktadır. 
Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda 2006 yılından bu yana faaliyetlerini 

sürdüren Altın Madencileri Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel ile altın ve 
metal madenciliği başta olmak üzere ülkemizde madenciliği konuştuk. 
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da. Bizde 2012 yılında bu rakam 120 milyon dolar/yıl seviye-
sine çıkmıştı. Bunu arttırıp yılda 500 milyon dolar seviyesine 
çıkarma gayreti içinde iken 2012 yılında çıkarılan Genelge ile 
izin alma sürecinde yaşanan belirsizlikler nedeni ile aramalara 
harcanan risk sermayesi artma eğilimi yerine düşmeye başladı. 
O tarihten itibaren Türkiye’de altın aramalarına harcanan risk 
sermayesi her yıl azalmaya devam etmektedir. 

Eylül ayında yürürlükten kaldırılan Başbakan-
lık Genelgesi ülkemizde özellikle arama döne-
mini derinden etkiledi. Şimdi Cumhurbaşkanlı-
ğı Genelgesi var. Yeni süreçte sektör sizce nasıl 
etkilenecek?
11 Eylül’de çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2012 
yılından bu yana izinlerin verilmesinde Başbakanlık Onayı uy-
gulaması yerine yeni genelge ile yetki tekrar Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına verildi. Bakanlık da komisyonlar kurup 
yeni aksiyon alacak. Beklentimiz kısa süre içinde işlerin eski dö-
nemde olduğu gibi hızlanmasıdır. Çok yeni olduğu için önü-
müzdeki süreçte sonuçlarını göreceğiz ama sektörde olumlu 
karşılandığını söyleyebilirim. 

Aslında sadece altın madenciliğinde değil bütün madencilik 
sektöründe yıllardır dile getirdiğimiz en büyük çıkmazlardan 
bir tanesi madencilikte 18 kurumla birden karşı karşıya olma-
mızdır. Ana ruhsatı Enerji Bakanlığı veriyor. Ruhsata dayalı di-
ğer izinler ise; Orman - Çevre - Tarım - Turizm diğer bakanlıklar 
kurum ve kuruluşlardan alınıyor. Tüm incelemelerin enerji ba-
kanlığı tarafından yapılması ve diğer kurumların bu incelemeyi 
esas almasını talep ediyoruz. 

Bir önceki Bakanlık döneminde gelen ekip aynen devam 
ediyor. Bu da sektörde çok olumlu karşılandı. Çünkü bürok-
raside her bakan değiştiğinde her şeyi sil baştan anlatmak 
zorunda kalıyoruz. Şimdi zaman kaybetmiyoruz. Sıkıntıla-
rımız Bakanlıkça biliniyor ve çözüm üretilmeye çalışılıyor. 

Madencilik çok kısa zamanda sonuç elde edilecek bir alan 
değil. Çok ciddi planlamalara ve sürelere ihtiyaç var. Bunun 
da sürdürülebilir olması için yapısal dönüşümün çok hızlı 
tamamlanması lazım. 

Diğer taraftan Başbakanlık Genelgesi’nin gerekçelerini çok da 
yüzeysel geçmemek gerekiyor. Sektöre çok ciddi ivme kaybet-
tirdi ama özellikle Soma kazasından sonra herkes başını önü-
ne eğip gerekçelerini irdelemeye başladı. Bu bağlamda da bir 
proje geliştirildi. Milli Maden ve Enerji Politikası. Madencilik ye-
niden yapısal bir dönüşüm yaşıyor. Önceki bakanlık yönetimi 
döneminde başladı ve şu anda da tamamlanmak üzere. Bunun 
sonuçlarının da görülmesine ihtiyaç var. 

Cumhurbaşkanlığı Makamına Genelge’yi kaldırmasından do-
layı teşekkür ediyoruz. 15 santimetre genişliğindeki bir son-
daj kuyusuyla ilgili izin Başbakanlığa gittiğinde ve buna ne 
zaman olumlu görüş verileceği öngörülemediği düşündü-
ğünüzde aramaların ve hatta üretimin sürdürülebilir olma-
sından söz etmek mümkün değildir. Bu işin olmazsa olmazı 
aramaların devam etmesidir. Aramalar devam ettikçe yeni 
keşiflerin  gerçekleştirileceğini ve yaklaşık 30 yıl önce ortaya 
konan 6500 ton  altın potansiyelimizin de daha yukarılara çı-
kacağını düşünüyorum.

Üretimde yaşanan düşüşteki tek neden Başba-
kanlık Genelgesi ve diğer mevzuatlar mı yoksa 
bunun dışında etkenler de söz konusu mu?
Sadece izinler değil tabi ki. Madencilik genel olarak dinamik 
bir yapıdır. Maden yataklarında derinlere inildikçe cevher ya-
pısı değişebilir. sonra Cevherin yapısı değiştiğinde yeni yatı-
rımlar yapılması gerekebilir. Yeni ilave yatırımlar için izin alma 
süreçlerinin uzaması da altın üretimin düşmesinde önemli 
etken oldu. Malum uygulanan orman izin bedelleri ile yatırım-
ların çoğu ekonomik olarak gerçekleştirilebilir olmaktan çıktı.  
Türkiye’nin darbe girişiminden sonra yaşadığı bazı sıkıntılar  
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var. Bu sıkıntıların artık aşıldığını, bundan sonra gerek izinlerin 
alınmasında, gerekse yatırımların hızlandırılması konusunda 
ciddi bir gelişme yaşanacağını  düşünüyorum. Şu anda Ça-
nakkale’de, Kayseri’de, Artvin’de, Balıkesir’de, Bilecik’te yerli 
ve yabancı şirketlerimizin yatırım aşamasında olan yeni altın 
madenleri var. 2019 yılının altın madenciliği açısından çok 
parlak geçeceğini yeniden 30 tonları rahatlıkla geçeceğimizi 
ümit ediyorum. Bakanlığa sunduğumuz sorunlarımızın çözü-
me kavuşturulması halinde ilk hedefimiz altın üretimini yılda 
60 ton seviyesine çıkarmak olacaktır.

Yaşanan sıkıntıların bir ayağı finans ise diğer 
ayağı da mevzuatlar. Son yıllarda madencinin 
en büyük sorunu orman izin bedelleri oldu. İzin 
bedelleri yüksek tutulduğu kadar ormanlarımı-
za katkı sağlanıyor mu? 
Bunun ormanları koruma refleksiyle yapılıp yapılmadığını 
bilmiyorum. Çünkü madencilik faaliyetleri için verilen izinler, 
tüm ormanlık alanların yaklaşık binde üçü kadar. Bu çok cüzi 
bir alan. Burada da Enerji Bakanlığı bir bütün olarak bu ko-
nulara hakim olmaya başladı. Bu sistem kurulduktan sonra 
dünyadaki örnekler incelenip ona göre bir bedel belirlensin 
istiyoruz. Tabi ki orman bedeli alınsın. Ama alınacak tutar 
fizibilite raporlarını etkileyecek büyüklükte olmamalı. Öyle 
projeler karşımıza geliyor ki orman mülkiyet bedelleri pro-
jenin yatırım maliyetinin yüzde 40-45’ine ulaşmış. Bu oranın 
dünyada ortalaması yüzde iki. Bu sürdürülebilir bir durum 
değil. Bu oran yüzünden yatırımlarından vazgeçen firmalar 
var. Altın üretimimizin en önemli düşüş nedenlerinden bir 
tanesi de budur. Ülkemizde mevcut orman izin bedelleri 
pek çok projede işletilebilir minimum tenörün (Cut off Gra-
de) yukarıya çekilmesine neden olmuştur. Bu durum metal 
ve kıymetli metal madenciliğinde pek çok maden yatağında 
işletilebilecek kaynakların tesis yerine pasaya gitmesine yol 
açmaktadır. Orman izin bedelleri madencinin kaynak israfına 
yol açmıştır. Bu durum ülkemiz kaynaklarının değerlendiril-
mesinde son derece önemli bir konudur ilgililerin mutlaka 
çözüm bulmaları gerekir. Önümüzdeki süreçte diyalogla bu-
nun daha da düzeleceğine, dünyadakilere benzer uygulama-
ların çıkacağına inanıyorum. Orman Bakanlığı yetkililerine de 
teşekkür ediyorum, son dönemde bu konuya daha açıklar ve 
çözüm konusunda gerekli düzenleme çıktı ama düzenleme 
sınırlı sayıdaki ruhsatı kapsıyor. Bunun daha geniş çaplı ol-
ması beklentisindeyiz.

Madencilik yatırımlarının gerçekleştirilmesi için 
ihtiyaç duyulan sermayenin temininde ne gibi 
zorluklarla karşı karşıyayız?
1950’lerde 5-8 gr/ton altın ekonomik olarak değerlendi-
rilirken günümüzde altın fiyatlarına bağlı olarak 0,5-1 gr/
ton altın içeren cevherler ekonomik olarak işletilebilmek-
tedir. Diğer metallerde de benzer bir durum söz konusu 
olmuştur. 15-20 yıl önce %6’lık kromun, %0,5’lik bakırın 
zaman içinde ekonomik olarak işletilebileceğini hangimiz 
öngörebildik? 

Düşük tenörlü cevherlerin işletilmesi ile birlikte eskiye oranla 
çok daha büyük kapasiteli iş makinaları, kırma, öğütme ve zen-
ginleştirme üniteleri ve buna bağlı olarak çok büyük yatırım-
lara gereksinim duyulmaktadır. Günümüzde yüz milyonlarca 
dolarlık yatırıma ihtiyaç duyan madencilik projelerinin finans-
man ihtiyaçlarını temin etmek çok zorlaşmıştır. Böyle büyük 
finansmanları temin edebilmenin birinci koşulu, rezerv bilgi-
lerinizin güvenirliliğinin uluslararası standartlarda olmasından 
geçmektedir. Ülkemizde bu konu son yıllarda daha fazla gün-
deme gelmeye başlamıştır.

Bu kapsamda UMREK kuruldu. UMREK konu-
sunda siz ne düşünüyorsunuz?
Ülkemizde; maden arama sonuçlarının, kaynak ve rezerv ra-
porlamalarının uluslararası standartlara uygun olarak yapıl-
masının öncü adımı olarak UMREK (Ulusal Maden Kaynak ve 
Rezerv Raporlama Komisyonu) Eylül 2017 yılında kuruldu. 
Komisyonun çalışmaları sonucunda Uluslararası UMREK Ra-
porlama Kodu oluşturuldu. CRIRSCO (Commitee for Mineral 
Reserves International Reporting Standards) 2018 Mayıs ayın-
da UMREK Raporlama Kodunu uluslararası bir raporlama kodu 
olarak tanıdı ve Türkiye, UMREK çalışmaları ile Amerika, Kana-
da, Avustralya gibi ülkelerin yanında CRIRSCO üyeliğine kabul 
edilen 13. ülke oldu. 

UMREK Raporlama Kodu’nun çok kısa sürede faaliyete geçmiş 
olması ülkemizde madencilik faaliyetlerinin uluslararası stan-
dartlara göre gerçekleştirilmesi bakımından önemli bir geliş-
medir. UMREK’in kısa sürede hayata geçmesinde ülkemizde 
uluslararası standartlarda gerçekleştirilmiş olan altın projele-
rinin katkısı yadsınamaz. Uluslararası standartlarda ekonomik 
bir rezerviniz varsa ve projenizin fizibilitesi gerçekten ümit 
vaat ediyorsa kolaylıkla yerli/yabancı bir ortak bulabilirsiniz, 
yurtiçinde/yurtdışında borsaya açılabilirsiniz ya da çeşitli yatı-
rım fonlarından faydalanabilirsiniz. Yani madencilik yatırımla-
rınız için gerekli sermayeyi bulabilirsiniz. Borsaya açıldığınızda 
yeni rezervler keşfetme başarısı gösterdiğinizde veya üretim 
ve verim artışları kaydettiğinizde hisselerinizin değeri artıyor. 
Şirketinize maddi kaynak yaratıyorsunuz. Yoksa büyük yatı-
rımların, şirketlerin öz sermayesi ile gerçekleştirilmesi çok zor 
olmaktadır. Bu bahsettiklerimin en iyi örnekleri altın madenci-
liğinde mevcuttur.

Altın madenciliğinde yatırım süreleri ve üretim 
maliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?
Ortalama yatırım süresi yaklaşık 10 yılı buluyor. Arama dönemi 
uzun sürüyor. Bulduktan sonra prosesiyle fizibilitesiyle sosyal 
boyutuyla çevreyle ÇED raporuyla ilgili çok kapsamlı çalışmalar 
yapmanız gerekiyor. Bu da minimum 8 ile 10 yıl arasında de-
ğişiyor. Dünyada bunun öncüsü olmuş şirketler bunun finans-
man ayağını çözmüş durumda. Bizde vatandaşlarımız altın alıp 
yastık altına koyuyor. Kanada’da, Avusturalya’da veya İngilte-
re’de vatandaş gidip kuyumcudan altın almak yerine borsa-
larda altın madeni hissesi alıyor. Böylelikle yaratılan tasarruf 
üreten şirketlere gidiyor ve risk sermayesi olarak dünyanın  
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her yerindeyeni maden arama projelerinde ve yatırımlarda 
kullanılıyor. O aramalar sonucunda yeni kaynaklar keşfediliyor. 

Keşfedilen bir kaynağın rezerve, rezervin fizibiliteye ve yatırı-
ma dönüştürülmesi çok veri üretilmesi, zaman ve para istiyor. 
İcabında 70-80 bin metre sondaj yapıp buradan elde edilen 
verilerle cevhere ve yatağa uygun bir fizibilite projesinin yapıl-
masına imkan tanınması için Maden Kanunu’nun uluslararası 
standartlarda bir proje yapılması için gerekli süreleri yatırım-
cıya tanıması gerekir. Bizde eksik olan sistem bu sistemin saç 
ayakları var onların oturtulması gerekiyor. Teknik çalışmaların 
yanında yargı süreçlerinin hızlı işlemesi, halkla ilişkiler, yörede-
ki yaşayanların sosyal onayının alınması, bunların çok iyi çalışıl-
ması lazım. Bunu iyi çalışırsanız bu süreler de kısalıyor.  

Fiyatlar çıktığında madeniniz hazır değilse, üretiminiz yoksa hiç-
bir şey ifade etmez. Orada atıl olarak kalır. Türkiye, maden ve me-
tal ithalatı için  milyarlarca dolar para ödemektedir.  

Arama ve üretim yatırım süreçlerinde ne gibi sı-
kıntılar yaşanmaktadır?
Maden potansiyelimize göre Türkiye’de maden aramalarına 
harcanan risk sermayesi çok az miktardadır. Maden aramala-
rında halen bakir bir ülke olduğumuzu söyleyebiliriz. Aramalar 
arttıkça yeni rezervler keşfedilmektedir. Bundan sonra da keşfe-
dilecektir. Ülkemizde maden aramacılığında altyapı sıkıntısı yok 
denebilir. Ulaşılamayan bölgemiz bulunmuyor. İnsan gücümüz 
de mevcut. Teknik olarak yeterliyiz. Tek sıkıntı izin alma sürecin-
de kaybedilen zamanlar ve belirsizlikler olarak öne çıkıyor.

Bir diğer önemli konu maden arama, yatırım ve üretim için 
harcayacağımız paraların önemli bir kısmını izin bedellerine 
harcamamız. İzin bedellerine harcanan paralar arama ve yatı-
rımlara harcanmış olsa daha fazla maden keşfi dolayısı ile daha 
fazla yatırım, daha fazla üretim ve bunun sonucunda daha 
fazla vergi olarak geri dönecektir. İzin bedelleri düşürülür ve 
izinlerin alınması için geçen süreler kısaltılıp, fırsat eşitliğine 
önem verilir, yatırımcının önü açılırsa, Türkiye’de madencilik 
sektörüne sermaye girişinde artış sağlanabilir. 

İktidarın bu konulardaki iyi niyetli girişimlerini biliyoruz, görü-
yoruz ve mutluluk duyuyoruz. 

Altın madenciliğinde sürdürülebilirlikle ilgili 
kaygılarınız var mı?
Altın madenciliğinde yeni kaynakların keşfinde sıkıntı yaşar, 
aramalara harcanan risk sermayesini arttıramaz ve bugüne 
kadar keşfettiğimiz kaynak ve rezervlerin üzerine istediğimiz 
oranda yeni kaynak ve rezerv ilave edemezsek bu işi sürdüre-
meyiz. Bugüne kadar elde ettiğimiz verilere göre ülkemizde 
300 maden arama ruhsatından sadece bir tanesi ekonomik 
olarak işletilebilir bir madene dönüşmektedir. Bir başka ifade 
ile 299 sahada yaptığımız risk sermayesi harcaması bizim zarar 
hanemize yazılmaktadır. 

Altın madenciliğinde en riskli dönem arama dönemidir. Ara-
malara 7-10 yıl risk sermayesi harcamadan yeni bir rezerv keş-
fetme şansınız bulunmamaktadır. Yerkabuğunda en az bulu-
nan elementlerden birisi ile uğraşıyoruz. Çok fazla zamana, risk 
sermayesine, ruhsata ve geniş ruhsat alanlarına ihtiyaç duyu-
yoruz. Yasa yapıcılar bazı bilimsel gerçekleri gözden kaçırabili-
yorlar. Örneğin yerkabuğunda yüzde bir, binde bir ve milyarda 
bir bulunan birbirinden çok farklı özellikteki madenler için tek 
bir yasa yapılabiliyor. 

Yakın geçmişte Maden Kanunu gereği 3 sene içinde yeni bir 
altın madeni keşfedip, işletme ruhsatı almak için müracaatta 
bulunmaz isek ruhsatımız iptal ediliyordu. Üç senede bu işin 
yapılmasının bilimsel olarak mümkün olmadığını yılmadan 
anlatarak arama döneminin yedi seneye çıkarılması sağlandı. 
Altın madenciliğinde uluslararası standartlarda bir arama için 
7-10 yıla, bir fizibilitenin yapılabilmesi için 2-3 seneye ihtiyaç 
duyulmaktadır. Yatırımınızın ve fizibilitenizin güvenliği için 25 
metre aralıklarda sondaj yapılması gerekiyor. Maden mevzu-
atının ise uluslararası standartlarda bir rezervi ortaya koyabil-
mek için gerekli olan on binlerce metre sondajın yapılıp elde 
edilen verilerin blok modellerinin ortaya çıkarılıp maden işlet-
me projesinin ve fizibilitesinin hazırlanmasına hizmet edecek 
şekilde uyumlu olması gerekmektedir. Aksi halde sırf ruhsatın 
korunabilmesi için yeterli olmayan verilerle mevzuatın gerek-
lerini yerine getirmek adına rezervle uyumlu olmayan işletme 
projeleri hazırlanmasına kapı açarsınız.

Yıllar itibariyle altın fiyatları dalgalanma ha-
linde. Altın geçmişteki ihtişamlı dönemlerinde 

olduğu gibi 2 bin dolarları 
görecek mi?
1944’te Bretton Woods anlaşması ile 
Dolar, altına dönüşebilen tek para bi-
rimi olarak kabul edilmiş ve 1 ons altın 
35 dolar olacak şekilde düzenlenmiş-
tir. Bu durum 1973 yılına  kadar devam 
etti. Hatta o süreçte altın rezervi kadar 
dolar basılıyordu. 70’li yıllarda petrol 
kriziyle birlikte bu bozuldu. 80’li yıl-
larda altın 1800-1900 dolarları gördü. 
Ekonomide hep iyi görülen değer 
tekrar görülür algısı vardır. 2012  
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yılında bunu tekrar gördü. Şu anda altın üretim maliyetlerine ba-
kıldığında her sene maliyetlerin arttığına şahit oluyoruz. Dünya 
ortalaması 852$/Ons.Türkiye’de finansman maliyetiyle birlikte 
üretim maliyeti 1000 dolarlar civarında. Altın fiyatlarının şu anda 
yatay seyirde olmasının ana nedenlerinden bir tanesini ABD’nin 
düzenli olarak faiz artışına bağlıyorum. Çünkü kaynaklar faiz artı-
şından dolayı dolara gidiyor. Ama maliyetlerin dünya ortalama-
sının 1000 dolara yaklaştığını düşünürsek bu fiyatların uzun süre 
sürdürüleceğini düşünmüyorum uzun vadede de önümüzdeki 
sene bir yükseliş trendine gireceğini düşünüyorum.

Son olarak altın üretiminde Türkiye’nin geldiği 
seviyeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Altın madenciliğinde A’dan Z’ye entegrasyonunu sağlamış tek 
ülkeyiz. Kuyumculuk sektörü bakımından dünyada ikinci sıra-
da yer alıyoruz. Madenlerde cevherden dore külçe üretiyoruz. 
Madenlerde ürettiğimiz dore külçeleri rafinerilerimizde stan-
dart altın hale getirebiliyoruz. Bunun yanında çok güçlü bir 
kuyumculuk ve mücevherat sanayimiz var. 

2000’li yıllardan önce Türkiye’nin altın potansiyelini bilmiyor-
duk ama şimdi biliyoruz.

Anadolu’nun tarihine baktığımızda şu anda işleyen bazı ma-
denlerin, geçmiş medeniyetler döneminde de çalıştırıldığını  
gösteren galeriler var; buralarda altın işletmeciliği yapılmış. 

Altın Madenciliği ile Birlikte Türk Maden Endüstrisinde Yaşanan Yenilikler
• Çevreyi korumanın taahhüttü olan ilk çevresel etki değerlendirme (ÇED) projesi altın madenciliğinde uygulandı.
• Akredite analiz hizmetleri altın madenciliği ile başladı.
• Uluslararası rezerv standartları kullanılarak rezerv hesapları yapılmaya başlandı.
• Maden aramacılığına çok ciddi paralar harcanmaya ve arama projeleri uluslararası standartlara göre yürütülmeye başlandı.
• Uluslararası standartlarda sondaj hizmetleri alınmaya başlandı.
• Uluslararası standartlarda fizibilite projeleri hazırlanmaya başlandı.
• Uluslararası standartlarda muhasebe standartları kullanılmaya başlandı.
• Borsaya kote şirket statüsünde oldukları için her konuda şeffaflık gündeme geldi.
• Madencilikte her alanda en iyi teknikler (Best Available Techniques) uygulanmaya başlandı.
• Risk yönetimi, risk değerlendirmesi ve risk iletişimi yanında madenlerde çalışanlar sürekli eğitime tabi tutulmaya başlandı. 
Avrupa İmar ve Yatırım Bankası (EBRD) gibi kredi sağlayan kuruluşların çevre, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusundaki ulusla-
rarası standartlarındaki tüm beklentilerini karşılayabilecek bir seviyeye ulaşıldı.
• Yerel halkla sosyal mutabakat sağlanarak yatırımlar gerçekleştirildi.
• Sosyal projeler önem kazandı, yerel halkın görüşlerine değer verilmeye başlandı.
• Ülkemizde yatırım ölçeği büyük projeler devreye girmeye başladı.
• Çevre değerleri ve halkla ilişkilere önem verildi.
• Altın madenciliğini engellemeye yönelik girişimler bir bir aşılarak 2000 yılında sıfır olan altın üretimi 2013 yılında 33,5 ton/
yıl seviyesine yükselerek Türkiye; Avrupa’da altın üretiminde ilk sıraya, Dünya altın üretiminde ise ilk 20’ye girmeyi başardı.
• En çok kurumlar vergisi ödemelerinde sektörde lider oldu.
• Madenciliğin öneminin kamuoyuna tanıtılması için önemli çalışmalara imza attı.
• Altın Madencileri Derneği, Avrupa Madenciler Birliği’nde (EUROMINES) yer alarak Avrupa Birliği’nde madencilik politika-
larının belirlenmesinde söz sahibi oldu.
• En önemlisi de; maden arama, kaynak ve rezerv tespiti, cevherin özelliğine ve rezerve uygun maden projesi yapma, mo-
delleme, fizibilite, açık ocak ve kapalı ocak dizaynı ve işletmesi, zenginleştirme, rehabilitasyon, iş güvenliği ve işçi sağlığı, ra-
porlama, maden kapama vb pek çok alanda dünyanın her yerinde çalışabilecek yetkinlikte yüzlerce teknik eleman, yönetici 
ve çalışan yetişti. Bu ülkemiz madenciliği için çok önemli bir kazançtır. 

Gümüşhane, Altıntepe, Bakırtepe isimlerin hepsi buradan 
geliyor. Medeniyetlerin bir bölümü de kıymetli metal ma-
denleri için Anadolu’ya gelmiş. Çok ciddi tarihsel geçmişimiz 
var. Daha sonra 1934 yılında Atatürk tarafından Altın Arama 
İdaresi Başkanlığı kuruluyor. 1935 yılında MTA kurulunca, Al-
tın Arama İdaresi Başkanlığı’nin faaliyetleri MTA bünyesinde 
devam ediyor.

1986 yılında Turgut Özal döneminde Maden Kanunu değişti-
rildi. Yapılan değişiklikle altın konusunda uzman yabancı şir-
ketler tarafından yapılan arama çalışmaları ile Türkiye’nin altın 
potansiyeli ortaya çıkmaya başladı. 

2000 yılına kadar Türkiye’de altın yok denirken bugün , Avru-
pa’nın en büyük altın madenini işletiyoruz. 

2000’li yıllarda altın üretimini engellemek için pek çok olay 
yaşandı. Bergama sürecini herkes biliyor. Bergama-Ova-
cık Altın Madeni 1989 yılında keşfedildi, pek çok olaydan 
sonra 2001 yılında üretime geçebildi. Devamında da zin-
cirleme olarak peşi sıra diğer madenler açıldı. Bugün 15 
tane altın madenimiz var. 7-8 tane daha yakın gelecekte 
açılabilecek altın madenimiz var. Artık kimse siyanürü ko-
nuşmuyor. Çünkü dünyada 750 tane siyanürle çalışan altın 
madeni var ama siyanürden dolayı hayatını kaybetmiş bir 
kişi bile yoktur. 
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DOSYA KONUSU: TÜRKIYE’DE ALTIN MADENCILIĞI

Altın Üretiminde Ne Durumdayız?

Dr. Muhterem Köse
Maden Yük. Mühendisi

Altın Madencileri Derneği Genel Koordinatörü

Altının aranması, çıkarılması, zenginleştirilmesi, saflaştırılması, satılması, 
işlenmesi ve takıya dönüştürülmesinde gerçekleştirdiğimiz başarılı uygulamalarla 

örnek alınacak bir ülke haline geldik. 

Türkiye 
g e r e k 
a l t ı n 
potansi-

yeli gerek altın üretimi, altın ticareti, altın 
rafineri tesisleri ve kuyumculuk sektörü 
ile dünyada önemli bir konuma sahip-
tir. Türkiye’de Kanada, Avustralya, ABD 
veya İsveç’teki altın madenlerinden bile 
daha yüksek standartlara sahip altın ma-
denlerimiz bulunmaktadır. Uluslararası 
standartlarda altın madenlerinde üretilen 
dore külçeler (saf olmayan altınlar) Lon-
don Bullion Metal Association’a (LBMA) 
akredite iki ve Borsa İstanbul’a akredite iki 
altın rafinerisinde 24 ayar 995/1000 saflık-
ta altın hale getirilerek Borsa İstanbul’da 
satışı yapılmaktadır.

Ülkemizde aktif 15 altın madeninde 
8500 kişi, Altın Madencileri Derneği üye-
lerinin çalıştığı 4 altın rafinerisinde 900 
kişi, kuyumculuk ve mücevherat sektö-
ründe Ekonomi Bakanlığı’nın 2017 Mücevherat Sektörü Rapo-
ru verilerine göre 250 bin kişi istihdam edilmektedir.

Kişi Başına En Çok Altın Satın Alan Bir Ülkeyiz

13 Nisan 2013

Vatandaşlarımızın tasarruflarını altın alarak değerlendirme ko-
nusunda eğilimi yüksektir. Bunun yanında doğum, söz kesme, 
nişan, düğün vb özel günlerde gelenek ve göreneklerimizin 
gereği altın takma alışkanlığımız devam etmektedir. Tasar-
ruflarını altına yatıran vatandaşlarımız uzun dönemde daima 
kazandığı için ülkemizde vatandaşlarımızın altına olan ilgisi hiç 
azalmamıştır.

Önemli Miktarda Altın Potansiyeline Sahip Olan 
Bir Ülkeyiz
ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 
Ayhan Erler tarafından yapılan bilimsel çalışma sonucu or-
taya konan Türkiye’nin 6500 ton altın potansiyelinin henüz 
900 tonu bugünkü altın fiyatları ile üretilebilir rezerv haline 
dönüştürülmüş ve 17 yılda toplam 275 ton altın üretimi ger-
çekleştirilmiştir.

Geride kalan 5600 ton potansiyelin keşfedilip ekonomik 
olarak üretilebilir rezerv haline getirilebilmesi için altın ara-
malarına 10-12 milyar dolar risk sermayesi harcanması ge-
rekmektedir.

Altın Madenciliğinin Ekonomiye Katkısı
2000 yılında sıfır üretim, sıfır istihdam ve sıfır olan vergi; 2013 
yılında 7500 doğrudan istihdama, 1,6 milyar dolarlık üretime 
ve 7,4 ton altına eşdeğer vergi ödeyerek çok önemli bir se-
viyeye ulaşmıştır. Altın üretiminde sürdürülebilirliğin sağlan-
ması ülkemiz için çok önemlidir.

Türkiye altın madenciliğinde çevre - iş güvenliği ve işçi sağlı-
ğında uluslararası standartların üzerinde bir ülke konumun-
dadır.

1-Açık ocak altın madeni, 2-ADR Ünitesi, 3-Madende üretilen dore altın külçeleri (Saf olmayan altın), 4-Dore külçelerin saflaştırıldığı 
rafineri tesisleri, 5-24 ayar 1 kg’lık altın bar, 6-Altın satışının yapıldığı Borsa İstanbul, 7-Altın takı üretimi, 8-Kuyumcu vitrini, 9-Düğünlerde 
takılan altın takı
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Kaynak: Altın Madencileri Derneği

Kaynak: Gold Survey & World Gold Council 2018 Ons:31,1 gr.

Kaynak: Borsa İstanbul 2018

Türkiye’nin Altın Üretimi ve Dış Alımı 
Vatandaşlarımızın altına ilgisi oldukça yüksek olup dünyada kişi 
başına altın satın almada Türkiye ilk sıralarda yer almaktadır. Bu 
nedenle altın ihtiyacımızı yurtdışından ithal ederek karşılamakta-
yız. Hali hazırda ihtiyacımızın ancak %15’ini kendi kaynaklarımız-
dan karşılayabilmekteyiz. Son 23 yıldaki altın ithalatımız ise 3634 
tondur. Dolayısı ile Türkiye dünya altın ticaretinde çok önemli bir 
oyuncudur. İthal ettiğimiz altınların bir kısmını çok güçlü olan 
kuyumculuk ve mücevher sanayimizde katma değeri yüksek ta-
kılara dönüştürerek önemli bir katma değer yaratılmaktadır.

İthal edilen altının önemli bir kısmı vatandaşlarımız tarafın-
dan tasarruf/yatırım amaçlı satın alınmaktadır. Bir kısmı ise 
Türkiye’de rafinerilerimizde saflaştırılıp standart altın haline 
(995/100) getirildikten sonra tekrar yurt dışına gönderilmekte-
dir. Geri kalanı ise Merkez Bankası ve başta elektronik olmak 
üzere sanayimizin ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktadır.

Yıllara Göre Altın Fiyatları (USD/Ons)
Altın fiyatları 2001 yılından 2012 yılına kadar hep artış kaydetmiş-
tir. 2012 yılından sonra düşüş trendine giren altın fiyatları 2015 
yılında dip yaparak 1160 USD/ons seviyesine düşmüştür. Ve 
daha sonraki süreçte 1250 bandında yatay bir seyir izlemektedir.

İzin Sürecinde 
Yaşanan Sıkıntılar 

Nedeniyle, Altın 
Üretiminin 

Sürdürülebilirliğinde 
Problemler Yaşıyoruz

2016 Yılında 1 ons Altının Üretim Maliyeti 
(USD/ons)
Altında arama ve üretim maliyetlerinde önemli artışlar kay-
dedilmiştir ancak altın fiyatlarının son yıllarda 1250 USD/ons 
seviyesinde yatay bir seyir izlemesi dünyada altın aramalarına 
harcanan risk sermayesini 2013 yılında 15 milyar USD/yıl sevi-
yesinden, 2017 yılında 4 milyar USD/yıl seviyesine düşmesine 
neden olmuştur.

2017 yılında her şey dahil bir ons 
(31,1 gram) altının üretim maliyeti 
Kuzey Amerika’da 861 USD/ons, Av-
rupa’da 1080 USD/ons, Asya’da 841 
USD/ons, dünya ortalaması ise 852 
USD/ons olarak gerçekleşmiştir.

Altın fiyatlarındaki yatay seyir şir-
ketlerin karlılığını etkilediği için 
pek çok şirket yatırımcısına bu 
dönemde fazla bir kazanç sağla-
yamamıştır. Bu durum borsalarda 
altın hisselerine olan ilginin de 
azalmasına neden olmuştur. 
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Kaynak: Gold Focus 2017

Türkiye 2001-2012 dönemindeki arama-yatırım ve üretim ivmesini sür-
dürebilseydi bugün yaklaşık 60 ton altın üreten bir ülke konumuna ge-
lebilecekti. Eğer ülkemizde 60 ton altın üretimini yakalamış olsaydık 
yaklaşık 2,4 milyar dolarlık bir üretim seviyesine ulaşabilecektik. 2012 
yılında izinlerin Başbakanlık onayına sunulmasından sonra izin süre-
cinde yaşanan sıkıntılar, belirsizlikler ve güven kaybı nedeni ile altın 
üretiminde artış yerine düşüşe geçilmiştir. 2013 yılında 33,5 tona çıkan 
yıllık altın üretimi bu tarihten sonra her geçen yıl azalarak 2017 yılında 
23 tona düşmüştür. 

Türkiye altın madenciliğinde maden arama-çıkarma-zenginleştirme-ra-
fineri ve mücevherat yapımında halkaları tamamlayarak madeni katma 
değeri yüksek ürünlere dönüştürmede dünya standartlarının üstünde bir 
seviyeye gelmiştir.

Sektöre sermaye girişini arttıracak koşullardaki gelişmeye bağlı olarak Türki-
ye altın üretiminde tekrar yukarı doğru bir sıçrama yapabilir.

Kaynak: Altın Madencileri Derneği

Kaynak: Altın Madencileri Derneği

Kaynak: Altın Madencileri Derneği

Türkiye’de 15 Madende Altın Üretilmektedir
2000 yılında altın üreten bir madenimiz yokken 2001 yılında Berga-
ma-Ovacık Altın Madeni ile başlayan altın üretimi, 2018 yılında 15 adet 
altın madenine ulaşmıştır.

Bugüne Kadar Keşfedilen Altın Yatakları
Son 30 yılda sürdürülen aramalar sonucu keşfedilen altın yatakları kay-
nak büyüklüğüne göre yan tarafta sunulmuştur. Altın madenciliğinde 
en riskli dönem arama dönemidir. Uluslararası standartlarda rezerv gü-
venirliliğine sahip arama yapabilen ve aramalara her sene 5-20 milyon 
dolar risk sermayesi harcayabilecek kurumsal firma sayısını arttırdığı-

Türkiye’deki Altın Madenleri

Maden Şirket Üretim Başlangıcı

1 Ovacık Koza 2001

2 Sart Pomza 2002

3 Kışladağ Tüprag 2006

4 Mastra Koza 2009

5 Çöpler Anagold 2010

6 Efemçukuru Tüprag 2011

7 Kaymaz Koza 2011

8 Bolkardağ/Tepeköy Gümüştaş 2012

9 Midi Yıldızbakır 2012

10 Himmetdede Koza 2014

11 Altıntepe Bahar 2015

12 Bakırtepe Demirexport 2015

13 Kızıltepe Zenit 2017

14 Konya İnlice Esan 2017

15 Lapseki Tümad 2018

Türkiye’deki Altın Yatakları

Dünya Klasmanındaki Yatakları 
(>10 milyon/Ons)

1 Kışladağ

2 Çöpler

Orta Büyüklükteki Yataklar 
(1-5 milyon ons)

Küçük Yataklar 
(<1 milyon ons)

1 Ağı Dağı 1 Altıntepe

2 Cerrattepe 2 Akarca

3 Çukuralan 3 Bakırtepe

4 Efemçukuru 4 Bolkardağı

5 Eymir 5 Çoraklıtepe

6 Hod 6 Gediktepe

7 Karadere 7 Himmetdede

8 Kaymaz 8 İnlice

9 Kızıltepe 9 Kirazlı

10 Ovacık 10 Kubaslar

11 Öksüt 11 Mastra

12 Söğüt 12 Midi

13 Taç-Çorak 13 Mollakara

14 İvrindi 14 Salınbaş

15 Lapseki-Kestanelik 15 Sart

16 Sisorta

17 TV Tower

18 Karaağaç

mız ölçüde ülkemizde altın madenciliğinde 
gelişme sağlayabiliriz. Aksi takdirde son 30 
yılda keşfedilen rezervleri üretime dönüştü-
rür ama altın madenciliğinde sürdürülebilir-
liği sağlayamayız. 
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DOSYA KONUSU: TÜRKIYE’DE ALTIN MADENCILIĞI

Ülkemizde İşletilen ve Yakın 
Gelecekte İşletilmesi Planlanan 
Altın Projeleri

2019 Kasım ayı itibarıyla Türkiye’de altın üretimi yapılan 15 
aktif maden işletmesi bulunmaktadır. Önümüzdeki dönem-
de fizibilite aşamasında yer alan birkaç maden daha üretime 
geçerek ülke ekonomisine katkı sağlamaya başlayacaktır. Yeni 
işletmelerin devreye girmesiyle birlikte yakın gelecekte ülke-
mizin altın üretiminde bir sıçrama olacaktır. Ülkemizde halen 
altın üretilen , yatırım,fizibilite ve rezerv aşamasında olan bazı 
yataklarla ilgili bilgiler özet olarak aşağıda sunulmuştur. 

İşletme Halindeki Yataklar
Kışladağ: Uşak sınırları içerisinde bulunan porfiri tip altın cev-
herleşmesine sahip olan madende bugüne kadar açık ocak iş-
letmesi ile yığın liçi uygulaması yapılmaktadır. Avrupa’nın en 
büyük altın yatağı olan Kışladağ projesinde yaklaşık 1500 kişi 
istihdam edilmektedir. Şirketin öngörülerine göre 2018 yılın-
da Kışladağ madeninde 160.000 - 170.000 ons altın üretilmesi 
beklenmektedir. 

Kışladağ işletmesinde yıllar içerisinde açık ocakta yer alan 
cevherin karakterizasyonundaki değişimden kaynaklı olarak 
mevcut üretim miktarlarının planlanan üretim miktarlarından 
geride kalması sebebiyle üretici şirket yönetimi Ekim 2018’de, 
yığın liçi yerine cevherden altın kazanım verimini artırmak için 
ince öğütme (değirmen) ve tank liçi metoduyla cevher üreti-
mine geçme kararı aldı. 2 yıl sürecek olan inşaat dönemi ve de-
vamındaki süreçler için yaklaşık 520 milyon dolarlık bir yatırım 
söz konusu olurken bunun yanında son yıllarda düşen üretim 
miktarının arttırılması ve yıllık 270.000 ons altın üretimi yapıl-
ması planlanmaktadır. Üretimdeki bu teknoloji değişikliği ile 
madenin ömrü 10 yıl daha uzayacaktır.

Çöpler: Erzincan sınırları içerisinde bulunan maden ülkemiz-
deki ikinci büyük altın madeni olarak bilinmektedir. Porfiri 
tip altın cevherleşmesine sahip olan madende 2010 yılından 
beri açık ocak işletmesi ile yığın liçi uygulaması yapılmaktadır. 
2018 yılı sonunda şirketin altın üretiminin 160.000 ila 230.000 
ons arasında olması bekleniyor. 2010 yılında üretime geçilen 
madende 1 milyonuncu ons altın 2015 yılı içerisinde üretilir-
ken, madenin genişlemesi için 750 milyon dolar ilave yatırımla  
Çöpler Sülfit Projesi’nin tamamlanması ile madenin ömrünün 
25 yıla çıkması beklenmektedir. Madende 2018 yılında üre-
tilmesi beklenen oksitli altın cevherinin tenörü 1,2 g/t, sülfitli 
cevherin tenörü ise 2,7 g/t dur. 

Üretici şirket şu an üretimi artırmak ve sülfit kaynaklarını tama-
men madencilik programına dâhil etmek amacıyla bu genişlet-
me projesi üzerinde çalışıyor. Şirket sülfitli cevherin işlenmesi 
amacıyla yaptığı çalışmaları tamamlamış ve tesiste ilk altın 
dökümünü geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiştir. Madende 
ticari üretime ise 2019 yılının ilk döneminde başlanması plan-
lanırken tam kapasite ile üretime 2019 yılının sonunda geçil-
mesi beklenmektedir. 2018 yılının üçüncü çeyreğinde ilk altın 
dökümünün yapılması hedeflenirken sülfitli cevherin işlenme-
si için yapılan yeni yatırımın bedeli 673 milyon dolar olarak 
bildirilmektedir. Projede toplam altın üretimi miktarı yaklaşık 
4 milyon ons olacaktır. 

Ovacık: İzmir ili Bergama ilçesi sınırları içerisinde bulunan pro-
jede 1987 yılında işletmeye başlanılmasına rağmen, izin süreç-
leri ile ilgili yaşanan sıkıntılar sebebiyle 2001 yılına kadar üre-
time başlanamadı. Birkaç yıl o dönemdeki sahibi olan yabancı 
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sermayeli şirket tarafından işletildikten sonra 2005 yılında gün-
cel sahibine devredilen madende o günden beri üretime de-
vam edilmektedir. 

Ovacık’ın yanı sıra yakınlarda bulunan Çukuralan (aktif), Çorak-
lıtepe ve Küçükdere (ikisi de ömrünü tamamladı) sahalarında 
da uydu operasyonlar yapılıp cevherler ocaktan yüklenerek 
bugüne kadar Ovacık (Tank liçi) tesisine taşındı ve halen taşı-
ma işlemine devam edilmektedir. Ovacık’ı, diğer uydu yatak-
ları gibi düşük sülfürleşme sistemine sahip ve sadece M ve Z 
damarları için yer altı madenciliği yapılmaktadır (Ovacık’ta açık 
ocak üretimi 2007 yılında tamamlanmıştı). Ovacık’ın 40 km ku-
zeyinde bulunan Çukuralan madeninde ise 2010 yılından beri 
açık ocak madenciliği ve 2011 yılından beri yer altı madenciliği 
eş zamanlı olarak yürütülmektedir. 

Ovacık proses tesisinde, 2018 yılı ilk dokuz aylık (Ocak - Eylül) 
süreçte üretilen altın miktarı 81.510 ons olurken (Çukuralan 
cevheri de dahil) ortalama altın tenörü 4,47 gr/tondur. Aynı 
süre içerisinde üretilen gümüş miktarı ise 38.389 ons olmuştur.

Mevcut yer altı rezervinin Ocak 2021’in sonunda biteceği ifade 
edilmektedir. Ancak yapılmakta olan sondaj çalışmaları, ma-
den ömrünün uzamasına imkân sağlayabilmek adına derinlik-
lerdeki cevher rezervini araştırmayı hedeflemektedir.

Efemçukuru: İzmir sınırları içerisinde bulunan orta dereceli 
sülfürleşme gösteren epitermal altın ve baz metal damar siste-
mi, yer altı madenciliği ile flotasyon ve gravitasyon yöntemleri 
kullanılarak çıkarılmaktadır. Efemçukuru’nda her yıl 600.000 
ton cevher işlenerek yılda yaklaşık 3 ton altın üretilmektedir. 
2011 yılında üretime geçilen madende 2018 yılı sonunda yıllık 
90.000 ila 100.000 ons altın üretimi hedeflenmektedir. Efemçu-
kuru işletmesinde, cevherin ortalama tenörü altın için 7,31 gr/
ton, gümüş içinse 10,6 gr/ton olarak belirlenmiştir.

Himmetdede: Kayseri sınırları içerisinde bulunan projede, 
bindirme faya bağlı düşük sülfürleşme gösteren epitermal sis-
temde açık ocak madenciliği yapılırken, yığın liçi prosesi ger-
çekleştirilmektedir. Tamamen sahibi olduğu şirket tarafından 
keşfedilen ve geliştirilen ilk altın madeni olan Himmetdede, 
ilk olarak Ocak 2015’te üretime geçti. Himmetdede tesisinde 
2018 yılı ilk dokuz aylık (Ocak-Eylül) süreçte üretilen altın mik-
tarı 32.957 ons olurken ortalama altın tenörü 0,60 gr/tondur. 
2017 yılı sonu itibarıyla projenin görünür ve muhtemel rezerv-
leri 0,40 milyon onstur.

Kaymaz: Eskişehir ili sınırları içerisinde bulunan proje, lisfenit 
ağırlıklı damar sistemine sahiptir ve projede açık ocak işlet-
meciliği ile CIL prosesi uygulanmaktadır. Kaymaz’da 2011’de 
üretime başlanılırken izin süreçlerinde yaşanan sıkıntılar sebe-
biyle 2015 başlarına kadar aralar verilmek zorunda kalınmıştır. 
2017 yılı sonu itibarıyla projenin ölçülen ve gösterilmiş altın 
kaynağı 0,41 milyon ons iken görünür ve muhtemel rezervleri 
0,38 milyon onstur. 

Kaymaz proses tesisinde 2018 yılı ilk dokuz aylık (Ocak-Eylül) 
süreçte üretilen altın miktarı 54.083 ons olurken ortalama altın 
tenörü ise 2,79 gr/ton oldu. Aynı süre içerisinde üretilen gümüş 
miktarı ise 39.197 ons olarak kayıtlara geçmiştir. Kaymaz işletme-
sinde dört farklı açık ocaktan üretim yapılması planlanmış olup 
bunlar Damdamca, Mainzone, Mermerlik ve Kızılağıl ocaklarıdır. 
Damdamca ve Kızılağıl ocaklarında üretim tamamlanmış olup 
Mainzone ve Mermerlik ocaklarından üretim devam etmektedir.

Kızıltepe: Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geliştirilen projede ilk 
üretim 2017 yılında gerçekleştirdi. Madende açık ocak işletme-
ciliği ve tank liçi yöntemiyle üretim yapılmaktadır. Madenin fa-
aliyet süresi 11 yıl olarak güncellenirken JORC uyumlu kaynak 
miktarı 340 bin ons altın eşdeğeridir. Madenin henüz planda 
yer almayan yan damarlar dahil olmak üzere 4,2 milyon ton-
luk cevheri bulunurken, Kızıltepe’de arama hedefi olarak be-
lirlenen bölgelerdeki JORC uyumlu verilere göre 1,8 g/t altın 
ve 31 g/t gümüş içerikli yaklaşık 1,31 milyon ton cevher bu-
lunmaktadır. Ancak hedef bölgelere henüz sondaj çalışmaları 
yapılmamıştır.

Zenit Madenciliğe ait bir diğer proje olan Tavşan Projesi ise Kızılte-
pe Madeninden 70 km uzaklıktadır. Dört yıllık maden ömrü olması 
beklenen projede yapılan çalışmalar kapsamında JORC uyumlu 
ölçülmüş, belirlenmiş, potansiyel kaynak miktarının 1,32 g/t altın 
ve 4,46 g/t gümüş içerikli 4 milyon ton cevher olduğu tahmin edil-
mektedir. Bu veriler projenin yaklaşık 168.900 ons altın ve 571.700 
ons gümüş içerdiğini göstermektedir. Şirket tarafından JORC 
uyumlu arama hedeflerinde gerçekleştirilen çalışmalarda kaynak 
miktarının yaklaşık 1,30 g/t altın içerikli 9,7 milyon tona yükselme 
potansiyeli olduğu tespit edilmiştir. Bu veriler ise yaklaşık 400.000 
ons altına karşılık gelmektedir. Tavşan Projesi’nde yıllık üretim 
miktarının 30.000 ons altın olacağı öngörülmekte, cevher işleme 
kapasitesinin ise yıllık 675 bin ton olması beklenmektedir.

Altıntepe: Ordu ili sınırları içerisinde bulunan Altıntepe Made-
ni’nde 2015’in son çeyreği itibariyle ilk altın dökümü gerçek-
leştirilmiştir. Projede açık ocak yöntemi ile üretim gerçekleştiril-
mekte olup iki farklı açık ocaktan ortalama tenörü 1,34 g/t olan 
yıllık ortalama 2.229.120 ton kazı (cevher + pasa) üretimi ile 
ortalama tenörü 0,35 g/t altın olan ortalama yıllık 2.215.296  
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ton düşük tenörlü ton kazı (cevher + pasa) üretimi gerçekleşti-
rilmektedir. Ocak alanlarından çıkarılan cevher, yığın liç prosesi 
ile zenginleştirilerek dore külçe elde edilmektedir.

Bakırtepe: Sivas sınırları içerisinde bulunan proje 2006 yı-
lında MİGEM’den ihale yolu ile alındı. Bakırtepe projesinde, 
2007 yılında başlatılan çalışmalar 2011-2012 yıllarında hız-
landırılarak gerekli olan ÇED süreci tamamlanmış, izinlerin 
alınmasını müteakiben 2012 Nisan ayında inşaat çalışmaları 
başlatılmış ancak 2013 yılı Temmuz ayında ÇED raporunun 
revize edilmesi ve 2015 yılı Mayıs ayında yasal süreçlerin ta-
mamlanması ile birlikte çalışmalara tekrar başlanmıştır. 2015 
Haziran ayında başlayan kurulum çalışmaları 154 gün gibi bir 
sürede tamamlanarak 2015 yılı Aralık ayında işletme devreye 
alınmış, ilk külçe üretimi ise 28 Mart 2016 tarihinde gerçek-
leştirilmiştir.

Bakırtepe yıllık 25.000 ons üretim kapasitesine sahiptir. Ma-
den ömrü boyunca toplam 150.000 ons altın metali üretilmesi 
planlanmaktadır. İşletilebilir rezervi genişletmek ve büyütmek 
için aynı saha içinde ve civarında jeolojik arama faaliyetleri de-
vam etmektedir.

Lapseki (Kestanelik): Çanakkale ili Lapseki ilçesi sınırları içeri-
sinde yer alan proje, düşük sülfürleşmeye sahip bir epitermal 
sistemi barındırmaktadır. Lapseki’de üretim Aralık 2017’de 
başlamıştır. Proje kapsamında, altın ve gümüş mineralleri, 
patlatmalı açık ocak madenciliği yöntemleriyle işletilecek dört 
ocaktan (Karakovan, Karatepe, K-Zone ve SBX ocakları) elde 
edilmektedir. Üretilen cevher tank liçi prosesi ile zenginleş-
tirme işlemine tabi tutulmakta ve son ürün olarak dore külçe 
altın ve gümüş elde edilmektedir.

İlk yatırım maliyeti 600 milyon TL olan projede, ton başına al-
tın ve gümüş ortalama tenörleri sırasıyla 1,85 gr/ton ile 1,86 
gr/tondur. Altın için yüzde 94,91, gümüş için ise yüzde 72,35 
kazanım oranıyla üretim yapılması planlanmaktadır. Lapseki 
projesinin bütün işletme dönemi boyunca toplam 7,15 milyon 

ton cevher üretilmesi öngörülmektedir. Yıllık üretim mikta-
rının 1,2 ton olması beklenen işletmede, 450 kişiye istihdam 
sağlanmaktadır. Projenin ekonomik ömrü 10 yıldır.

İnlice: Konya il sınırları içerisinde yer alan projede altın üre-
timine başlanmıştır. Projenin toplam işlem hacmi (cevher + 
pasa) yıllık 1.125.000 (298.000 + 827.000) ton/yıldır. Madende 
açık ocaktan üretim sağlanırken yığın liçi yöntemiyle altın elde 
edilmektedir. 

Diğer Üretimler
Gümüşhane- Mastra, Niğde-Bolkardağ, Gümüşhane-Midi ve 
Manisa Salihli-Sart Plaser  madenlerinde de altın üretimi yapıl-
maktadır.  

Yatırım Aşamasındaki Projeler
İvrindi: Balıkesir ili İvrindi ilçesi sınırları içerisinde yer alan 
önemli bir projedir. Proje kapsamında açılacak dört maden 
ocağından altın ve gümüş cevheri elde edilecektir. Maden 
çıkarma işlemi, patlatmalı açık ocak madenciliği metodu kul-
lanılarak yapılacaktır. Üretilen cevher, yığın liçi prosesi ile zen-
ginleştirme işlemine tabi tutulacak ve son ürün olarak dore 
külçe altın ve gümüş elde edilecektir. Projenin fizibilitesi NI-
43-101 Kanada standartlarıyla hazırlanmıştır. Ocaklarda top-
lam 964.602 ons altın ve 2.350.997 ons gümüş olduğu tahmin 
edilmektedir. Ton başına altın ve ton başına gümüş tenörleri 
sırasıyla 0,67 gr/ton ve 1,62 gr/tondur. Proje kapsamında, top-
lam cevher üretimi 45 milyon ton ve toplam pasa üretimi 101 
milyon ton olarak hedeflenmiştir.

Projenin temel ve detay mühendislik çalışmaları tamamlan-
mış ve mobilizasyon ve saha hazırlık çalışmaları, nebati toprak 
sıyrılması ve inşaat çalışmaları başlatılmıştır. Bu projedeki ma-
denin ekonomik ömrü 15 yıldır. Geri kalan maden ömrü, ma-
den planına uygun olarak yapılacak ilave arama faaliyetlerinin 
katkısı ile dizayn edilecek ve ayrıntılı olarak çalışılacaktır. Yatı-
rımın Nisan 2019 da bitirilmesi hedeflenmektedir. Projenin ilk 
yatırım maliyeti 1,2 milyar TL’dir ve üretime geçildiğinde 1000 
kişiye istihdam sağlaması beklenmektedir.

Öksüt: Kayseri ili sınırları içerisinde yer alan yüksek sülfürleş-
meye sahip bir epitermal sistemdir. Yatak 2007 yılında keşfe-
dilmiştir. Projede 2018 yılında uzun süredir beklenen “Mera 
İzni” alınmış ve Mart ayında inşaat çalışmalarına başlanmıştır. 
2018 yılının Şubat ayında yatırım teşvik sertifikası alan proje 
aynı zamanda ERBD tarafından 150 milyon dolarlık kredi alma-
ya hak kazanmıştır. 

Projede ilk altın dökümünün 2020 yılının ilk çeyreğinde ger-
çekleşmesi beklenmektedir. Öksüt yatağı yaklaşık 1,2 milyon 
ons rezerve sahiptir. Açık ocak olarak tasarlanan maden gele-
neksel kazı ve yığın liçi yöntemleri kullanılarak işletilecektir. 
Sekiz yıllık maden ömründe 1,3 gr/ton altın ortalama tenörü 
ile her sene yaklaşık 110.000 ons üretimi yapılması beklen-
mektedir. 
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Geliştirme Aşamasındaki Projeler
Türkiye’de inşa aşamasında veya inşasına başlanılmasına yakın 
gelişmiş aşamada projeler de bulunmaktadır. Bu projeler, Tür-
kiye’nin üretim miktarını arttıracak önemli projelerdir.

Cerattepe: Artvin Cerattepe sahasında halihazırda altın üre-
timi yapılmamaktadır. Projede sadece bakır varlığı değerlen-
dirilmektedir. Ancak ülkemizdeki önemli altın yataklarından 
birisi olarak literatüre geçtiği için bu yazıda geliştirme projeleri 
içerisinde yer verilmektedir. İlerleyen süreçte altına özel kuru-
lacak cevher zenginleştirme tesisiyle altının da değerlendiril-
mesi gündemdedir.

Projede yer altı madenciliği ile bakır üretilecektir. Bakırın ya-
nında altın varlığı da bilinmektedir. Ancak şirket yetkililerinin 
ulusal medyaya verdiği bilgiye göre şirketin altın üretimi için 
(Ne Cerattepe’de ne de Murgul’daki tesislerde) şimdilik hiç-
bir hazırlığının olmadığı aktarılmaktadır. Cerattepe’de bulu-
nan bakır rezervi için 2018 yılının başı itibarıyla yer altı yön-
temi ile hazırlık ve yatırım çalışmalarına başlanmış olup, yıllık 
üretilecek 500 bin ton tüvenan cevherin, Eti Bakır’ın Artvin 
Murgul tesislerine taşınarak zenginleştirilmeye başlanması 
beklenmektedir. 

Kirazlı ve Ağı Dağı: Çanakkale ili sınırları içerisinde yer alan 
saha yüksek sülfürleşmeye sahip epitermal sistemlere sahip-
tir. Kirazlı projesinde 2020 yılının ikinci yarısında üretimin baş-
laması hedeflenmektedir. Kirazlı projesinden elde edilecek 
nakit akışı ile Ağı Dağı projesini geliştirmeyi planlayan proje 
sahibi firma inşaat sürecini başlatma kararının ardından 36 ay 
içerisinde Ağı Dağı projesinde de üretime başlamayı planla-
maktadır. 

Her iki projede de açık ocak madenciliği ve yığın liçi yöntemle-
ri uygulanacaktır. Kirazlı’da ortalama tenör 0,79 gr/ton altın ve 
12 gr/ton gümüş iken Ağı Dağı’nda 0,67 gr/ton altın ve 5,4 gr/
ton gümüşdür. Kirazlı’da beş yıllık maden ömrü süresince yılda 

104.000 ons altın ve 617.300 ons gümüş, Ağı Dağı’nda ise 6 yıllık 
maden ömrü süresince yılda 177.600 ons altın ve 444.200 ons 
gümüş üretilecektir. Kirazlı’da ölçülmüş ve belirlenmiş kaynaklar 
82.000 milyon ons altın ve 418.000 milyon ons gümüşü, potansi-
yel kaynaklar ise 108.000 ons altın ve 1.638.000 ons gümüşü gös-
termektedir. Ağı Dağı’nda ise ölçülmüş ve belirlenmiş kaynaklar 
518.000 ons altın ve 2.445.000 ons gümüşü, poransiyel kaynaklar 
ise 245.000 ons altın ve 1.534.000 ons gümüşü göstermektedir.

Taç ve Çorak: Artvin Yusufeli ilçesi sınırları içerisinde bulunan 
projenin 2011 yılındaki sahibi şirket tarafından yayımlanan ön 
ekonomik değerlendirme raporuna göre projenin yedi senelik 
ömrü süresince, iki farklı açık ocakta yapılacak operasyon ile 
senede 95.000 ons altın üretimi yapılması beklenmektedir. 1,9 
milyon ons gibi önemli ölçüde büyük bir kaynağa sahip pro-
jede 1 gr/tonun biraz altında tenörle altın üretiminin yanı sıra 
Cu, Ag, Pb ve Zn üretimi de gerçekleştirilecektir. Ayrıca aynı 
şirkete sahip ve yakın çevrede bulunan diğer projeler ile bir-
likte düşünüldüğünde bölgedeki rezerv ve kaynak miktarının 
oldukça yükselebileceği tahmin edilmektedir.

Yenipazar: Yozgat ili sınırları içerisinde yer alan Au, Ag, Cu, 
Pb ve Zn içeriğine sahip bir polimetalik VMS sistemidir. Gelir 
dağılımı bakımından yüzde 55 oranında değerli metal, yüz-
de 45 oranında baz metal üretilecek olan projede, 12 sene-
lik maden ömrü süresince senede ortalama 54.000 ons altın 
üretilmesi hedeflenmektedir. Kasım 2017 tarihi itibari ile 
mülkiyet anlaşmalarının yüzde 99,5’i tamamlanmıştır. Proje 
sahibi şirketin proje finansmanı sağlamak amacıyla çeşitli 
alternatifler araştırılmaktadır. Finansmanın sağlanmasının 
ardından yaklaşık 24 ayda inşa aşamasının tamamlanması 
bu süreçten sonraki 9 ayda da tam kapasite ile üretime baş-
lanması hedeflenmektedir.

Hod: Artvin sınırları içerisinde yer alan diğer bir önemli proje 
olan Hod Maden projesinde arama ve geliştirme çalışmala-
rına devam edilmektedir. Son yıllardaki yüksek tenörlü de-
ğerli metal keşiflerinden biri olan projede, NI43-101 raporu 
standartları çerçevesinde yapılan çalışmalara göre 3,4 milyon 
ons altın eşdeğeri kaynak tespit edilmiştir. 2016 yılı ikinci ya-
rısında başlatılan PFS (Pre-Feasibility Study) çalışması devam 
etmektedir.

Bunlara ilaveten Balıkesir-Gediktepe, Çanakkale Şahinli, Bursa 
Kemalpaşa-Akarca, Balıkesir-Havran’da bulunan altın yatakların-
da rezerv belirileme ve fizibilite çalışmaları devam etmektedir. 

“Bu yazı hazırlanırken şirketlerin resmi açıklamaları baz alın-
mıştır. Kaynak ve rezerv miktarlarındaki terimler İngilizceden 
Türkçe’ye çevrilirken UMREK Kodu dikkate alınmıştır. Ancak 
Türkçe paylaşılan resmi bilgilerde ilgili şirket hangi terimleri 
kullandıysa bu terimler aynen yukarıdaki yazıda da paylaşıl-
mıştır. UMREK Kodu kullanımına geçiş sürecinde bu tarz karı-
şıklıklar yaşanabileceğini dikkatinize sunarız.”

Zenit Madencilik -  Kızıltepe Altın ve Gümüş Madeni
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DOSYA KONUSU: TÜRKIYE’DE ALTIN MADENCILIĞI

Emeğin Değere Dönüştüğü Yer: 
Kızıltepe Altın ve Gümüş Madeni

Uzun yıllardır ülkemizde kıymetli madenler konusunda arama 
ve geliştirme çalışmaları yürüten ve yürüttüğü bu çalışmaların 
meyvesini 2017 yılında üretime geçerek almayı başaran Zenit 
Madencilik, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde huzurlu bir doğa içe-
risinde yer alan, dünya standartlarında bir anlayışla yönetilen 
Kızıltepe Madeni’nde altın ve gümüş üretimi gerçekleştiriyor. 
Ariana Resources ve Proccea İnşaat AŞ tarafından yüzde 50 
ortaklıkla kurulan Zenit Madencilik firması bünyesinde üretim 
devam ederken Ariana Resources’ın davetiyle ziyaret ettiğimiz 
işletmede, son teknoloji ürünler kullanılıyor, iş sağlığı ve güven-
liği kurallarının üst düzeyde olduğu bir anlayış benimseniyor.

Ülkemizde faaliyet gösteren bazı madenlerin temsilcileri ve 
bazı akademisyen ve danışmanlar ile birlikte yurtdışından ge-
len yatırımcıların ve Madencilik Türkiye dergisi ekibinin yer 
aldığı ziyaret kapsamındaki program sisli ve serin bir Sındırgı 
sabahında, Belediye Oteli’nde gerçekleştirilen bilgilendirme 
toplantısı ile başladı. Maden ziyaretçilerinin yanı sıra Sındırgı 

ilçesi Kaymakamı Zafer Oktay ve İlçe Belediye Başkanı Ekrem 
Yavaş’ın da katıldığı toplantıda Ariana Resources Direktörü 
Kerim Şener şirket ve proje hakkında bilgilendirme sunumu 
gerçekleştirdi. Sunum öncesinde Belediye Başkanı Ekrem Ya-
vaş maden ziyareti için ilçede bulunan misafirlere bir konuşma 
yaparken tüm katılımcılara içerisinde ilçeye özgü ürünlerin bu-
lunduğu bir hediye paketi de sunmayı ihmal etmedi. 

Başkan Yavaş gerçekleştirdiği konuşmada şu konulara de-
ğindi: “İlçemiz sınırları içerisinde altın, kaolen ve bor maden-
leri bulunuyor. Bu zenginliklerin yer altında durmasındansa 
yer üstünde durması bizim için oldukça önemli. Ancak bunlar 
ekonomimize kazandırırken de gelişmiş ülkelerde insanlara ve-
rilen ehemmiyetin aynısının burada da olması, bizim olmazsa 
olmazımızdır. Hem çevreye hem de insana verilen değer olarak 
Avrupa ve dünya standartlarında bunun metotları ne ise bizde 
de o şekilde yapılmalı. Bu şekilde yapılacak bir çalışmanın bizim 
nezdimizde hiçbir sakıncası yoktur. Hem istihdam alanı olarak 
hem de yer altı zenginliklerimizin değerlendirilmesi anlamında 
bizler de bu işe büyük önem veriyoruz. Bu proje özelinde, bugüne 
kadar yapılan çalışmalarda hiçbir sorunla karşılaşmadık. Ça-
lışmaların aynı şekilde devam etmesi de en büyük temennimiz. 
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorunsuz yapılacak 
her faaliyetin, sonuna kadar arkasında duracağımızı da belirt-
mek istiyorum” 

Belediye Başkanı Yavaş’ın ardından Kerim Şener’in gerçek-
leştirdiği sunum ile programa devam edildi. Şener tarafından 
yapılan sunumda proje ile ilgili birçok detaya yer verilirken sa-
hanın geçmişinden günümüze kadarki tüm aşamalarından söz 
edildi. Sunumdan edindiğimiz bilgilere göre projenin detayları 
şu şekilde:

Projenin Jeolojisi 
Sındırgı-Kızıltepe Altın ve Gümüş Madeni, damar tipi epi-
termal cevherleşmelere tipik bir örnektir. Volkanik kayaçlar 
(bölgede, genelde dasitik ignimbiritler) içerisinde post-tek-
tonik süreçlerde gelişen faylanmalar boyunca yeryüzüne 
yakın pozisyonlarda yataklanmış, ekonomik miktarda altın 
ve gümüş içeren, düşük sülfidasyonlu kuvars damarları 
şeklinde görülmektedir. Proje sahasındaki cevherleşmeler 
oluşum itibarıyla birbiriyle benzer ve/veya bağlantılı olsa 
da, yüzeydeki konumlanmaları itibarıyla sahada bağımsız 
görünen dört ayrı damardan ibarettir.
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Üretim yapılan sahanın ruhsatının 2005 yı-
lında Ariana Resources tarafından Newmont 
Mining’ten devir alındı. 2005 yılından sonra 
arama ve geliştirme çalışmaları Ariana Re-
sources tarafından gerçekleştirildi. 2010 yılı-
na kadar Ariana Resources tarafından tek ba-
şına yürütülen çalışmalar, bu tarihte itibaren 
Proccea İnşaat ile yapılan ortaklıkla kurulan 
Zenit Madencilik çatısı altında gerçekleştiril-
meye başlandı. 2010 yılından sonra yapılan 
önemli rezerv geliştirme çalışmalarının ar-
dından sahada rezerv tespiti gerçekleştirildi 
ve tesis kurulum çalışmalarının akabinde 
2017 yılında projede üretime geçildi. 

Kızıltepe projesi 5 farklı mineralizasyon bölgesinden oluşuyor. 
Bu bölgeler “Arzu Güney, Arzu Kuzey, Banu, Derya ve Kepez” 
olarak isimlendiriliyor. Ayrıca jeolojik yapıları birbirine benze-
yen bu 5 farklı bölgeden oluşan Kızıltepe projesinde 34 kilomet-
relik damar sisteminin sadece yüzde 6’sında sondaj yapılmış 
durumda. Yapılacak keşiflerle sahadaki kaynak miktarının iler-
leyen dönemlerde artabileceği öngörülürken sahanın büyük 
potansiyelli olarak değerlendirildiğini de belirtmek gerekiyor.

Firma tarafından yapılan son kaynak artırımında madenin faa-
liyet süresi 11 yıl olarak güncellenirken JORC uyumlu kaynak 
miktarı 340 bin ons altın eşdeğeri olarak artırıldı. Madenin he-
nüz planda yer almayan yan damarlar dahil olmak üzere 4,2 
milyon tonluk cevher bulundurduğu belirtilirken Kızıltepe’de 
arama hedefi olarak belirlenen bölgelerdeki JORC uyumlu ve-
rilere göre 1,8 g/t altın ve 31 g/t gümüş içerikli yaklaşık 1,31 
milyon ton cevher bulunduğu fakat hedef bölgelere henüz 
sondaj çalışmaları yapılmadığı da şirket tarafından belirtildi. 

Ayrıca Kızıltepe Maden'inde 2018 yılı Temmuz-Eylül dönemin-
de rekor üretim performansı sağlanırken madendeki altın ve 
gümüş üretimi sırasıyla 7.588 ons ve 70.346 ons oldu. Aynı 
dönem itibarıyla madenin ömrü boyunca gerçekleştirilen altın 
ve gümüş üretimi ise sırasıyla 29.816 ons altın ve 216.318 ons 
gümüş olarak kayıtlara geçti.

Şener’in gerçekleştirdiği detaylı bilgilendirme sunumunun 
ardından tüm misafirler ile Sındırgı ilçe merkezinden madene 

doğru yol aldık. İşletmeye yaklaştıkça yol boyu hummalı bir 
çalışmaya şahitlik ettik. Sonradan öğrendiğimize göre madene 
ulaşım sağlayan Balıkesir-Uşak kara yolunun altında yer alan 
cevherin ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla yolun kural-
lara uygun şekilde değiştirileceği ve halkın kullanımına mani 
olmadan paralel bir yol yapılacak. Yol boyu gördüğümüz çalış-
ma ise bu yeni yolun çalışmalarıydı.

Maden ulaştığımızda misafir karşılama bölümünde tüm zi-
yaretçilere iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildi. 
Şirket yetkilileri maden içerisinde uyulması gereken kuralla-
rı misafirlere detaylıca anlattıktan sonra gerekli iş güvenliği 
ekipmanlarını eksiksiz şekilde sağladı.  Kapıdan başlayan bu 
sıkı iş güvenliği uygulaması, benzeri üst düzey madenlerde de 
gördüğümüz şekilde tüm maden alanını kapsayacak şekilde 
titizlikle uygulanıyor. Zaten geçtiğimiz ay Çalışma Bakanlı-
ğı müfettişleri tarafından yapılan teftişten sıfır hata puanı ile 
çıkılması da bunun bir sonucu. İş güvenliği eğitimden sonra 
ise tüm misafirler olarak maden çalışanlarına öğle yemeğinde 
eşlik ettik. 

Yemeğin ardından ziyaretçiler ve maden gezisi boyunca ziya-
retçilere refakat edecek yetkililer son hazırlıklarını tamamla-
dıktan sonra yola koyuldu. Gezi süresince Madencilik Türkiye 
dergisine refakat eden kişiler, Zenit Madencilik Genel Müdürü 
Dr. Arman Koçal ve Halkla İlişkiler Müdürü Coşkun Kuzum oldu. 
Kuzum’dan tüm gezi boyunca projenin tarihini ve detaylarını 
en ince ayrıntısına kadar dinleme fırsatımız olurken işletmenin 
gelecek planlarıyla ilgili detayları da öğrenme şansı yakaladık.

Maden turunun ilk durağı olan açık ocak üretim sahasına var-
dığımızda açık ocak ve cevher zenginleştirme konularında ya-
pılan çalışmaları yetkili ağızlardan dinledik. Açık ocakta bizleri 
Kerim Şener ve Açık Ocak Üretim ve Planlama Müdürü Alper 
Töre detaylıca bilgilendirdi. Farklı bir jeolojik yapıya sahip olan 
madende özellikle üretimin gerçekleştirildiği damarda ziyaret-
çilere inceleme şansı tanınırken aynı zamanda damarın yönü ve 
ilerleyişi konusunda yapılan keşifler ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Açık ocakta aktarılan bilgilere göre işletmede açık ocak yön-
temiyle yapılan üretimde cevher, patlatmalı gevşetme  

Kerim Şener
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işlemi sonrası iş makinaları ve kamyonlar ile stok sahasına 
taşınırken açık ocak projesi şevlerin emniyetli şekilde mu-
hafazasını sağlamak amacıyla uygun ölçeklerde basamaklı 
olarak tasarlandı. Patlatma ve kazı yükleme, nakliye operas-
yonları sırasında ortaya çıkacak tozun bastırılması amacıyla 
açık ocak ve maden içi yollarda sistematik olarak tankerler 
vasıtasıyla sulama yapılıyor.

Açık ocakta ortaya çıkacak yer altı suyunun pompalar vasıtasıy-
la tahliyesi planlanıyor. İşletmede bu amaçla yapılan bir topla-
ma ve çökeltme havuzu mevcut ve burada biriken ocak suyu, 
analizi yapıldıktan sonra, deşarj kriterlerine uygun ise alıcı or-
tama deşarj ediliyor.

Maden turunda, açık ocaktan sonra yeni durağımız cevher ha-
zırlama ve zenginleştirme tesislerinin bulunduğu alan oldu. 
Maden sahasının en tepesinde yer alan bu bölgeden tüm iş-
letmeyi görebiliyorsunuz. Açık ocaktan stok sahasına gelen 
kamyonların getirdiği kayaçların işlenme hikayesi de işte bu 
noktadan itibaren başlıyor.  

Stok sahasından cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisine 
gelen cevherli kayaçlar, öğütme ve sınıflandırma ünitelerine 
aktarılıyor. Kızıltepe Madeni’nde cevher hazırlama üniteleri da-
hilinde yer alan kırma eleme tesisi çeneli kırıcı (1 adet), konik 
kırıcı (2 adet), titreşimli elek ve bant konveyör sistemlerinden 
oluşuyor. Cevher öğütme işlemi 1 adet bilyalı değirmende 
gerçekleştiriliyor. Yönetmelik gereği, kırma-eleme-taşıma-ö-
ğütme işlemlerinde ortaya çıkabilecek tozun engellenmesi 
amacıyla sistemin tamamı kapalı şekilde tasarlanmış durumda. 
Çeneli ve konik kırıcılarda kırılan cevherli kayaçlar, bilyalı de-
ğirmen ile öğütüldükten sonra siyanürlü yoğunlaştırma ve liç 
ünitelerine (Tikinerler ve tanklar) sevk ediliyor.

Cevher zenginleştirme işlemi, siyanür çözeltisi kullanılarak ger-
çekleştirilen tank liçi prosesi (CIL) esaslarına dayanıyor. Öğütül-
müş cevherdeki altın ve gümüşün siyanür ile çözündürülmesi 

için sistemde 7 adet liç tankı yer alıyor. Toplam 7 tankta toplam 
72 saatlik bir liç süresi mevcut. Her bir tanka gelen cevherin 
bir tankta kalma süresi yaklaşık 10 saati buluyor. Örnek vermek 
gerekirse; bu tanklara 5,5-6 gr/ton civarında giren altınlı cev-
her, çıkışta 0,2-0,3 gr/tona kadar düşüyor. Bu yöntemle altın ve 
gümüş çözünürken içinde altın taşıyan bu çözelti devamlı ola-
rak aktif karbon kolonlarından geçiriliyor ve altın (ayrıca varsa 
gümüşün) karbon tarafından adsorbsiyonu sağlanıyor.

Tank liçi işleminden sonra elde edilen altınlı siyanür çözelti-
sinden aktif karbonu ayırmak için cevherli konsantre, karbon 
sıyırma ünitelerine gönderiliyor. Aktif karbondan ayrılan altın 
ve gümüş çözeltiye geçiyor. Elektroliz denilen ünitelerde kar-
bona yüklenen altın plakalarda tutuluyor. Daha sonrasında bu 
altın çamuru, plakalardan yıkandıktan sonra kurutma fırınların-
da kurutuluyor. Peşine ergitme kimyasalları dediğimiz boraks, 
ağır soda, sodyum florit gibi ürünlerle karıştırılıp ergitme oca-
ğında eritiliyor. Döküm odasında yapılan işlemde 1200 dere-
cede tamamen ergimiş hale gelen karışım potalara devrilerek 
kalıplara dökülmekte ve külçe edilmektedir. Külçelerin genel-
likle yüzde 90 gümüş, yüzde 10 altın ihtiva ettiği ise öğrenilen 
bilgiler arasında. 

Bu noktada belirtmek gerekiyor ki herkese kısmet olmayacak 
bu döküm anını yaşamak ve işlenen binlerce ton kayacın, har-
canan onca emeğin karşılığı olan bu eşsiz dore ürününü elle-
rimizde hissedebilmek bizler için de çok önemli bir deneyim 
oldu. 

Yapılan işlemlerin ardından proses atığı olarak açığa çıkan, 
serbest siyanürden arındırılmış yüzde 50 katı, yüzde 50 su 
içerikli proses atık çamuru ise içerisindeki katıların nihai 
olarak depolanması amacıyla tamamen kapalı bir boru hat-
tından pompalar vasıtasıyla atık depolama tesisine (ADT) 
gönderiliyor. Burada katı kısım dipte çökelirken, üstte kalan 
su ise geri dönüş pompası vasıtasıyla ikinci bir dönüş boru 
hattı üzerinden tesise geri beslenerek proseste kullanılıyor. 

Böylece hem ADT’de biriken katı atıkların 
duraylı ve güvenli şekilde kalması sağlanı-
yor hem de gereksiz yer altı suyu kullanı-
mı engellenmiş oluyor.

Ziyaretimiz esnasında yetkililer tarafından 
liç işleminde kullanılan hidrojen siyanür 
hakkında da bilgiler verilirken hidrojen 
siyanürün normal şartlarda altın kazanı-
mı yapılan işletmelerde beklenen bir gaz 
olduğu vurgulandı. Hidrojen siyanür olu-
şumunun ortam pH’ının düşük olduğu du-
rumlarda çok daha fazla olduğunu belirten 
yetkililer bu oranın dünya standartlarına 
göre 25-27 ppm’e kadar çıkabileceğini an-
cak Kızıltepe Madeninde kurulan sistemle 
5 ppm’de uyarı sisteminin devreye girdiği-
ni ve gerekli önlemlerin bu orana göre  
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alındığının altını çizdiler (Dünya standartlarına göre 27 ppm 
hidrojen siyanürde sekiz saat çalışılabiliyor.).

Maden turumuz esnasında, üretim prosesinde kullanılan siya-
nürü ayrıştırmak için ise “Detoks” olarak tabir edilen prosesin 
nasıl uygulandığını da öğreniyoruz. Buradaki amaç zayıf asit-
lerle çözünebilir halde olan (serbest halde olan) siyanür iyon-
larını zayıf asitlerle çözünemez hale getirmek. Burada siyanür 
bir metalle bağ yaptırılıp (demir siyanür, bakır siyanür vs. gibi) 
doğada kendi kendine ve doğal koşullarla çözülemeyecek hale 
getiriliyor. Bunu yapabilmek için de SO2‘ye ihtiyaç duyuluyor. 
SO2 ihtiyacı sodyum metabisülfit kullanılarak sağlanıyor. Aynı 
zamanda bir katalizör olarak görev yapıp siyanürü metallerle 
bağlama amacıyla da bakır sülfat kullanılıyor. Bu işlemin ger-
çekleşebilmesi için optimum bir pH aralığı bulunuyor. Yaklaşık 
7,5-8,5 pH aralığında bu işlem gerçekleştiriliyor. Eğer pH yük-
selirse siyanür serbest kalmaya devam ediyor ve o noktada da 
detoks işlemi yapılamaz hale geliyor. Bu nedenle pH’ı belli bir 
değerde tutabilmek için ortama sülfürik asit ilavesi yapılıyor. 
Sülfürik asit ilavesi ile de pH kontrolü sağlanıyor. Bu işlemin sü-
resi tank hacmine göre değişiyor. İşletmenin tank hacimlerine 
göre ise bu süreç yaklaşık 1 saat kadar sürüyor. Sisteme verilen 
bu kimyasallarla karışarak ve oksijenle birlikte sistemde hala 
âtıl durumda kalan siyanür iyonları bakır siyanat olarak çöktü-
rülüyor ve çamurla bakır siyanat olarak atık barajına gönderili-
yor. Son haliyle siyanür hiçbir şekilde doğaya zarar veremeye-
cek bir hale dönüştürülmüş oluyor.  

Ziyaretimiz sırasında öğrendiğimiz bir diğer ilginç konu ise 
kırıcı üniteleri içerisinde yer alan toz tutucu sistemdir. Şirket 
bu toz tutucu sistem vasıtasıyla kırıcılar bölgesinden doğal 
ortama toz emisyonu riskini hemen hemen sıfıra indirgerken, 
bir yandan da toplayıp depoladığı tozlardan da altın kaza-
nımı sağlıyor. Sistem şu şekilde çalışıyor: Jet Plus sistemiyle 
çalışan toz tutucular, havada uçuşan toz taneciklerini yaka-

layarak filtrelerde süzüyor. Filtre yüzeyine yapışan tozlar ve-
rilen basınçla hava ile beraber aşağı kısımda yer alan büyük 
torbalara doldurularak, biriktiriliyor. Biriken tozların içerisin-
de de önemli miktarda altın varlığı olabiliyor. Tesise beslenen 
cevherin altın oranı 3,5-4 gr/ton civarında olurken biriken 
tozlarda bu oran 5 gr/ton civarında görülebiliyor. Normal 
üretim sürecinde değirmende yapılan öğütme, burada kuru 
ortamda doğal yolla olurken bu kısımdan da küçük ebatta 
bir üretim gerçekleşmiş oluyor. Buradaki tozsuz ortamın ve 
tozuşmanın en önemli kritik noktası tozun oluştuğu noktada 
toplanması olurken yaklaşık 24 saatte 1 ton civarı toz birikimi 
sağlanabiliyor. 

Cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri, döküm odası ve 
akabinde maden laboratuvarı konusunda önemli bilgiler edin-
diğimiz maden turunun sonuna gelirken, oldukça bilgilendiği-

miz, önemli deneyimlerle yüzleş-
tiğimiz bir seyahatin de sonuna 
geliyoruz. Sunum ile başlayan 
günün ilk ışıklarından maden 
turunun sonu olan gün batımı-
na kadar muhteşem bir şekilde 
ağırlandığımız Zenit Madencilik 
Kızıltepe Madeni’nden güzel anı-
larla ayrılıyoruz. Güneşi ardımız-
da bırakırken son bir kez daha 
madeni görebilmek ve uzak me-
safeden son bir fotoğrafını daha 
çekmek üzere yol kenarına ara-
cımızı çekiyor ve anlatılanlardan 
da yola çıkarak bunca emeğin 
nasıl da değere dönüştüğünü bir 
kez daha gözlerimizle görmenin 
huzuru içerisinde, son bir kez 
daha fotoğraf makinesinin dek-
lanşörüne basıyoruz.  

Tavşan Bölgesi Projesi 
Zenit Madenciliğe ait bir diğer proje olan Red Rabbit pro-
jesi kapsamında çalışmalara devam edilen Tavşan Projesi, 
Kızıltepe Madeninin 70 km kuzey doğusunda bulunmak-
tadır. Dört yıllık maden ömrü olması beklenen projede 
yapılan çalışmalar kapsamında JORC uyumlu ölçülmüş, 
belirlenmiş, potansiyel kaynak miktarının 1,32 g/t altın ve 
4,46 g/t gümüş içerikli 4 milyon ton cevher olduğu tah-
min edilmektedir. Bu veriler projenin yaklaşık 168.900 ons 
altın ve 571.700 ons gümüş içerdiğini göstermektedir. Şir-
ket tarafından JORC uyumlu arama hedeflerinde gerçek-
leştirilen çalışmalarda kaynak miktarının yaklaşık 1,30 g/t 
altın içerikli 9,7 milyon tona yükselme potansiyeli olduğu 
tespit edilmiştir. Bu veriler yaklaşık 400.000 ons altına kar-
şılık gelmektedir.  Tavşan Projesi’nde yıllık üretim miktarı-
nın 30.000 ons altın olacağı öngörülmekte, cevher işleme 
kapasitesinin ise yıllık 675 bin ton olması beklenmektedir.
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Koza Altın İşletmeleri 
Türkiye İçin Çalışıyor

2016 yılından itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 
tarafından yönetilen Koza Altın İşletmeleri, ülkemizdeki altın 
madenlerini aramak ve işletmek üzere faaliyet gösteren bir 
Türk şirketidir. Şirketin amacı, altın madenciliğindeki mevcut 
en iyi teknolojiyi kullanarak, en yüksek çevresel performansı 
sergileyerek, yöre insanıyla karşılıklı güven içinde ve onların 
değerlerine saygı göstererek sürdürülebilir altın madenciliği 
yapmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Koza Altın’ın bünyesinde beş adet üretim yapılan maden işlet-
mesi bulunmaktadır. İzmir Ovacık’ta yer altı ocak işletmeciliği, 
İzmir Çukuralan’da açık ocak ve yer altı ocak işletmeciliği, Eski-
şehir Kaymaz’da açık ocak işletmeciliği, Kayseri Himmetdede 
açık ocak işletmeciliği ve Gümüşhane Mastra’da açık ocak ve 
yer altı maden işletmeciliği ile üretim gerçekleştirilmektedir.

Şirket 2001 yılında Ovacık madeninde üretime başlarken 2006 
yılında Küçükdere, 2008 yılında Mastra, 2009 yılında Gıcık, 
2010 yılında Çukuralan madenlerini geliştirerek cevher üretimi 
gerçekleştirdi. 2011 yılı Mart ayında Kaymaz açık işletmesinde 
ve son olarak 2015 yılından itibaren Himmetdede İşletmesi’n-
de üretim faaliyetlerine başladı.

Şirket tarafından bölgesel yataklardan çıkan cevherleri işlemek 
için proses tesislerini merkezi olarak kullanma stratejisi izlen-
mektedir. Bu üretim modelinin ilk uygulaması, karayoluyla 80 
kilometre mesafede bulunan Küçükdere yatağındaki cevherin 
Ovacık’a getirilmesiyle gerçekleşti. Bu modelin bir benzeri de 
Ovacık civarında bulunan Çukuralan sahasında uygulandı. 
Koza Altın’ın ikinci proses üretim merkezi Gümüşhane Mast-
ra’da, üçüncü proses tesisi Eskişehir Kaymaz’da ve dördüncü 
proses tesis Himmetdede’de bulunmaktadır. 

Şirketin ilk tesisi olan Ovacık’ta halen ağırlıklı olarak Çukura-
lan cevheri ile üretim devam etmektedir. Şirketin KAP’a yap-
tığı bilgilendirmeye göre 2018 yılı ilk dokuz aylık (Ocak-Eylül) 
dönemde Ovacık tesisinde 81.510 ons altın (4,47 g/t altın 
tenörlü), 38.389 ons gümüş (3,37 g/t gümüş tenörlü) üretimi 
gerçekleştirildi. İkinci proses tesisi olan Kaymaz’da, 2018 ilk 
dokuz aylık dönemde 54.083 ons altın (2,79 g/t altın tenörlü), 
39.197 ons gümüş (3,57 g/t gümüş tenörlü) üretimi gerçekleş-
tirildi. Üçüncü tesis olan Himmetdede’de 2018 ilk dokuz aylık 
dönemde yığın liçi yöntemiyle 32.957 ons altın (0,60 g/t altın 
tenörlü) üretimi gerçekleştirildi. Dördüncü tesis olan Mast-
ra’da ise 2018 ilk dokuz aylık dönemde 23.375 ons altın (2,81 

g/t altın tenörlü), 11.696 ons gümüş 
(3,14 g/t gümüş tenörlü) üretimi ger-
çekleştirildi. 

Şirket, 2018 yılı dokuz aylık dönem-
de (Ocak-Eylül) tüm tesislerinden 
toplamda 191.924 ons altın üretimi 
gerçekleştirirken bu üretime karşılık 
1 milyar 105 milyon TL gelir elde etti. 
Böylece Koza Altın’ın 2017 yılı ilk 

DOSYA KONUSU: TÜRKIYE’DE ALTIN MADENCILIĞI

114





www.madencilikturk iye.com
1 Aralık 2018

dokuz aylık döneminde yapılan 
169.446 ons toplam altın üreti-
mine karşılık 2018 yılı aynı dö-
neminde yüzde 13,2’lik bir artış 
meydana geldi. Şirketin 2018 yılı 
ilk dokuz aylık dönemde arama 
giderlerinin ise 23,5 milyon TL 
olarak gerçekleştiği öğrenildi.

Koza Altın’ın 2017 yılı ilk dokuz 
aylık dönemde 403,5 milyon TL 
olan net dönem kârı, 2018 yılı 
aynı dönemde 579,2 milyon 
TL’lik bir artışla 982,7 milyon TL 
olarak gerçekleşti. 2018 yılı ilk 
dokuz aylık dönemde kâr marjı, 
2017 yılı aynı dönem ile karşılaştırıldığında yüzde 55,21’den 
yüzde 88,89’a yükseldi. Bu durumun başlıca sebepleri üretim 
performansında meydana gelen artış, altın fiyatlarında gerçek-
leşen yükseliş ve finansman gelirlerinde meydana gelen artış-
lar olarak bildirildi.

Şirketin, Eylül 2018 itibariyle Türkiye genelinde 53 işletme ve 
134 arama ruhsatı bulunmaktadır. 2016 yılında MİGEM tara-
fından iptal edilen 162 maden arama ruhsatı için başlatılan 
hukuki sürecin ardından bunlardan 142 adedi yeniden arama 
statüsüyle şirket uhdesine katılmıştır. 

Şirket mülkleri kapsamında Türkiye’de erken aşamadan geliş-
miş arama aşamalarına kadar uzanan ve 2017 yılında kaynak 
hesaplamalarının tamamlanmış olduğu 14 arama projesi mev-
cuttur. Hâlihazırda arama faaliyetleri; Ovacık, Mastra, Kaymaz, 
Diyadin ve Himmetdede arama alanlarındaki kaynakların ge-
nişletilmesine odaklanmış durumdadır.

Şirketin, iktisap ve arama faaliyetleri sonucunda, başlangıç tarihi 
Mart 2005’den-31 Aralık 2017 tarihine kadar, toplam altın kaynak 
rakamı yaklaşık 9 kat bir artışla 1,3 milyon onstan 12,2 milyon onsa 
ulaşmıştır. Aynı dönemde hem altın fiyatlarındaki artıştan hem de 
yeni bulunan kaynakların rezerve dönüştürülmesiyle toplam re-
zerv rakamı 0,4 milyon onstan 4,2 milyon onsa yükselmiştir. 

Koza Altın’ın rezerv ve kaynak rakamları bağımsız bir şirket ta-
rafından 2007 yılından bu yana her yıl sonu ve en son 31 Aralık 
2017 tarihi itibariyle denetlenmiş olup, 31 Aralık 2018 tarihi 
itibariyle JORC standartlarına göre özel bir firma tarafından ve 
mümkün olduğunda UMREK standartlarına göre rezerv ve kay-
nakların denetlenmesi planlanmaktadır.

Maden İşletmeleri
Ovacık: Ovacık Madeni, Türkiye’nin batısında, İzmir’in 100 kilo-
metre kuzeyinde bulunan Ovacık köyü yanında yer alan yer altı 
işletmesidir. Mevcut yer altı cevher rezervleri, işletmeye Ocak 
2021’in sonlarına kadar ömür biçmektedir. Ancak, yapılmakta 
olan sondaj çalışmaları, maden ömrünün uzamasına imkân 
sağlayabilecek derinliklerdeki cevher rezervinin artışını hedef-
lemektedir.

Ovacık proses tesisi, Ovacık bölgesinde merkezi proses tesi-
sidir. Küçükdere açık ocak işletmesinde bulunan stoktan, Çu-
kuralan açık ocak ve yer altı işletmelerinden çıkan cevherden, 
Ovacık yer altı işletmesinden çıkan cevherden ve Çoraklıkte-
pe açık ocak işletmesinden çıkan cevherden beslenmektedir. 
2010 yılı son çeyreğinde Çukuralan projesinde açık işletme 
cevher üretimine, 2011 yılı Ağustos ayında da Çukuralan yer 
altı işletmesinde cevher üretimine başlanmıştır. Çoraklıktepe 
cevheri Mayıs 2013 tarihinden itibaren Ovacık tesisinde işlen-
mektedir.

Kasım 2017’de 2.ADT (Atık Depolama Tesisi)’nin dolması ne-
deniyle tesis üretimine ara verilmiş olup madencilik üretimi 
devam etmiştir. Bununla birlikte ÇED olumlu kararı alınmış 
olan 3.ADT’nin inşaat çalışmalarının ilk etabı Ocak 2018’de ta-
mamlanarak devreye alınmış olup kalan kısımda inşaat devam 
etmektedir. Bu duruş sırasında inşaat yılı 1997 olan Ovacık te-
sisinin büyük ölçüde yenileme işlemleri de yapılmış olup tesis 
üretimi 17 Ocak 2018’de tekrar başlamıştır.

Çukuralan: Çukuralan, Ovacık bölgesindeki ana cevher üretim 
yeri olup Ovacık altın madeninin takriben 40 km kuzey doğusun-
dadır. Arama özelliği düşük sülfitli epitermal altın damar siste- 
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midir. 2005 yılından bu yana, damar sisteminin tanımlanabilmesi 
için proje üzerinde haritalama, akış tortusu ve toprak numune-
leme gibi yoğun çalışmalar yürütülmüştür. Çukuralan’da açık 
ocaktan cevher çıkartılmasına 2010 son çeyreğinde başlanmıştır.

Yer altı işletmesi Şubat 2011 tarihinde ilerlemeye başlamış 
olup, Ağustos 2011 tarihinde cevher üretimine başlanmıştır. 
Cevher kamyonlarla 40 km mesafedeki Ovacık proses tesisine 
taşınmaktadır. Projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ra-
poru Aralık 2009’da alınmıştır. Tenör kontrolü, müteahit ma-
denciliği ve stok yönetimi için Küçükdere modeli uygulanmak-
tadır. Tüvenan cevher Ovacık proses tesisine taşınmaktadır.

Çukuralan işletmesindeki maden üretimi orta vadede tama-
men yer altı üretimine geçecektir. Bu kapsamda 3.Kapasite 
Arttırımı ÇED olumlu kararı Ekim 2017’de alınmıştır. Ancak 
Ağustos 2018’de İzmir 6. İdare Mahkemesince verilen yürüt-
meyi durdurma kararı neticesinde daha önce alınmış olan 2. 
Kapasite Artışı ÇED sınırları içinde üretim faaliyetlerine devam 
edilmekte olup, 3. Kapasite Artışı ÇED sınırları içinde 2009/7 
genelgesi gereğince yeniden ÇED olumlu kararı alınması sü-
reci yürütülmektedir. 

Kaymaz: Kaymaz işletmesi, Ankara’ya takriben 150 km mesafe-
de, Türkiye’nin kuzey batısında, Eskişehir il sınırları içerisinde-
dir. Kaymaz’da açık ocak işletmesinde cevher üretimine 2011 
ilk çeyreğinde başlanmıştır. Aralık 2011 sonu itibariyle tesiste 
deneme üretimi gerçekleştirilerek yılsonu itibariyle tam kapa-
site üretime geçilmiştir.

Kaymaz işletmesinde 4 farklı açık ocaktan üretim yapılması 
planlanmış olup, bunlar Damdamca, Mainzone, Mermerlik ve 
Kızılağıl ocaklarıdır. Damdamca ve Kızılağıl ocaklarında üretim 
tamamlanmış olup Mainzone ve Mermerlik ocaklarından üre-
tim devam etmektedir.

2017 yılında açık ocak üretimi yapılan sahalardan Mermerlik oca-
ğından yapılacak cevher üretiminin sevkiyatında kullanılması 
planlanan alt geçit inşaatına başlanmış olup Mayıs 2018’de ta-
mamlanmıştır. 2017 yılında açık ocakta pasa kazısının devam et-
mesi ve müteahhit değişikliği nedeniyle açık ocak üretimi istenilen 
seviyede yapılamamış olup tesisin ihtiyaç duyduğu cevher daha 

önceden üretilmiş ve stoklanmış 
olan düşük tenörlü (LG) cevher ile 
sağlanmıştır. 2017 yılında tesis ya-
rım kapasite ile çalışmıştır.

Kaymaz işletmesindeki mevcut 
ADT’nin kapasitesinin azalma-
sı nedeniyle daha önceden izni 
alınmış olan mevcut ADT kapa-
site artışı inşaatı tamamlanmış 
olup, 9 Kasım 2018’de devreye 
alınmıştır.

Himmetdede: Kayseri il sınırları içerisinde yer alan Himmet-
dede projesi Koza Altın tarafından bulunmuş bir proje olup, 
Himmetdede sahası bindirme fayına bağlı düşük sülfidasyonlu 
epitermal cevherleşmesi şeklinde tarif edilmektedir. İşletmede 
yığın liçi yöntemiyle altın üretimi yapılmaktadır. Himmetdede 
bulunduğu yer itibariyle arazi koşulları, lojistik imkânlar ve di-
ğer madencilik faaliyetleri açısından çok uygun koşullara sahip 
bir cevher yatağıdır.

Himmetdede işletmesi yığın liçi sahasının 2. etabı 2018 yılı Ey-
lül ayında devreye alınmıştır.

Mastra: Gümüşhane il sınırları içerisinde bulunan Mastra işlet-
mesi, Türkiye’nin kuzey doğusunda, Karadeniz’in 80 km güne-
yinde yer almaktadır. Yer altı ve açık ocak yöntemiyle üretim ya-
pılmaktadır. Mastra ana açık ocaktaki madencilik işletmesi Aralık 
2011 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni açık Ocak 2012 içerisinde 
faaliyete başlamış olup Ocak 2014 içinde tamamlanmıştır. Ayrı-
ca Mastra Kuzey açık ocak işletmesinde orman izinlerinin alına-
maması nedeniyle üretime başlanamamıştır. 2012 yılı içerisinde 
Mastra işletmesinde ikinci yer altı bölgesinde üretim faaliyetine 
başlanmış olup bu üretim müteahhit firma yoluyla yapılmıştır. 
Mastra proses tesisi Mart 2009’da devreye alınmıştır. Tesisin şu 
anki işleme kapasitesi 40.000-45.000 ton/aydır.

Mastra işletmesinde 2. Atık Depolama Tesisi (ADT) inşaatı için 
gerekli olan orman izninin alınamaması nedeniyle tesis besle-
mesi 28 Şubat 2014 tarihi itibariyle durdurulmuştur. Yer altı 
işletmelerinde cevher üretimine devam edilmiş olup 24 Nisan 
2014 tarihi itibariyle patlayıcı madde depolama ve kullanım iz-
ninin süresinin dolması ve tekrar yenilenmemesi nedeniyle yer 
altı üretim faaliyetleri durdurulmuştur. 5 Mayıs 2015 tarihinde 
stoktaki cevherden besleme yapılarak tesis üretimine tekrar 
başlanmış olup stoklanan cevherin Temmuz ayında bitmesiyle 
tesis üretimi tekrar durmuştur. Gerekli izinlerin alınması ve diğer 
önemli eksikliklerin giderilmesinin ardından Haziran 2017’de 
Mastra yer altı işletmesinde ve Ekim 2017’de Mastra açık ocak 
işletmesinde üretime başlanmıştır. Mastra tesisinde revizyon 
işlemleri tamamlanmış ve 5 Mart 2018’de üretime tekrar başlan-
mıştır. Ayrıca Mastra işletmesinde yeni bir ADT inşaatı da başla-
mış olup 2018 yılında devreye alınması planlanmaktadır. 

kozaaltin.com.tr
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Tüprag Ülkemizdeki Yatırımlarını 
Arttırarak Devam Ettiriyor

Kanadalı Eldorado Gold’un ülkemizdeki iştiraki Tüprag Metal 
Madencilik Türkiye’de metalik maden aramaları ve işletmecili-
ği yapmak için 1986 yılında kurulmuş ve bugüne kadar aldığı 
yüzlerce maden arama ruhsatında arama faaliyetlerinde bu-
lunmuş köklü bir şirket. Şirket bu arama çalışmaları sonucunda 
Uşak-Kışladağ ve İzmir-Efemçukuru gibi önemli altın yatakları-
nı bulmuş ve halen bu yatakları işletmektedir.

2006 yılında üretime başlayan Uşak-Kışladağ Altın Madeni, Av-
rupa’nın en büyük altın yatağı olmakla beraber 12,5 ton altın 
üretim kapasitesiyle kurulmuş olan her anlamda örnek bir altın 
madenidir. Yaklaşık 1500 kişilik istihdamın sağlandığı işletme 
650 milyon ABD dolarını aşan bir yatırım tutarıyla, ülke ekono-
misine katkı sağlayan bir maden konumundadır.

Şirketin bir diğer iş-
letmesi ise İzmir ili 
Menderes ilçesi Efem-
çukuru köyü yakınla-
rındaki Efemçukuru 
Altın Madeni’dir. Da-
mar tipi cevherleşme 
içerisinde yaklaşık 500 
çalışanı ile birlikte her 
yıl 600.000 ton cevher 
işlenerek yılda yakla-
şık 3 ton altın üreten 
bir maden işletmesi 
olarak üretime devam 
edilmektedir. 

2017 yılında Kışladağ Madeni’nde şirket, yılın başında açıkla-
dıkları üretim hedeflerinde aşağı yönlü revizyona gitmişti. Yıl 
sonuna gelindiğinde de üretim rakamlarındaki düşüş net bir 
şekilde görülüyordu. 

Konuyla ilgili olarak Tüprag Metal Madencilik AŞ Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Yılmaz ile görüşerek Eldroado tarafından 
yapılan açıklamanın detaylarını ve genel olarak Türkiye’deki 
faaliyetlerini konuştuk. Yılmaz en başta Kışladağ’da yaşanan 
süreci bize şu şekilde aktardı: 

“Kışladağ Altın Madenimizde yıllar içerisinde açık ocakta yer alan 
cevherin karakterizasyonundaki değişimden kaynaklı olarak 
mevcut üretim miktarlarının planlanan üretim miktarlarından 
geride kaldığı teknik raporlarda yerini almıştı. Bu durum daha ön-
ceden öngörülmüş ve gerekli planlama yapılmıştı. Bunun üzerine 
Eldorado Gold yönetimi Ekim 2018’de, Kışladağ Altın Madeni’nde 
teknoloji değişikliğine giderek üretim metodunu değiştirme ve 
cevherden altın kazanım verimini artırmak için ince öğütme (de-
ğirmen) ve tank liçi metoduyla cehver üretimine geçme kararı aldı. 

2 yıl sürecek olan inşaat dönemi ve devamında yaklaşık 520 Mil-
yon USD’lik bir yatırım söz konusu olacak. Bunun yanında son 
yıllarda düşen üretim miktarlarının artırılması ve yıllık 270.000 
ons altın üretimi yapılması planlanmaktadır. Üretimdeki bu tek-
noloji değişikliği kararı madenin ömrünü 10 yıl daha uzatacak 
olduğu gibi projeye yeni istihdam olanakları sağlaması, ülkemiz 
için vergi geliri anlamına gelmesi ve Uşak ilindeki yerel ekonomi-
ye destek olması gibi birçok avantajı da beraberinde getireceği-
ne inanıyoruz.” Mehmet Yılmaz
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Yabancı sermayeli bir şirketin 30 yıldan uzun süredir ülkemiz-
de faaliyet göstermesi, Avrupa’nın en büyük altın madenini 
işletmesi, yaşanan teknik problemlere karşın yatırımlarını arttı-
rarak sürdürmesi çok önemli bir nokta. Bu konuda da düşünce-
lerini dile getiren Yılmaz Türkiye’de altın madenciliği yapılma-
sının en büyük avantajının iş alanlarının açılmasında gerçekten 
olumlu bir etkiye sahip olması olduğunu söylüyor. “Ayrıca ma-
dencilik faaliyeti, iş imkanlarını köylülerin ve yerel halkın kapısı-
nın önüne kadar getiren bir sektör olduğundan ve üretim sonucu 
devlete ödenen bazı bedel ödemelerinin doğrudan ilin kendisine 
yapıldığını da göz önünde bulunduracak olursak Kışladağ’ın 
ulusal, bölgesel ve yerel ekonomiye ciddi anlamda katma değer 
sağlamış olduğunu söyleyebiliriz” diyen Mehmet Yılmaz şöyle 
devam ediyor;

“Projenin sahibi yabancı bir yatırımcı olan Eldorado Gold Corpo-
ration olduğundan, Kışladağ aynı zamanda Türkiye’nin yabancı 
yatırım açısından ne kadar cazip bir ülke olduğunun da çok iyi bir 
göstergesi. Uluslararası standartlara uymak için gerçekten çalışır, 
insan haklarını korur ve yerel halkın menfaatlerini gözetirseniz 
yabancı yatırımın ülkemizde gayet mümkün ve rahatlıkla uygu-
lanabilir olduğu çok açıktır.”

Madencilik Türkiye dergisi olarak geçtiğimiz günlerde ziyaret 
ettiğimiz Efemçukuru Altın Madeni de şirketin ikinci projesi. 
Türkiye’nin batısında oldukça stratejik bir konumda, denize 
yakın ve ormanın ortasında yer aldığından çevresel ve doğayla 
bütünleşik sürdürülebilir madencilik anlamında fazlasıyla tak-
dir gören bir işletme. 2011 yılından beri işletilmekte olan Efem-
çukuru’nun Eldorado Gold için de önemli bir proje olduğunu 
vurgulayan Yılmaz 2018 yılı sonunda yıllık 90.000 ila 100.000 
ons altın üretimi hedefini gerçekleştirmeyi, bu sırada üretim 
bütçesi hedeflerini de aşmamayı planladıklarını ve bu konuda 
hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini açıklıyor. 
Yılmaz ayrıca her aşaması için izinleri tam olan pasa depolama 
alanını genişletme işlemleri için ve kuru atık depolama tesisleri 
için bazı sermaye yatırımları tahsis ettiklerini ve ayrıca yer altı 
ve yer üstünde gerek üretim gerekse personel ve İSG anlamın-
da hali hazırda kullandıkları teknolojileri de geliştirmek için 
başka yatırımlar da planladıklarını da ekliyor.  

Tüprag olarak yıllardır yerel halk ve devlet kurumları ile ilişkile-
rinin çok iyi olduğunu ve bu iyi ilişkileri devam ettirerek devlet 
kurumları nezdinde tüm yasal gerekliliklerini yerine getirmeyi 

ve çok iyi üretim rakamlarına ulaşmaya devam etmeyi hedefle-
diklerini aktaran Yılmaz sözlerine şöyle devam ediyor;

“Tüprag, Türkiye’deki uluslararası altın madencilerinin önünü 
açmış olan bir firma. Teknik açıdan bir şirket en iyi mühendisler, 
en iyi inşaat ortakları ve en iyi çalışanlar ile elinden gelenin en 
iyisini yapabilir ancak bu işin en önemli kısmı toplum ve devlet 
ile çok iyi ilişkiler kurmaktır. Bizim inancımıza göre bir firma tüm 
izinleri alsa, tüm yasal evreleri başarıyla geçse bile, halk tarafın-
dan verilen yazılı olmayan sosyal anlamda bir ruhsata da sahip 
olmalıdır. Firmalar faaliyette bulundukları bölgede, neyin olup 
bittiği, şu anda neler yapıldığı ve gelecekte neler yapılacağı hak-
kında daima yerel halkı bilgilendirmelidir. Dolayısıyla, insanlar 
ile en iyi şekilde iletişim kurmak ve maden sahası yakınında çalı-
şanların o madenin kendilerine de ait olduğunu hissettirebilmek 
çok önemlidir.

Hedefe ulaşmak için en önemli noktalardan biri istihdam stra-
tejileridir; en iyi strateji ise yerel istihdam düzeyini mümkün ol-
duğunca arttırmaktır. Bizim hedefimiz, daima yerel halkın %80 
veya daha fazlasını istihdam ederek yerel halka aidiyet duygu-
su aşılamak ve fırsatlar sunmak. Ayrıca, firmaların kurumsal 
sosyal sorumluluk projeleri üretmeleri ve hayata geçirmeleri de 
bu bağlamda çok önemli noktalardan birisi. Biz daima kendi 
firmamızın yaptığı bağışların çevresel faaliyetler, eğitim, kamu 
sağlığı ve ilimize destek olacak şekilde kırsal altyapıya gitti-
ğinden emin olmak istiyoruz. Bunlar, yerel halkın gözünde bizi 
güvenilir kılıyor. Son olarak da şeffaflığın çok önemli olduğu-
nu düşünüyoruz ve neler olduğunu görerek soru sorabilmeleri 
için insanların her zaman maden sahasını dolaşmalarına izin 
veriyoruz. 

Biz hep deriz ki, ‘önce insan, sonra çevre, daha sonra madencilik’. 
Tüprag, bu yaklaşım ile toplumun ve devletin gözünde çok değerli 
olan güvenilirliği kazanmıştır.

Tüprag sürekli olarak Türkiye’de yeni projelerin arayışında; ha-
len keşif safhasında olan arama projelerimiz mevcut. Şu anda 
isim verebilmemiz mümkün değil, ancak Türkiye’deki maden 
arama çalışmalarına zaman ve para harcamaya devam edi-
yoruz. Çok deneyimli bir ekiple çalışmaktan gurur duyuyoruz 
ve kapsamlı bir veri tabanına sahibiz, dolayısıyla Eldorado 
Gold’un iştiraki olarak Tüprag’ın yeni projeler üzerinde çalışma 
konusunda potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin ma-
dencilik fırsatları bakımından hala çok zengin olduğuna yürek-
ten inanıyoruz.” 
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Türkiye’nin Altın Üretimindeki 
Yeni Gücü: TÜMAD Madencilik

TÜMAD Madencilik, ticaretten savunma sanayine, inşaattan 
makine ve imalata, turizmden finansa kadar birçok sektörde 
40’ı aşkın kuruluş, iştirak ve bağlı ortaklıklarıyla faaliyet göste-
ren Nurol Holding'in madencilik sektöründeki önemli şirketle-
rinden biridir.

TÜMAD, potansiyel görülen maden sahalarında uluslararası 
standartlara uygun, doğaya, çevreye ve insana saygı çerçe-
vesinde ileri düzeyde aramalar ve üretimler yapan, ekonomik 
kalkınmayı, sosyal kalkınma ve çevre koruma ile bütünleştiren, 
sürdürülebilir maden projeleri ile ülkemizin altın üretimindeki 
yeni gücüdür.

%100 yerli sermayeli şirketin 2012 yılından bu yana Genel Mü-
dürlüğünü yürüten Maden Yüksek Mühendisi Hasan Yücel “Şir-
ketimiz; iş sağlığı güvenliği, çevre, toplum ilişkileri konularında ül-
kemizin en iyi performans gösteren madencilik şirketleri arasında 
olmayı sürdürebilmek için uluslararası standartlara uygun olarak 
sürdürdüğü faaliyetlerine devam edecektir.” diyerek madencilik 
sektöründeki iddialı bakış açılarını dile getiriyor. 

TÜMAD Madencilik şirketinin uhdesinde şu an bir aktif maden 
işletmesi ve bir de inşaat aşamasında altın-gümüş madeni pro-
jesi bulunuyor. 

Lapseki Altın Madeni
Şirketin ilk projesi olan Lapseki Altın Madeni Aralık 2017’de 
üretime başladı. Maden işletmesi Çanakkale şehir merkezi-
ne 35 km ve Lapseki ilçe merkezine 7 km uzaklıktadır. Proje 
sahasının çevresinde bulunan yerleşim yerleri Şahinli, Koca-

başlar, Yenice, Subaşı ve Çamyurt mahalleleri olup projenin 
etki alanına en yakın yerleşim yerleri ise Şahinli ve Kocabaşlar 
köyüdür. Proje sahası, Şahinli köyüne yaklaşık 0,63 km, Koca-
başlar köyüne ise 1,3 km uzaklıktadır. Maden sahasına ulaşım 
yolu, E90 olarak bilinen Bursa-Çanakkale Karayolundan ayrıl-
maktadır.

600 milyon lira ilk yatırım maliyeti bulunan proje kapsamında 
patlatmalı açık ocak maden işletim yöntemi seçilmiştir. Cev-
her; patlatma ve kazı birlikte kullanılarak dört açık ocaktan 
(Karakovan, Karatepe, K-Zone ve SBX ocakları) çıkarılacaktır. 
Madencilik prosesi, açık ocaklarda kayacın gevşetilmesi amaçlı 
mili saniye gecikmeli patlatma kullanılarak gürültü ve titreşim 
en aza indirilerek başlayacak, patlatma sonrasında ocaklardaki 
cevher ekskavatör ve kamyonlar yardımıyla taşınarak cevher 
stok alanına götürülerek devam edecektir. Cevher içerme- 

Lapseki Altın Madeni
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yen kayalar ocakta cevherden 
ayrı olarak yüklenerek pasa 
döküm alanına taşınmaktadır.

Cevher; kırma ve öğütme 
işlemlerinin ardından tank 
liçi yöntemiyle zenginleş-
tirilerek elektroliz ve izabe 
yoluyla dore altın ve gümüş 
elde edilmektedir. Bu işlem 
sırasında üretilen proses 
atığı kimyasal arıtma ve ağır 
metal duraylama işleminden 
sonra geçirimsiz katı atık de-
polama alanında depolan-
maktadır. Maden bitiminde 
saha nebati toprak serilip, 
yeşillendirilerek ağaçlandırı-
lacaktır.

Toplam satılabilir metal mik-
tarının 403.000 ons olarak he-
saplandığı madenin işletme 
ömrünün 10 yıl olması bekleniyor. Yıllık üretimin 1,2 ton altına 
eşdeğer olduğu madende 450 kişiye istihdam sağlanıyor. 

Projenin fizibilitesi NI-43-101 Kanada standardıyla hazırlanmış-
tır. Ton başına altın ve gümüş tenörleri sırasıyla 1,85 gr ile 1,86 
gr'dır. Altın için %94,91, gümüş için ise %72,35 kazanım oranıy-
la üretim yapılması planlanmaktadır. Lapseki Projesinin bütün 
işletme dönemi boyunca toplam 7,15 milyon ton cevher, 60 
milyon ton pasa ve 8,2 milyon ton cevher artığı üretilmesi ön-
görülmektedir.

Lapseki Projesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) 
performans gerekleriyle uyumludur. Teknik Olmayan Özet 
(TOÖ) de dahil olmak üzere, halka arz edilen dokümanlar çev-
resel etki değerlendirmeleri ve ilgili yönetim planları ve çerçe-
velerinden oluşmaktadır. Proje ayrıca “en iyi teknoloji kullanı-
mına” sahip proje olarak değerlendirilmiştir.

İvrindi Altın Madeni
Şirketin ikinci projesi ise İvrindi Altın-Gümüş Madeni Proje-
si’dir. İvrindi Projesi’nin temel ve detay mühendislik çalışmaları 
tamamlanmış, inşaat, saha hazırlık çalışmaları ile nebati toprak 
sıyrılması başlatılmıştır. Devam eden inşaat sürecinin Mayıs 
2019 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.

Proje Balıkesir şehir merkezinden 60 km, Küçükılıca köyün-
den 4 km ve Değirmenbaşı köyünden 4,8 km uzaklıkta, Ka-
radere köyüne 8 km mesafede yer almaktadır. Proje sahası 
çevresinde yer alan diğer yerleşimler ise Çakmak ve Kozdere 
köyleridir. Maden sahasına ulaşım, Balıkesir-Edremit yolun-
dan proje sahasına doğru ilerleyen rehabilite edilmiş orman 
yolu ile sağlanmaktadır.

Proje kapsamında patlatmalı açık ocak maden işletme yön-
temi seçilmiştir. Cevher, patlatma ve kazı yöntemleri birlikte 
kullanılarak 4 açık (Ballıktepe, Karteldere, Kabaktepe ve Gü-
ney-Boyun ocakları) ocaktan çıkarılacaktır.

Madencilik prosesi, açık ocaklarda kayacın gevşetilmesi 
amaçlı mili saniye gecikmeli patlatma kullanılarak gürültü 
ve titreşim en aza indirilecektir. Patlatma sonrasında, ocak-
lardaki cevher ekskavatör ve kamyonlar yardımıyla taşına-
caktır. Cevher stok alanına götürülecektir. Cevher içermeyen 
kayalar ocakta cevherden ayrı olarak yüklenerek pasa döküm 
alanına taşınacaktır.

Cevher, depolama alanından alınacak ve küçük parçalara 
kırılacaktır. Topaklama işleminin ardından, cevher yığın liç 
alanlarına serilecek ve üzerine boru hattı ağıyla seyreltil-
miş bir siyanür çözeltisi damlama yöntemi ile verilecektir. 
Bu çözelti, kırılmış cevherdeki altını çözecektir. Altın yüklü 
çözelti ADR ünitesinde altın ve gümüş dore külçeye dönüş-
türülecektir. Yığın liç işleminin bitiminde yığınlar yıkanıp, 
üzerine bitkisel toprak serilerek ağaçlandırılacaktır.

Projenin fizibilitesi NI-43-101 Kanada standartlarıyla hazır-
lanmıştır. Projede toplam 1.000.000 ons altın ve 2.500.000 
ons gümüş olduğu tahmin edilmektedir. Ton başına altın 
ve ton başına gümüş tenörleri sırasıyla 0,67 g ve 1,62 g'dır. 
Proje kapsamında, toplam cevher üretimi 45 milyon ton 
ve toplam pasa üretimi 101 milyon ton olarak hedeflen-
miştir. 

Projede ön araştırma, sondaj araştırma, işletme ve doğaya ye-
niden kazandırma harcamaları olmak üzere 1,2 Milyar Türk  
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Lirası TL yatırım harcaması yapılacaktır. 15 yıllık üretim süresin-
ce, bin kişilik istihdam ve yerel, bölgesel, ulusal satın almalarla, 
10 milyar Türk lirası direk katkı, 40 Milyar Türk lirası değerinde 
katma değerle bölge ve ülke ekonomisinin önemli projelerin-
den biri olacaktır.

Proje, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) performans 
gerekleriyle uyumludur. Teknik Olmayan Özet (TOÖ) de dahil 
olmak üzere, halka arz edilen dokümanlar çevresel etki değer-
lendirmeleri ve ilgili yönetim planları ve çerçevelerinden oluş-
maktadır.

Sürdürülebilirlik
“TÜMAD altın madenciliğinde yüksek düzeydeki ekonomik ve 
sosyal kalkınmayı çevresel koruma ile bütünleştirmeyi amaç-
layan sürdürülebilir kalkınmayı ilke edinmiştir.” diyen TÜMAD 
Genel Müdürü Hasan Yücel TÜMAD’ın içinde çalıştığı toplum-
ların sorumlu birer üyesi gibi davranarak sosyal çevrede doğru 
anlaşılmaya, mevcut sosyal koşullarla uyumlu çalışmaya yerel 
değerlere ve farklı kültürlere saygılı olmaya ve en nihayetin-
de “sosyal onay” çerçevesinde çalışmaya aynı derecede önem 
verdiğini aktarmaktadır.  

TÜMAD Sosyal Yönetim Planı'nın temel prensiplerinden 
biri de çalışanlarına ve madencilik faaliyetlerinden etkile-
nen yerel halka yaklaşımında temel insan haklarının göze-
tilmesidir. 

Yerel istihdam, şirketin maden arama ve işletme faaliyetle-
rinden etkilenen bölge halkına doğrudan sağladığı en büyük 
faydadır. Bu bölgelerde yerel istihdam olanaklarını en yüksek 
düzeye çıkarmak ve iş imkanlarının etkilenen tüm yerleşim 
yerlerine ayırımcılıktan uzak, eşit bir şekilde dağıtılmasını gü-
vence altına almak ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesini 
sağlamak açısından yerel istihdam prensiplerinin iyi tanımlan-
ması büyük önem taşımaktadır.

Yerel satın alma; madencilik 
faaliyetleri için yerel mal ve hiz-
metlerin kullanılması, ekipman 
kiralama, ulaşım hizmetlerin-
den yararlanma ve depo, arazi, 
mesken, bina kiralama, yiyecek 
ya da yemek hizmetleri satın 
alma gibi ihtiyaçlar mevcut TÜ-
MAD Satın Alma Yönetim Planı 
ile temin edilmeye devam edil-
mektedir.

Entegre Yönetim 
Sistemleri İSG - Çevre 
Uygulamaları
Çanakkale Lapseki ve Balıkesir 
İvrindi altın madenlerinde çev-
re bölümü tarafından, üretim 
süresince periyodik çevresel 

ölçümler yapılarak, Çevre Bakanlığına ve kredilendirme ku-
ruluşlarına verilen taahhütlere ve yürürlükteki yönetmelik 
hükümlerine uygunluğun sağlanması ve devam ettirilmesi 
amaçlanmaktadır. Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde şir-
ketin madenlerinde çevre bölümleri tarafından; Patlatma 
ölçümü (patlatma anında), Gürültü ölçümü (gürültü anında), 
HCN gazı (18 lokasyonda, günlük), 2 adet SO2, 3 adet NH3, 1 
adet CO, 1 adet HCI (anlık), Yer altı Suyu debi ölçümü (aylık), 
Meteorolojik verilerin alınması (anlık), Gözlem Kuyularında 
(19 adet) su seviye ölçümü (haftalık), Partikül Toz Ölçümü 
(2 lokasyonda, saatlik), Çöken toz ölçümü (6 lokasyonda, ay-
lık), PM 10 ağır metal analizleri (haftada bir), Su numuneleri 
(günlük-haftalık-aylık), Çevre alanı kontrolleri, Günlük olarak 
maden sahası atıklarının toplanması, Tehlikeli atıkların ber-
taraf ve geri kazanımı ölçümleri ve analizleri düzenli olarak 
gerçekleştirilmektedir.

TÜMAD İşletmelerinde; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planla-
rı mevcut ve uygulanmaktadır. Bu planların ana amacı maden 
sahalarındaki İSG Yönetim Faaliyetlerinin yasal mevzuat, kredi-
lendirme kuruluşuna verilen taahhütler ve TÜMAD İSG Politi-
kalarına uyumunu gözetmektir. 

İvrindi Altın Madeni
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Öksüt Projesi Develi’de Yükseliyor

Öksüt Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OMAS) tarafından, Kay-
seri ili, Develi ilçesinde inşaatına başlanılan Öksüt Altın Madeni 
Projesi başkent Ankara’ya kuş uçuşu yaklaşık 290 km uzaklıkta 
ve Kayseri ilinin yaklaşık 45 km güneyinde bulunmaktadır. Pro-
jede açık ocak madencilik metoduyla çıkartılacak cevher, yığın 
liçi yöntemiyle işlenerek altın üretimi gerçekleştirilecektir. 

Öksüt tipik olarak, çoğun andezitik volkanik kayaçlar içersinde 
gelişmiş, ‘Yüksek Sülfidasyon Epitermal’ tipi saçınımlı altın ya-
tağıdır. Öksüt Projesi’ndeki cevherleşme potansiyeli ilk olarak 
2007 yılında yürütülen yüzey araştırmalarında fark edilmiştir. 
2008 yılında Güneytepe mineralizasyonu olarak tanımlanan 
alanda başlatılan sondaj çalışmaları ilerletilerek, sahada Kelte-
pe olarak belirlenen daha büyük bir mineralizasyon tespit edil-
miştir. 2013 yılından itibaren fizibilite çalışmaları başlatılmış, 
2015 yılına kadar devam eden sondaj çalışmaları sonucunda iki 
ocakta 26,1 Mt, 1,38 g/t tenörlü altın rezervi tespit edilmiştir. 
Kaynak miktarını arttırmak amacıyla arama çalışmaları devam 
etmekte olup şu ana kadar yaklaşık 98.000 m sondaj yapılmıştır.

OMAS arama, inşaat, işletme ve işletmenin kapanması aşama-
ları dahil tüm çalışma aşamalarında; çalışanlarının, yüklenici 
firmaların, halkın ve çevrenin sağlık ve güvenliğini korumayı 
‘Hiç bir iş, işin güvenli yapılması için harcanacak zamandan 
acil değildir’ anlayışı ile taahhüt etmektedir.

Şirket bu ilkeye bağlı olarak tüm yasal mevzuata harfiyen uy-
duğu gibi uluslararası en iyi uygulamaları da kendi çalışma-
larına rehber edinmektedir. İş sağlığı ve güvenliğinin, çevre 
bilincinin sadece çalışma ortamında sınırlı olamayacağının 
bilinci ile hem Şirket hem yüklenici firma çalışanlarının tama-
mına ‘İşte Güvenlik Evde Güvenlik’ eğitimi adı altında Center-
ra Gold için geliştirilmiş özel bir eğitim de aldırarak istendik 

davranış değişikliğinin kendiliğinden filizleneceği bir iklim 
yaratma gayretindedir. 2018 Aralık ayı itibarıyla ulaştıkları 
1.000.000 adam/saat işgünü kayıpsız çalışma başarısına ula-
şarak bu gayretlerinin boşa gitmediğini de kanıtlamıştır. 

Şirket ayrıca yasal mevzuatın öngördüğü oranlara bağlı kal-
maksızın tüm çalışanlarına ilkyardım ve yangın söndürme eği-
timleri aldırmakta olduğu gibi tüm araç kullanıcılarına güvenli 
sürüş teknikleri, arazide sürüş teknikleri ve kaymaya karşı sürüş 
tekniklerini aldırarak ülkemiz için düzeltilmesi gereken trafik 
kazaları tablosunu iyileştirme yönünde kendi etki alanında fa-
aliyetler göstermektedir. 

Madencilik projelerinin sosyal ve ekonomik gelişmeyi des-
tekleyen pozitif bir güç olduğuna inanan OMAS, yöre halkı ile 
yapıcı ilişkiler kurmanın ve bu ilişkileri geliştirmenin sorumlu-
lukları arasında yer aldığının bilincinde olarak hareket eder. 
Yerel paydaşlarla güven ve samimiyete dayalı işbirliğini karşı-
lıklı iletişim ve paylaşım ile de pekiştirmektedir. Bu kapsamda 
proje paydaşları ile düzenli ve planlı ziyaretlerde buluşulmaka 
ve projedeki gelişmeler hakkında detaylı bilgilendirmeler ya-
pılmaktadır.

Paydaşlar tarafından dile getirilen tüm soru, öneri, talep ve şi-
kayetler kaydedilmekte, şirketin ilgili birimleri ile paylaşılarak 
her bir soru, öneri, talep ve şikayete geri dönüşler yapılmakta-
dır. EBRD performans gereksinimlerinin önemli bir parçası olan 
şikayet mekanizması aktif olarak işletilmektedir. 

Öksüt Madencilik ve tüm alt yüklenici çalışanlarına işe giriş 
eğitimleri kapsamında ‘Halkla İlişkiler Politikası’ eğitimi de ve-
rilerek Öksüt Altın Madeni Projesi hakkında bilgiler, yörenin 
hassasiyetleri ve yerel bazda yürütülen çalışmalar anlatılmakta 
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ve bu konularda şirketin politikaları doğrultusunda hareket et-
meleri istenmektedir. 

Ayrıca ‘Sosyal Sorumluluk’ planları dahilinde de toplumsal fay-
da göz önünde bulundurularak başta eğitim, sağlık ve tarım 
(bitkisel ve hayvansal) olmak üzere çeşitli projelere öncelikler 
verilmektedir. 

Öksüt Projesi; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve 
Unicredit Bankası’nın ortak kredi desteğini almıştır. Bu çerçe-
vede Şirket biyoçeşitlilik, yer altı ve yerüstü suları, flora ve fau-
na gibi çevresel ve beraberinde sosyal tüm konuları kapsayan 
uluslararası Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) 
Raporu’nu da milli Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Ra-
poru’na ek olarak detaylarıyla çalışmış ve uluslararası finans 
kuruluşlarının onayını almıştır. Bu haliyle, Öksüt Altın Madeni 
Projesi, madencilik alanında Türkiye’de bir ilki gerçekleştir-
miştir. Şirketin tüm faaliyetleri maden ömrü boyunca gerek 
devlet kurumları gerek uluslararası bağımsız denetim firma-
ları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. 

Projenin inşaat faaliyetleri 1 Nisan 2018 tarihinde maden 
ulaşım yolu inşaatı ile başlamış olup, toplam 10,4 km uzun-
luğundaki maden ulaşım yolu 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 
ulaşıma açılmıştır. 1 Ağustos 2018 tarihten itibaren yüklenici 
firmaların sahaya mobilizasyonu başlamıştır. Sahadaki toprak 
işleri ve betonarme faaliyetleri; ADR tesisi, Ana Trafo Merkezi/

Şalt Sahası, Kırıcı Tesisi, İdari Bina Alanı, Yığın Liçi Alanı, Pasa 
Döküm Alanı, Cevher Depolama Alanları, Temiz Su Boru Hattı 
ve Cevher Taşıma Yolunda iş programına uygun olarak ger-
çekleşmektedir. 

Ayrıca 26 km uzunluğunda 154 kV Enerji Nakil Hattının geçi-
ci kabulu yapılmış, şalt sahasının devreye alınmasıyla birlikte 
2019 yılında Enerji Nakil hattının kesin kabulünün yapılması 
planlanmaktadır.

Termin süresi uzun olan ekipmanların satınalma ve fabrika ka-
bul testleri tamamlanmış olup, 2019 yılı ilk çeyreğinde sahaya 
teslimleri gerçekleştirilecektir. Sahada elektrik ve su temininin 
2019 yılı 4. çeyreğinde sağlanması planlanmakta olup tesisle-
rin testlerine başlanacaktır. 

Proje takvimine göre ilk altın dökümü 2020 yılının ilk çeyreğin-
de yapılacaktır.

Centerra Gold, Öksüt Madencilik AŞ ve Öksüt Altın Madeni 
Projesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi alınabilecek kaynaklar şu şe-
kildedir;

• www.centerragold.com
• www.oksutmadencilik.com.tr
• s3.amazonaws.com/cg-raw/cg/events_presentations/Ok-
sut-construction-October25-v1.pdf 
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Dünyada En Fazla Üretim Yapan 
Altın Madenleri
Dünyanın dört bir yanında farklı boyut ve özelliklerde altın ma-
denleri bulunmaktadır. Bu madenler bir kısmı belli başlı altın 
havzalarında birbirine komşu şekilde bulunurken bazıları ise 
farklı coğrafyalarda faaliyet göstermektedir. Benzerlikleri ya da 
farklılıkları ne oranda olursa olsun tüm madenler özeldir ve her 
birinin planlaması kendi karakteristik özelliklerine göre yapılır. 
Madendeki tenör miktarı, kayaç yapısı, jeolojik özellikleri ve 
lojistik konumu gibi birçok unsur madende yapılan üretimin 
maliyetini direk olarak etkilemektedir. Maliyetler söz konusu 
olduğunda maden firmaları madenin ekonomik olmasını sağ-
lamak adına en uygun yolu belirlemekte ve üretimi buna göre 
optimize etmek zorundadır. Bu nedenle madenlerde ne oranda 
rezerv bulunursa bulunsun yapılacak üretimin dönemin şartla-
rına göre ekonomik olarak değerlendirilmesi her zaman daha 
önemli olacaktır. Bu nedenle rezervlerin büyüklüğünden çok 
üretimi gerçekleştirilerek somut bir şekilde piyasalara giriş ya-
pan altın miktarları her zaman yatırımcılar, üreticiler ve sektör 
ilgilileri tarafından daha dikkat çekici olarak değerlendirilmiştir. 

En çok üretim gerçekleştiren madenler listesinde, Rusya'dan 
Özbekistan'a ve Dominik Cumhuriyeti'ne kadar birçok farklı 
ülkeden maden bulunmaktadır. Bununla birlikte, geçen yıl 
dünyanın en büyük altın üreticileri listesinde bulunan şirketle-
rin birçoğu doğrudan ya da dolaylı yoldan dünyanın en büyük 
madencisi pozisyonunda bulunan Barrick Gold ile doğrudan 
veya dolaylı ilişkili içinde olması dikkat çekerken üretim mik-
tarlarına göre ilk onda yer alan madenlerin önemli bir kısmının 
uzun yıllardır üretime devam etmesi veya ilk keşfinin üzerin-
den uzun zaman geçmesi, yakın dönemde büyük potansiyelli 
bir madenin devreye alınmadığının göstergesi oldu.

Listedeki madenlerin üretim miktarını daha iyi anlamak açısın-
dan Türkiye’nin 2017 yılındaki toplam altın üretiminin yaklaşık 
21 ton olduğunu da hatırlamak gerekir. İçinde bulunduğu Te-
tis Kuşağı dolayısı ile Avrupa’nın altın kaynakları bakımından 
önde gelen ülkelerinden biri olarak dikkat çeken Türkiye’nin 
gerçek kapasitesine ulaşması için önünde kat edeceği uzun bir 
yol vardır. 1997 yılında gerçekleştirilen bir çalışma ülkemizdeki 
altın potansiyelini 6.500 ton olarak ortaya koymuştur. Bu ra-
kam ülkemizde devlet ve özel sektör iş birliği ile istikrarlı bir 
şekilde sürdürülen arama çalışmalarının ne kadar isabetli bir 
karar olduğunu ortaya koysa da yatırım hacmi olarak rakamla-
rın dünya standartlarının uzağında olduğu görülmektedir. 

Dünyada faaliyet gösteren altın madencileri veri paylaşımı ko-
nusunda oldukça şeffaf hareket etmektedirler. Gerek yatırımcı-
larını memnun etmek gerekse sorumluluklarını yerine getirmek 
adına periyodik olarak bilgilendirme yapmakta, yıl içerisindeki 
önemli dönüm noktalarında ise yayınladıkları raporlarla operas-

yonun güncel durumu hakkında kamuoyuna bilgi vermektedir-
ler. Bunun istisnası ise devlet kurumları tarafından işletilen ma-
denler olarak dikkat çekmektedir. Dünyada İlk 10 altın üretimi 
yapan işletme arasında bulunan ve Özbekistan’da yer alan Mu-
runtau Altın Madeni gibi madenlerin üretim verileri genellikle 
verilerin güncelliği kaybolduktan sonra kamu ile paylaşılmakta-
dır. Firmaların paylaştıkları güncel veriler ve Thomson Reuters 
bünyesinde bulunan GFMS araştırma ve danışmanlık firmasının 
yayınladığı son raporu baz alarak, 2017 yılında gerçekleştirilen 
üretim rakamlarına göre dünyanın en fazla üretim gerçekleşti-
ren altın madenlerini sıraladık. Dünyanın altın arzının önemli 
bir kısmını oluşturan altın madenleri şu şekilde sıralandı:

1. Barrick Nevada Projesi Üretim Miktarı: 71,9 
ton
Dünyada en fazla altın üretimi gerçekleştiren madenlerinin 
başında Barrick Nevada gelmektedir. Barrick Nevada, aslında 
Barrick Gold’un Nevada’da bulunan Cortez ve Goldstrike ma-
denlerinin birleşiminden oluşmaktadır. İki madeninin tek ola-
rak değerlendirilmesinin sebebi ise Barrick Gold’un bu iki ma-
deni entegre iki tesis olarak kabul etmesidir. Birbirine entegre 
şekilde faaliyet gösteren iki madende üç açık ocak işletmesi üç 
tanede yer altı işletmesi bulunmakta bu işletmelerde ise 3000 
madenci istihdam edilmektedir.  Barrick Nevada olarak isim-
lendirilen bu birbirine bağlı iki madende 2017 yılında toplam 
71,9 ton altın üretimi gerçekleştirmiştir.

2. Muruntau Madeni Üretim Miktarı: 62,2 ton
Dünyanın en büyük açık ocak altın madeni olarak bilinen Mu-
runtau aynı zamanda dünyanın en derin açık ocak madenleri 
arasında yer almaktadır. Maden altın üretim rakamları bakı-
mından ise 2. sırada yer almaktadır. Özbekistan Hükümetine 
ait olan maden Oyu Tolgoi ve Olimpiada gibi madenlere ben-
zer şekilde merkezden uzakta, ulaşım ve alt yapının sağlıklı 
olmadığı bölgelerde bulunmaktadır. 1958 yılında keşfedilen 
maden 60’ların sonunda üretime geçmiş ancak Newmont’un 
projeye destek vermesi sonucu 90’lı yıllarda modern üretim 
yöntemlerini benimseyerek üretim miktarlarını arttırabilmiş-
tir. Kapladığı yüzey alanı bakımından dünyanın en büyük açık 
ocak altın madeni olarak değerlendirse de Özbekistan Hükü-
metinin madenle ilgili verileri ulaşıma açık tutmaması nedeni 
ile madenin altın içeriği tam olarak bilinememektedir.  Thom-
son Reuters bünyesindeki GFMS’ye göre, Muruntau Madenin-
de geçen yıl 62,2 ton altın üretimi gerçekleştirildi.

3. Newmont Nevada Projesi Üretim Miktarı: 
54,9 ton 
Newmont Mining’in birbirine entegre şekilde faaliyet gös-
teren toplam 11 maden ve 13 cevher işleme tesisinden  
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oluşan projesi Newmont Nevada olarak isimlendirilmekte-
dir. 1965 yılında faaliyete geçen ve 50 yıldır altın üretimi 
gerçekleştirilen proje Nevada eyaletinde toplam 2,6 milyon 
hektarlık bir alan üzerinde bulunmaktadır. Farklı miktar ve 
tiplerdeki altın cevherini üretmek için dünyada başka tesis-
te görülmeyen çeşitlilikte cevher işleme teknikleri kullan-
dıklarının altını çizen şirket, bu yolla altın eldesini mümkün 
olan en ekonomik şekilde gerçekleştirdiklerini belirtmek-
tedir. Şirket için büyük öneme sahip olan Nevada eyale-
tinde gerçekleştirilen altın üretimi Newmont’un küresel 
altın üretiminin yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır. Şirket, 
geçtiğimiz yıl Newmont Nevada’da 54,9 ton altın üretimi 
gerçekleştirdi. 

4. Pueblo Viejo Madeni Üretim Miktarı: 33,7 ton
Dünyanın en büyük altın madenlerinden biri olan Pueblo 
Viejo madeninde Barrick Gold ve Goldcorp 60/40 paya sahip-
tir. Dominik Cumhuriyeti'nde Başkent Santo Domingo’nun 
100 kilometre kuzey- batısında bulunan madende açık ocak-
ta üretim 2013 yılının Ocak ayında başlamıştır. Altın rezerv-
lerinin yanı sıra gümüş ve bakır rezervleri de bulunmaktadır. 
Madende gerçekleştirilen üretim 2017 yılında önceki yıla kı-
yasla 2,6 ton azalarak 33,7 ton oldu.

5. Olimpiada Madeni Üretim Miktarı: 31,3 ton
Rusya’nın bilinen altın havzalarından biri olan Krasnoyarsk 
Krai’de yer alan Olimpiada Altın Madeni, İngiltere merkezli 
Polyus Gold tarafından işletilmektedir. 1970 yılında keşfedilen 
maden 1996 yılında üretime başlamıştır. Günümüzde şirketin 
en büyük altın işletmesi olma özelliğini taşıyan bu madenden, 
neredeyse şirketin toplam altın üretiminin yarısı karşılanmak-
tadır. Açık ocak madenciliği yapılan Olimpiada görünür ve 
muhtemel 30,01 milyon ons altın rezervi mevcuttur. Maden, 
geçtiğimiz yıl altın üretim miktarını yaklaşık yüzde 23 oranında 
artırarak 5,9 ton üretim gerçekleştirdi.

6. Lihir Madeni Üretim Miktarı: 29,3 ton 
Lihir Madeni, 2010 yılında Newcrest Mining’in, LGL araştır-
ma firmasını 22 milyar dolar karşılığında satın alması son-
cunda elde edilmiştir. 1997’de keşfedilen maden Papua 
Yeni Gine’ye bağlı Lihir adasında bulunmaktadır. Eski bir 
yanardağ bölgesinde bulunan maden sahasının hala jeoter-
mal olarak aktif durumda olduğu bilinmektedir. 64 milyon 
onstan fazla rezerve sahip olduğu tahmin edilen madenin 
uzun süredir faaliyette olmasına rağmen daha uzun süre 
faaliyetlerine devam edeceği tahmin edilmektedir. Üretime 
başladığı 1997 yılından bu yana 10 milyon ons altın üretimi 
gerçekleştirilen madende 2017 yılında ise 29,3ton altın üre-
timi gerçekleştirilmiştir. 

7. Veladero Madeni Üretim Miktarı: 26,9 ton
Barrick Gold’un portföyünde bulunan bir başka altın madeni 
olan Veladero, Arjantin'in San Juan eyaletinde bulunmakta-
dır. Deniz seviyesinin 4000 – 4,850 metre üstünde bulunan 
maden Barrick Gold ve Shandong Gold Mining’in yarı yarıya 

ortaklığı ile işletilmektedir. Madenin görünür ve muhtemel 
altın rezervlerinin 79,37 ton olduğu tahmin edilmektedir. 
Valadero Madeni, 2017 yılında 26,9 ton altın üretimi gerçek-
leştirmiştir.

8. Boddington Madeni Üretim Miktarı: 24,5 ton
Avustralya'nın en büyük altın madenlerinden birisi olan Bod-
dington Altın-Bakır Madeni, Newmont Mining, AngloGold 
Ashanti ve Newcrest Mining’in katılımları ile bir ortak girişim 
olarak başlamış fakat madenin hakları ilerleyen süreçte tama-
men Newmont Mining’e geçmiştir. Boddington Maden’inde 
2017 yılında gerçekleştirilen üretim önceki seneye kıyasla 0,4 
ton azalarak 24,5 ton olmuştur.

9. Kalgoorlie Super Pit Madeni Üretim Miktarı: 
22,9 ton
Batı Avustralya’da bulunan Kalgoorlie Super Pit, Barrick Gold 
ve Newmont Mining’in 50-50 oranında ortak iştirakidir. Kal-
goorlie Consolidated Gold Mines şirketi madeni bu iki şir-
ket adına işletmektedir. 30 yılda gerçekleştirdiği 50 milyon 
onstan fazla altın üretimi nedeni ile “the Super Pit” olarak 
isimlendirilen madende geliştirme çalışmaları hala devam 
etmektedir. Son haline ulaşması ile madenin 3,6 kilometre 
uzunluğunda 166 kilometre genişliğinde ve 650 metre derin-
liğinde olması beklenmektedir.  Madende 2017 yılında ger-
çekleştirilen üretim önceki yıla kıyasla 0,5 ton azalarak 22,9 
tona gerilemiştir.  

10. Canadian Malartic Madeni Üretim Miktarı: 
19,7 ton
Bir açık ocak altın madeni olan Canadian Malartic, Quebec'teki 
Val-d'Or’un 25 kilometre batısında bulunmaktadır. Kanada’da 
faaliyet gösteren en büyük altın madeni olma özelliği taşıyan 
maden Osisko Mining tarafından inşa edilmiş ve 2014’te Ag-
nico Eagle Mines ve Yamana Gold ortaklığının Osisko Mining’i 
satın almasından sonra el değiştirmiştir. Kanıtlanmış ve muh-
temel rezervinin 1,10 g/t altın içerikli 90 milyon ton olduğu 
tahmin edilen madenin 11 yıllık faaliyet süresi olacağı öngö-
rülmektedir. Canadian Malartic 2017 yılında madenden 19,7 
ton altın üretimi gerçekleştirilmiştir. 
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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
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Altın Piyasalarında 2018/2019 
Görünümü
İlk çağlardan günümüze kadar altın daima değerli bir metal 
olarak kabul edilmiş ve yıllar boyunca ticaretin merkezinde 
yer almıştır. Zaman içerisinde birçok farklı para birimi ortaya 
çıkmış fakat yatırım aracı olarak değer kazanan altın dünyanın 
sıkıntılı süreçler yaşadığı dönemlerde güvenli liman olarak ka-
bul görmüştür. Ülkelerin merkez bankalarında rezerv olarak 
bulunması ve mücevherat olarak değerlendirilmesi de zaman 
içerisinde değerli metalin küresel ekonomide önemli bir yere 
sahip olmasına yardımcı olmuştur. Yakın dönemde teknoloji 
kullanımda da kendisine yer bulan altın bu alanda yavaş fakat 
istikrarlı bir atış göstermektedir. 

Yatırım aracı olarak kullanılmasının yanında ekonomik ve si-
yasi olarak bir güven unsuru olarak değerlendirilmesi nedeni 
ile altın piyasalarda fiyatlanırken diğer emtialardan biraz daha 
farklı şekilde değerlendirilmektedir. Arz ve talep dengesi dı-
şında dinamiklere sahip olan altın piyasaları üzerine yapılan 
değerlendirmeler kalıplaşmış senaryolardan ziyade dönemin 
siyasi, ekonomik gelişmeleri gibi unsurlar üzerinden gerçekleş-
tirilmektedir. Diğer yandan tüm emtialarda olduğu gibi altının 
piyasaya girmesini sağlayan madencilik unsurları da aynı mik-
tarda önemlidir. Bu çok değişkenli denklem göz önüne alındı-
ğında altın fiyatları için uzun vadeli bir öngörüde bulunmanın 
zorluğu anlaşılmaktadır.

Geçmiş yıllarda yaşanmış örneklere bakarsak durumun farklılı-
ğı daha iyi anlaşılacaktır. 90’lar ve 2000’li yılların başları benzer 
ekonomik koşulların yaşandığı fakat altın fiyatlarının farklı tep-
kiler gösterdiği yıllar olarak dikkat çekmektedir. 2000’li yılların 
başında yaşanan artışta düşen faiz oranları ve yükselen reel 
enflasyonun piyasalarda yarattığı “risk” algısının eşlik etmesi 
nedeni ile gerçekleşmiştir. Bu durum 90’larda yaşananlar ile 

farklılığı dikkat çekmektedir. 90’larda ise piyasalara aynı şartlar 
hâkim durumda olmasına rağmen altın fiyatları yatay bir seyir 
izlemekteydi. Altın fiyatlarının 2016 yılının başlarında kısa bir 
dönem yükselişe geçmesinin tek nedeni olarak piyasalarda 
risk gören yatırımcıların güvenli limana sığınmak istemesi ola-
rak gösterilmişti. Risk faktörü küresel ekonomide yer alan tüm 
enstrümanlarda olduğu gibi altın üzerinde de büyük etkiye sa-
hip olsa da yan aktörlerin altının performansına etkisi dönemin 
koşullarına göre farklı sonuç verdiği görülmektedir.

2017 yılında 2018 yılı için yapılan öngörülerde altın fiyatlarının 
yıl boyu yükseliş içerisinde olacağı tahmin ediliyordu. Tahminle-
re uygun şekilde yıla yükselişle başlayan altın 3. Çeyrekte düşüş 
gösterdi. Bunun nedeni olarak doların güçlenmesi görülürken 
aynı dönemde avronun güçlenmesi de jeopolitik kaygılar yaşa-
yan yatırımcılar için cazip bir yatırım kaynağı yarattı. Bu zaman 
zarfında doların güçlü çıkışına karşı koyamayan altın, özellikle 
de gelişmekte olan piyasaların güç kaybetmesi ile değer kaybı 
yaşadı. Türk lirasındaki düşüşle tetiklenen ve küresel piyasalar-
da ekonomik istikrar endişelerine yol açan doların yükselişi kar-
şısında, altın gerileyerek 17 Ağustos’ta 2018 tarihi itibari ile 18 
ayın en düşük seviyesi olan ons başı 1.178,40 dolar seviyesinden 
işlem gördü. 2018 yılının sonraki döneminde yükselişi hız kesen 
dolar karşısında altın yıl başındaki seviyelere geri geldi.

2018 yılında yaşanan jeopolitik gerginlikler ve küresel ekono-
minin güvenlik tedbirleri almasına yol açan hızlı dolar artışı 
gibi dönemlik olaylar önceki yıl altın üzerine gerçekleştirilen 
öngörülerin revize edilmesine neden olmuştu. Amerika Mer-
kez Bankası (FED)’nın ısınan ABD ekonomisini rahatlatmak adı-
na faiz artırımına gitmesi ve önümüzdeki yılki politikasını da 
bu şekilde belirleyeceğine yönelik görüş belirtmesi doları daha 

cazip kılan unsurlardan bir 
tanesi oldu. 2018 yılının 3. 
Çeyreğinde altını düşüşe 
doları ise yükselişe iten un-
surlardan bir diğeri ise pi-
yasalardaki jeopolitik kay-
gılar olarak dikkat çekti. Çin 
ve ABD arasında yaşanan 
ticaret savaşları yılın bu dö-
nemine kadar olan süreçte 
dünyanın yakından takip 
ettiği bir gelişme olurken 
altınla sınırlı kalmamak 
üzere tim emtialar ve tüm 
ülke paraları bu ekonomik 
savaştan nasibini aldı. Mev-
cut şartların devam etmesi 
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halinde- ki gerek ABD’nin ekonomik verileri gerekse FED tara-
fından yapılan açıklamalar en azından 2019 yılında da benzer 
koşulların sürdürüleceğini işaret ediyor – Amerikan dolarının 
piyasalarda güvenli liman muamelesi göreceği tahmin ediliyor

2018 yılında altın piyasalarını etkileyen başlıca gelişmeler bu 
şekilde olurken yaşanan gelişmelerin birçoğunun etkisini 
2019 yılında da sürdürmesi bekleniyor. 2019 yılında Amerika 
ekonomisinde enflasyonun artmaya devam etmesi, FED’in 
ise kontrolü elinde tutmak adına faiz artışlarına devam etme-
si bekleniyor. Bu durumun dolar yatırımlarını daha cazip hale 
getirerek altın fiyatlarını belirli bir seviyenin üzerinde tutma-
sı bekleniyor. Öte yandan şimdilik Çin ve Amerika arasındaki 
sular durulmuş gibi gözükse de piyasalar ticaret savaşlarının 
tekrar alevlenmesi konusunda endişeli gözüküyor. 

2018 yılında yaşanan bu olayların 2019 yılında da altın fiyatları 
üzerinde etkili olmaya devam edecek başlıca unsurlar olması 
bekleniyor. Bütün bu çalkantılı sürece rağmen birçok piyasa 
uzmanı altın fiyatlarında yaşanan kısa süreli düşüşün geçici 
olduğu konusunda fikir birliğine varmış durumdalar. İngilte-
re’nin Avrupa Birliği’nden çıkmak için sürdürdüğü çalışmalar, 
İtalya ve İspanya’nın içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar 
avro bölgesi de sıkıntılı günleri işaret ediyor. Altın’ın 2019 yı-
lında başarılı bir performans göstermesini bekleyen senaryolar 
ise yüksek enflasyon verilerini işaret ediyor. Altın piyasalarının 
olumlu gidişatını öngören senaryolarda muhtemel jeopolitik 

sorunların altına olumlu yansıması düşük ihtimalli değerlendi-
rilirken, daha çok küresel ekonomik verilerin altın fiyatlarının 
gelecek sene göstereceği eğilim üzerinde daha fazla etkiye sa-
hip olacağı tahmin ediliyor.

Beklenen senaryonun gerçekleşmesi durumunda piyasaların 
maden şirketlerine 2019 yılında gelişim göstermesi için uygun 
ortam oluşturması bekleniyor. Yükselmesi öngörülen altın fi-
yatlarının ekonomik olmadığı için işletilmeyen sahaların tekrar 
değerlendirilmesine ya da üretim miktarlarının arttırılmasına 
yol açabileceği tahmin ediliyor. Altın fiyatlarının cazip hale 
gelmesiyle arama çalışmaları yapan ya da yeni keşfedilmiş 
sahalarda çalışmalara devam eden madenciler içinde avan-
tajlı olması bekleniyor. 2019 yılı günümüzden bakılınca altın 
piyasaları açısından umut vaat edici gözükmesine rağmen ileri 
dönük tahminlerde bulunmak için jeopolitik ve ekonomik ge-
lişmelerin yakından takip edilmesi gerekiyor. 

Kaynaklar

1. gold.org

2. mining.com/worlds-top-10-largest-gold-mining-companies-2017/

3. investinghaven.com/commodities-gold/gold-price-forecast-2019/

4. investingnews.com/daily/resource-investing/precious-metals-investing/

gold-investing/gold-price-update/

5. theweek.co.uk/95325/what-is-the-price-of-gold-and-why-is-it-falling

6. livemint.com/Money/kX1S8lgbn9Ut2LnozymLQP/Gold-prices-set-to-so-

ar-over-next-12-months-forecasts-Bank.html
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Altın ve Gümüş Madenciliğinde 
“Bağımsız Denetleme” Kültürü

Küresel ekonomideki dalga-
lanmaların en önemli tetik-
leyicilerinin başında ham-
madde tedariğinden dolayı 

madencilik sektörü gelmektedir. Bu durum, aynı zamanda, ma-
dencilik sektörünü kamuoyu gündeminde tartışmaların arttı-
ğı bir konuma oturtmaktadır. Ülkemizde olduğu gibi küresel 
anlamda da madencilik sektörü içinde, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerinin uygulanmasına en hassas olan Altın ve Gümüş 
madenciliğidir. Bunun ana sebebi; çok ince boyutta serbestleş-
tirilmesi gereken cevher tipinden ve de çok düşük tenörlerin 
işlenmesinden dolayı bu değerli metallerin kazanımında siya-
nür kimyasalının kullanılmasından ileri gelmektedir. 

Bilindiği gibi Altın ve Gümüş madenciliğinde siyanür kullanımı 
zorunluluğu bu konuda 120 yılı aşkın süren araştırma ve bilim-
sel gerekçelere dayanmaktadır. Siyanürün yerine kullanılabile-
cek başka kimyasallar üzerine 80’li yıllardan bu yana ciddi araş-
tırmalar yürütülmektedir. Ancak siyanürün etkinliği, ekonomisi 
yanında, insan sağlığı ve çevre üzerinde bilinen risk ile birlikte 
kullanılabilirliğinden dolayı madencilik endüstrisinde kulla-
nımı devam etmektedir. Dünyada Altın ve Gümüş üretiminin 
%90’ınında halen bu değerli metallerin kazanımı için etkin bir 
kimyasal olarak siyanür kullanılmaktadır. Şehir efsanelerinin ak-
sine kanserojen etkisi olmayan bu kimyasalın küresel olarak yö-
netimi, 2000 yılındaki Baia Mare (Romanya) altın madeninde ki 
kazadan sonra Birleşmiş Milletlerin de aralarında olduğu kuru-
luşlar tarafından ele alınmıştı ve 2002 yılından itibaren siyanür 
yönetiminin anayasası olarak bilinen “Uluslararası Siyanür Yö-
netim Kodu” (International Cyanide Management Code-ICMC) 
tüm dünyada yaygın olarak uygulanmaya başlandı. Dolayısı 
ile siyanür kullanılan Altın ve Gümüş madenciliğinde 15 yıldır 
bu tür bir bağımsız dış denetleme aracının küresel düzeyde 

uygulanmasıyla iş sağlığı, güvenliği ve çevre konularında en 
üst seviyede yeni ama “normal” bir yaklaşım sergilenmektedir. 
Bu konuda dünyada ki en üst düzey denetleme şekli olmasına 
rağmen, bağımsız dış denetleme süreçlerine girmek isteme-
yen bazı şirketler ileri düzeyde yönetim uygulama kriterleri 
nedeniyle çekingen davranarak, bu sürece girmemektedirler. 
Ülkemizde ise konuya uzak yakın birçok şirket için ilk örnek uy-
gulama 2012 yılında başlamıştır (Kışladağ Altın Madeni, Uşak). 
Ülkemizde madencilik faaliyeti yapan birçok şirketin de önemli 
ölçüde Siyanür Koduna uyumlanma ve bağımsız dış denetleme 
sürecine katılmak için; eğitim, boşluk analizi (Gap Analysis) ve 
ana denetleme (ICMI sertifikasyonu) çalışmaları yaklaşık 7 yıldır 
devam etmektedir.

Bağımsız Dış Denetleme
İnsanoğlunun daha ferah, rahat ve kolay yaşama hırsında ne 
yazık ki teknolojiyle paralel olarak iş sağlığı, güvenliği ve çevre 
gibi önemli risk yönetimi alanlarına yeterince önem gösterilme-
mektedir. Acı ama gerçek; tüm bu önem vermediğimiz konulara 
yeni dünya yaklaşımında “teknolojinin bedeli” diyebiliriz. Her 
sanayi sektörü için kalkınma parametrelerinin başında gelen 
“iş sağlığı, güvenliği ve çevre” konularına ülke olarak daha fazla 
hassasiyet göstermemiz gerekmektedir. Özellikle, sanayi üreti-
minde önemli konumda yer alan madencilik sektörü için “de-
netleme kültürünün” yaygınlaştırılmasıyla, sektörde her zaman 
sınırlı ve kapalı kutu olarak nitelendirilen “iç denetleme” yerine, 
bağımsız denetleyiciler marifetiyle gerçekleştirilen açık ve şeffaf 
“dış denetleme” tercih edilmelidir. Çünkü iç denetimin önemlilik 
sınırı, dış denetiminkinden daha düşüktür. Pek çok şirket, uyum 
planlarının bir parçası olarak iç denetimleri gerçekleştirmekte-
dir; aynı zamanda iç denetçiler, kurumun iş akışına dair içsel bir 
görüşe sahiptir ve bu süreç içerisinde meslektaşlarını, arkadaşla-
rını veya işverenlerini denetlemektedirler. Bu olumsuzlukları ne-

Prof.Dr. Ata Akçil
Bağımsız Teknik Denetleyici, ICMC

SDÜ Maden Müh. Böl.
ataakcil1@gmail.com
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deniyle iç denetleme araçlarının şeffaflığı ve bağımsızlığı tartı-
şılmaktadır. Şirketlerce tercih edilmesi gereken dış denetimlerin 
faydalarını ise şöyle özetleyebiliriz:

• Dış denetimler, tamamen bağımsız ve kurum dışı denetleyi-
ciler vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.
• Dış denetçilerin şirketlerdeki kural koyucularla veya sağlayı-
cılarla daha önce hiç ilişkisi olmamalıdır. Denetlemeleri iş ye-
rinde tepki alma korkusu olmadan gerçekleştirilebilir.
• Dış denetimler, iç denetimler sırasında tespit edilen olaylara 
onay verebilir. Bazen birden çok kaynak tarafından alınan öne-
riler daha faydalı olmaktadır.
• Dış denetimin amacı sizin tarafınızda durarak, sizi uyumlu 
tutmak için potansiyel fırsatları araştırmaktır.
• Dış denetlemede, bazen fark edilmeden ortadan yok olan bir 
şey bulunup, ortaya çıkarabilinir. Dış denetimler bazen kolayca 
düzeltilebilen potansiyel şablon veya sistem düzensizliklerini 
de ortaya çıkarır. Güncel eğilimler kolaylıkla tanımlanabilir ve 
uygun eğitimler sağlanabilir.
• Dış denetçiler, yalnızca denetime odaklanır. İç denetçiler ise, 
onlara denetimlerinde bağımsızlıklarına engel olabilecek baş-
ka şirket içi görevlere ve sorumluluklara sahip olabilirler.
• Herhangi bir kurum için iç denetimler önemli olsa da, dış de-
netimler potansiyel uyum risklerini ortaya çıkarma olasılığını 
artırır. Birlikte çalışan şirketler ve dış denetçiler, kuralların doğ-
ru olmasını ve kılavuzların takip edilmesini sağlar.

İş sağlığı ve emniyet ile ilgili olarak günlük hayatımızda 
araçlardaki emniyet kemerlerinin kullanılması insanları çok 
yakından ilgilendirmektedir. Bunun üzerinden gidersek, 
emniyet kemeri takmak sabah kalkınca yüz yıkamak gibi bir 
alışkanlık/ilke olmalıdır. Bu nedenle, tesislerde baret, gözlük 
ve işin niteliğine göre özel elbiseler kullanmak iş hayatının 
bir parçası olmalıdır. Etkinliğin artırılması için, iş sağlığı ve 
güvenliğinin uygulanabilirliği mutlaka bağımsız denetimle 
gerçekleştirilmelidir. Sürekli ve periyodik eğitimlerle destek-
lenerek, ilgili personel eğitiminin devamlı güncel bilgilerle 
tazelenmesi sağlanmalıdır. Aynı şekilde, periyodik iç ve dış 
denetleme süreçlerine girmek de işyeri yönetiminin vazge-
çilmez gereksinimlerinden olmalıdır. Yerli ve yabancı kökenli 
madencilik şirketlerinin birçoğunda iç denetleme mekaniz-
ması gelişmiş olsa da gerek denetleme formatı gerekse ra-
porlamada bulunulan yer açısından daha kapalı içsel bakış ile 
bir gözetim mantığı hedeflenmektedir. Dış denetlemede ise, 
sorumluluk yani raporlama şirkete ve paydaşlara yapılarak, 
bağımsız bir dış bakışın şirketlere birçok avantaj getirmesi 
hedeflenmektedir. Özellikle madencilik sektöründe Altın ve 
Gümüş kazanımında en hassas yaklaşılan konular; İş sağlığı, 
güvenliği ve çevre ile ilgili olanlardır, ülkemizde 80li yılların 
sonunda Bergama altın madeniyle başlayan hassasiyetlerin, 
2000 yılındaki Romanya’daki kazayla devam ettiği görülmüş-
tür. Doğal olarak değerli metallerin kazanımında siyanür kul-
lanan madencilik sektöründe, bakış açılarının giderek daha 
emniyetli daha sağlıklı ve daha çevreci madencilik üzerinde 
yoğunlaştığı izlenmektedir. 

Romanya kazasını takiben küresel olarak siyanürün üretimi, ta-
şınması ve madenlerde kullanımıyla ilgili siyanürün anayasası 
niteliğinde “Siyanür Kodu” ve devamında sertifikasyon çalışma-
ları uygulanmaya başlandı. Bugün siyanür kodu, dünyadaki her-
hangi bir uluslararası endüstride uygulanan tartışmasız en ciddi 
ve en hassas bağımsız dış denetim mekanizmalarından biridir. 

İç Denetleme “Gözetim” Amaçlıdır,
Bağımsız Dış Denetleme “Hayatidir”.

Şekil 1. Madencilik faaliyetlerinde denetleme süreçleri ve etki mekanizması

Hem iç hem de dış denetleme için varolagelen farklar maden-
cilik faaliyetleri özelinde Şekil 1’de açıklanmaktadır.

Şirketlerin Dış Denetlemeye Bakış Açıları
Madencilik, iş sağlığı, güvenliği ve çevre ile potansiyel olarak ya-
şanabilecek olumsuzlukların önlenebildiği ve/veya kontrol edile-
bildiği önemli bir sektördür. Bu nedenle, madencilikte ki işletme 
faaliyetlerinde şirket dışı göz(ler) en güvenilir geribildirim araçla-
rıdır. Küresel anlamda üçüncü taraf hakemleme anlamına da ge-
len dış denetlemenin format, şekil ve yönetim modeli tamamen 
şirketlerden bağımsızdır. Denetleme sonucundaki raporlama, 
gerçekleştirilen denetleme tipine göre şirketinde içinde olduğu 
sadece paydaş grubuna yapılmaktadır. Genel anlamda dış de-
netlemeyle ilgili bakış açıları aşağıda özetlenmektedir:

Olumlu Bakış
• Prestij ve güven duygusunun şirkette ki pozitif itici güç ola-
rak yansıması,
• Yönetim planlarının denetleme raporuna göre şekillendiril-
mesi ve organizasyona katkıların belirlenmesi,
• Denetleme formatına göre şekillenen dökümantasyon ve 
veri kontrol kültürünün her birime olan pozitif yansımaları,
• Kalite kontrol ve kalite güvence akışının her birimde uygula-
nabilme olanağı,
• İlgili protokol, prosedür ve uygulama standartlarının en iyi 
madencilik çalışmalarına göre uygunlanması ve doğrulanması,
• Emniyetli, sağlıklı ve çevreci madencilik yapıldığının başarılı 
denetleme raporuyla kanıtlanması ve şirketin borsa değerinin 
bu doğrultuda artması,
• Yüksek standartlarda yapılan şeffaf denetleme sürecinin İSG 
dışında, sosyal koşulların da önemli bir parçası olması,
• Dış denetim yaptıran şirketlerin artmasının, sektördeki diğer 
şirketlerde de yaygınlaşmayı sağlaması, 
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• Raporlanmış dış denetimin, üst düzey yöneticiler üzerindeki 
hukuki sorumluluk yükünü azaltması.

Olumsuz Bakış
• Sürecin karmaşık olduğuyla ilgili yanlış algılar,
• Madencilik projesinin uygulanmasında muhtemel eksiklerle 
ilgili yönetimsel/şahsi başarısızlık çıkma olasılığı,
• Şirketlerin kendi eksiklerinin belirlenmesiyle ilgili göz korku-
tucu ve stresli sürece karşı duruş,
• Şirketin ortaya çıkması muhtemel eksiklerle ilgili gelecekte 
ilave teknik çalışmalar yapma korkusu,
• Profesyonel bakış açısıyla üçüncü bir tarafça gözden geçir-
menin şirket açısından sorgulanma algısı,
• Denetleme sonuçlarının genellikle kapsamlı olması nedeniy-
le şirketin buna hazır olamaması,
• Denetlemede ortaya çıkan eksiklerin kapsamının çok olması 
ve devamında maliyet yükü geleceği korkusu,
• Kamuoyunda en iyi madencilik uygulaması yapıldığını dış 
denetlemeye sürecine girmeden iddia etmek,
• Bizim şirket iyidir, iyi madencilik yaparız. Çevreyi en iyi bizim 
şirket korur, işçiler çok mutludur (İSG beklentisi).

Bağımsız Dış Denetlemede En İyi Örnek: 
Siyanür Kod Uyumlaması
2000 yılında Romanya’nın Baia Mare bölgesindeki Aural Altın 
Madeninde geri kazanım amaçlı olarak, atık barajı içinde ya-
pılan çamur kazısı sürecinde, donan su blokları nedeniyle sed-
dede ortaya çıkan yarılma kazası sonrası, Tuna Nehri’ne bağlı 
Tiza Nehri’ne yaklaşık 100.000 m3 çamur atığı deşarj olmuştur. 
Sonuç olarak, Tiza Nehri boyunca balık ölümleri olmuştur. Bu 
olayı takiben, siyanürün madencilikte kullanımı ve altın en-
düstrisinde siyanür kullanımı konusunda sınırlamalar ya da ta-
mamen yasaklama çağrılarına yönelik talepler üzerine, Birleş-
miş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Uluslararası Metaller ve 
Çevre Konseyi (ICME, şimdiki adı Madencilik ve Metaller Ulus-
lararası Konseyi), Mayıs 2000’de Paris’de altın madenciliğinde 
siyanür yönetiminin nasıl geliştirilebileceğini belirlemek için, 
çok paydaşlı bir çalıştay düzenledi. Bu girişimler, UNEP, Dünya 
Bankası ve Gönüllü Çevre Grupları ile madencilik firmaları ve 
üreticilerin birlikte çalışarak uluslararası gönüllü “Siyanür Kodu 
Uygulama Esaslarını” geliştirmesini sağlamıştır (2002) ve deva-
mında ilk siyanür kod uyumlamaları ve sertifikasyon çalışmala-

rı 2005 yılında meyvelerini vermeye başlamıştır. 2017 yılında 
ise altın madenlerine Gümüş madenleri de eklenerek, Siyanür 
Kodu uygulama alanı genişletilmiştir. 15 yıla yakın zamanda 
(2005-2018), Siyanür Kodu denetlemesinden geçip sertifika 
sahibi tesislerde siyanür kaynaklı herhangi bir çevresel kaza 
olmamasının sebebi bu süreçlerde; Bağımsız ve Dış denetle-
melerin çok hassas şekilde yapılmasıdır. 

Ülkemizde ise Siyanür Kodu ile ilgili küresel sertifikasyonların 
başladığı 2005 yılından sonra ilk uygulama 2012 yılında baş-
lamış ve Kışladağ Altın madeni (Tüprag) 2013 yılının başında 
ICMI tarafından Türkiye’de ilk Uluslararası Siyanür Yönetim 
Kodunun sertifikasını tam uyumlu olarak almıştır. Periyodik 
olarak her 3 yılda bir yapılan bu dış denetlemeyle aynı maden 
2016 yılında ikinci kez sertifika almaya hak kazanmıştır.

a b
Foto 1. Kışladağ Altın Madeni genel görünümü (a) ve Altın odasında altın dökümü (b)

Siyanür Kodunun oldukça özel bir kapsamı bulunmaktadır ve 
Altın ve Gümüş madenciliğinde kullanılan siyanürün yöneti-
mine ilişkindir. Kodun ‘Tanımlar ve Kısaltmalar’ dokümanında 
tanımlandığı üzere “Altın ve Gümüş madenciliği”, siyanürün 
ayrıca cevherden altın ve/veya Gümüşü ayrıştırmak için kul-
lanıldığı bir sahada flotasyonun gerçekleşmesi şartıyla, siya-
nürün altın ve/veya Gümüş içeren maddeleri diğer metalleri 
içeren maddelerden ayırmak için bir flotasyon reaktifi olarak 
kullanıldığı tesis ya da faaliyetler de dahil olmak üzere, ‘altın 
ve/veya Gümüşü cevherden ayrıştırmak için siyanürün kulla-
nıldığı faaliyeti” ifade eder.

Siyanür Kodu; küresel altın madenciliğinde siyanür kullanım 
yönetiminin geliştirilmesi ve buna bağlı olarak da insan ve di-
ğer canlıların sağlığı ile ve çevre üzerindeki risklerin minimize 
edilmesi, toplumun Altın ve Gümüş madenciliğinde siyanür 
kullanılması konusundaki endişelerin azaltılmasına yardım 
amaçlı geliştirilmiş prensipler ve uygulama standardlarını içer-
mektedir. Siyanürün bölgesel ve ulusal çapta çevresel yönetim 
kriterleri çeşitli ülkelerde farklılıklar göstermektedir. Dolayısıyla 
küresel çerçevede, ortak çevresel yönetim kriterlerinin kullanıl-
ması Siyanür Kodu tarafından sağlanabilmektedir. Bu nedenle 
Siyanür Kodu kapsamında dış denetleme süreçlerine girmek 
şirketler açısından en değerli prestijl unsurlarından biridir. 

Siyanür Kodu kapsamında 2017 yılı verilerine göre, 2006 yı-
lından bugüne kadar, dünyada 700 sertifikasyon işlemi ger-
çekleştirilmiştir (Şekil 2). Bu sertifikasyonlar tamamen ba-  
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ğımsız dış denetleme şeklinde ve  Siyanür Kodunun uygulama 
standartlarına göre gerçekleştirilerek, yaklaşık 15 yıl içerisinde 
5 kez sertifika programında denetlemeye giren madenlerde 
bulunmaktadır (Tablo 1). Maden ömürleri ve yeni rezerv geniş-
letmeleri de dikkate alındığında bu sayıların artacağı öngörül-
mektedir.

Şekil 2. Yıllara göre kümülatif Siyanür Kodu sertifikasyon dağılımı (2006-2017)

Tablo 1. Üretici, nakliye ve madencilik faaliyetleri için Siyanür Kodunun küresel analizi (Eylül 2018)

Kategoriler Madencilik
Şirketleri /

Ülkeler

Siyanür 
Üreticileri/

Ülkeler

Siyanür 
Nakliyecileri/

Ülkeler

Toplam/
Ülkeler

İmzacı Şirketler 45/15 22/15 120/32 187/39

Bireysel 
Operasyonlar 

ve İmzacı 
Şirketlerin 

Tesisleri

131/38 31/16 169/38 331/49

Sertifikalı 
Sahalar 102/26 29/14 147/38 278/42

Tekrar 
Sertifikalı 

Sahalar (x1)
80/22 26/14 86/34 192/37

Tekrar 
Sertifikalı 

Sahalar (x2)
62/16 18/12 44/22 124/27

Tekrar 
Sertifikalı 

Sahalar (x3)
22/6 10/7 7/6 39/11

Tekrar 
Sertifikalı 

Sahalar (x4)
1/1 0/0 0/0 1/1

Tekrar 
Sertifikalı 

Sahalar (x5)
1/1 0/0  0/0 1/1

Siyanür Kodu; 9 Prensip (Element), 31 Uygulama Standardı ve 
toplam 200 kontrol sorularından oluşmaktadır ve aynı zamanda 
sertifikasyon için açık, gerçekçi ve ulaşılabilir performans hedef-
lerini belirlemektedir. Kodun, denetim süreci ve sonuçlarının say-
damlığı, diğer tüm gönüllü sektör programlarından ayrı olarak 
belirlenmiştir. ICMI kriterlerini karşılayan bağımsız dış denetçiler, 
kapsamlı saha denetimleri gerçekleştirir ve bir tesisin siyanür yö-
netim sistemlerini ve bunların Koda uygunluğunu doğrulamak 
ve sertifikalandırmak için değerlendirme çalışmaları gerçek-
leştiririr. Bir operasyonun ilk denetiminde, denetim günündeki 
Koda olan uyumu değerlendirilir; ancak, bunun yanında geçmiş 
uygulamaların mevcut kayıtları ve belgeleri de süreç içerisinde 
değerlendirmeye alınır. Bunlar arasında, tesislerin inşası sırasın-
da yapılan kalite güvence/kalite kontrol (QA/QC) programları-

nın kayıtları, temel süreç bileşenlerinin tasarım çizimleri ve bazı 
durumlarda, işlemin Siyanür Kodunun yaban hayatı koruma 
gereksinimlerini karşılayabileceğini gösteren kayıtlı veriler de 
yer almaktadır. Sertifikalı bir operasyon, her bir sertifikasyondan 
sonraki 3 yıl içerisinde, bir önceki denetim dönemine göre de-
vam eden uyumluluğunu değerlendiren bir yeniden belgelen-
dirme (recertification) denetimine girmelidir. Operasyonların, 
yeniden denetlenmesi sırasında denetçinin gözden geçirmesi 
için denetim, izleme ve süreç kayıtlarını ve diğer belgeleri tutma-
sı beklenmektedir. Denetçi, bu süre zarfında nedenleri ve süresi, 
operasyonun bildirimleri ve ICMI’ın Yeniden Sertifikalama De-
netimi Rehberlik Dokümanı’nda tartışılan diğer faktörler ile ilgili 
olarak ortaya çıkabilecek uyum sorunlarını veya eksiklikleri de-
ğerlendirir ve madenin uygunluğunu sürdürüp sürdürmediğini 
belirler. Siyanür Kodunda yeralan 9 ana prensip şunlardır;

1. Üretim: Emniyetli ve çevreyi koruyan bir yaklaşımla faaliyet 
gösteren siyanür üreticilerinden alım yapmak suretiyle sorum-
lu siyanür üretimini teşvik etmek.
2. Nakliye: Siyanürün taşınması esnasında halkı ve çevreyi koru-
mak.
3. Taşıma ve Depolama: Siyanürün taşınması ve depolanması 
sürecinde işçileri ve çevreyi korumak. 
4. Operasyonlar: Siyanür proses çözeltilerini ve atık yığınlarını 
insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde yönetmek.
5. Devreden Çıkarma: Siyanür tesislerine ait devreden çıkar-
ma planlarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi suretiyle 
halkı ve çevreyi siyanürden korumak.
6. İşçi Emniyeti: İşçilerin sağlık ve emniyet açısından siyanüre 
maruziyetten korunması.
7. Acil Müdahale: Acil durum müdahale stratejilerinin ve ola-
naklarının geliştirilmesi suretiyle toplumu ve çevreyi korumak.
8. Eğitim: Siyanürün emniyetli ve çevresel açıdan koruyucu bir 
biçimde yönetilmesi için işçilere ve acil durum müdahale per-
soneline eğitim vermek.
9. Diyalog: Kamuoyu görüş alma ve bilgilendirme aşamalarına 
katılmak.

Madenlerde Siyanür Koduna Uygunluk, Kod İlkelerine ve Uygu-
lama Standartlarına göre değerlendirilir. Kodun kendine özgü 
Protokolleri, Uygulama Kılavuzları bulunmaktadır ve bunlar 
genellikle Uygulama İlkelerini ve Standartlarını yerine getirmek 
üzere yararlanılan tedbirleri içermektedir. Çoğu durumda bu 
tedbirler sahaya özgü muhtelif çevresel, sosyal ve düzenleyici 
işletmelerde esnek biçimde uygulanabilmeleri için özellikle ge-
niş anlamda açıklanmaktadır. Bu tedbirlerin belirli bir işletmede 
tam olarak nasıl uygulanması gerektiğinin ve bir denetçinin bu 
tedbirleri Koda uygunluk bakımından nasıl değerlendirmesi 
gerektiğinin belirlenmesi, yorumlama ve mesleki tecrübenin/
yargının kullanımı gerekebilir. Ayrıca, Doğrulama Protokolü so-
rularından her birini doğru bağlama yerleştirmek suretiyle işlet-
melerin ve denetçilerin faaliyet amaçlarını ve beklentilerini daha 
iyi anlamalarına ve bir işletmenin Uygulama Standartlarını yerine 
getirmek üzere aldığı her türlü alternatif tedbiri değerlendirme-
lerine yardımcı olmaktadır. ICMI; her bir Uygulama Standardını  
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Günümüzde “Endişe ve Korku”; 
Ne Yazık ki “Bilgiden ve Bilimden” 

Daha Pazarlanabilir.

Denetleyici Tipleri

Ülke Lider Madencilik Siyanür 
Üretim

Siyanür 
Nakliye

Avustralya 25 23 10 10

ABD 17 18 6 7

Kanada 15 10 1 3

Brezilya 6 5 4 4

Güney Afrika 5 5 3 4

Peru 3 4 2 3

Meksika 2 3 4 3

Birleşik 
Krallık

3 3 1 2

Kore 3 3 2

Almanya 2 2 2

Arjantin 1 2 1 1

Gana 1 1 2

Panama 1 1 1 1

Rusya 1 1

Singapur 1 2

İsveç 1 1

Burkina Faso 1 1

Çin 1 1

Tanzanya 1 1

Türkiye 1

Endonezya 1

Kosta Rika 1

Nijerya 1

Toplam 89 80 40 50

*Sıralama ülkelerin toplam denetleyici sayılarına göre yapılmıştır. Bir denetleyici birden fazla denetleme 
tipinde yer alabilmektedir.

Tablo 2. ICMI tarafından onaylanmış 4 farklı denetleyici tipinin ülkelere göre dağılımı (Ekim 2018)

ele almak ve bir işletmenin Koda uygunluğunu değerlendirmek 
ve belgelemek amacıyla Doğrulama Protokolünü düzenlemiştir. 
Doğrulama Protokolü denetim soru listesi olarak kullanıma uy-
gundur ve doldurulduğunda Ayrıntılı Denetim Tespit Raporu de-
netleme sonunda işletmeye ve ICMI’ye sunulur (Sertifikasyon için). 

ICMI tarafından yeterlilikleri onaylanmış denetleyiciler bu tip 
bağımsız dış denetlemelerde önemli bir rolde yeralmaktadır-
lar. Ekim 2018 tarihi itibariyle ICMI tarafından onaylanmış top-
lam denetleyici sayısı 150’dir (Tablo 2).

Genel Değerlendirme
Madencilik sektörü gerek kamuoyu gerekse karar verici otori-
teler açısından işletme-üretim faaliyetlerinde yani hammadde 
üretiminde lokomotif sektörlerin başında gelmektedir. Bu ne-
denle sektör, iş sağlığı, güvenliği ve çevre faktörleri göz önü-
ne alındığında diğer sektörlere göre en büyük risk grubunda 

yeralmaktadır. Risk seviyesi 
yüksek olan madencilik faali-
yetlerinde ise en hassas olan 
Altın ve Gümüş madenciliği-
dir. Bu durumda değerli metal 
kazanımı için sektörün kendi 
kontrol mekanizmalarını içsel 
yönetim ve denetleme araç-
larıyla gerçekleştirmesinin 
ötesinde daha ciddi, sıkı ve 
hassas araçları devreye sok-
masını gerekli kılmaktadır. 
İlgili paydaşların katılımı ve 

kamuoyunun gözü önünde gerçekleştirelecek bağımsız özel-
liği nedeniyle “dış denetleme” alışkanlığının ülkemizde yurt 
dışında olduğu ölçüde yaygınlaştırılarak, bunun kamuoyu 
baskısı ya da karar vericilerin zorlaması olmadan, gönüllülük 
ile yapılması önemlidir. Tüm sektörü ilgilendirse de özellikle 
Altın ve Gümüş madenciliğinde ülkemizde faaliyet gösteren 
tüm şirketlerin iç denetleme yerine “dış denetlemeyi” artık bir 
kültür, yani alışılagelen bir refleks, olarak sektörde yerleştirme-
si madencilik adına da birçok ön yargı ve bilgi kirliliklerini orta-
dan kaldıracaktır. Madencilik faaliyetleri, nerede ve ne koşulda 
yapılırsa yapılsın tüm şirketler için bu faaliyetlerin dış bir gö-
zün denetlemesine açılması, şirketler açısından birçok teknik 
ve sosyal avantajıda beraberinde getirecektir. 

Altın ve Gümüş madenciliğini bu kadar öne çıkaran ve kamu-
oyunun dikkatinde kalmasını sağlayan en büyük konu ise bu 
metallerin kazanımında siyanür kullanılmasıdır. Dünya’da 1,1 
milyon ton hidrojen siyanür üretilmekte ve bunun sadece % 
6’sı madencilikte sodyum siyanür (NaCN) şeklinde katı ya da 
sıvı formda kullanılmakta, %94’ı ise normal endüstriyel uygu-
lamalarda kullanılmaktadır (naylon, plastik, kauçuk, sentetik 
iplik, sentetik kumaş, tekstil, metal kaplama vb). Dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de en modern yöntemler kullanılarak 
madencilik faaliyetinde bulunan şirketler, bu metalleri kaza-
nırken gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çevresel açılardan 
birçok prosedür, protokol ve uygulama yöntemlerini uygu-
lamaktadırlar. Bu tip göz önünde bulunan faaliyetler için ka-
muoyunun ve paydaşların mutlaka bilgi kirliliği oluşturmadan 
içsel denetlemeler yerine daha şeffaf hakemleme araçlarını 
(bağımsız dış denetleme) tereddütsüz devreye sokmaları, şir-
ketlerin prestijlerini artıracak, faaliyetlerin daha açık ve güve-
nirliliğin üst düzeyde olduğunun kanıtı olacaktır. Faaliyetlerini 
kapalı kutu şeklinde sadece içsel denetleme araçlarıyla yürü-
ten şirketlerde, Siyanür Kodu uyumlamasına girilmemesi, iş 
sağlığı ve emniyeti ile çevresel açılardan sürekli “şüphe duy-
gusu” uyandıracaktır. Bu nedenle Siyanür Kodunun; güçlü ve 
şeffaf faydalarını kullanmak “denetleme kültürünün” oluşma-
sına katkı sağlayacak ve sektöre liderlik yapacak birçok şirketi 
doğal olarak ön plana çıkaracaktır. Uluslararası Finans Kurumu 
(IFC), diğer çok taraflı kredi verenler ve çoğu büyük özel banka 
tarafından siyanür ile faaliyet gösteren madenler için kullan-
dırdıkları kredilerin ön şartı olarak Siyanür Kod sertifikasını,  
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madencilik projeleri için gerekli bir uygulama olarak kabul et-
mektedir. ICMC sertifikası, düzenleyici otoritelere, sivil toplum 
kuruluşlarına siyanürü en yüksek ve en yaygın olarak tanınan 
uluslararası standartlara yönelten diğer paydaşlara göstere-
cek bir madencilik işlemine izin vermektedir. Kod denetim 
protokolleri titiz, güvenilir, detaylı ve şeffaftır, ayrıca üçüncü 
taraf denetçiler; bağımsızlıkları, denetim yetenekleri ve teknik 
tecrübeleri bakımından çok yüksek standartlardadırlar. Kodun 
şartları olarak, işletmelerin daima yürürlükteki yasa, yönetme-
lik, izin ve diğer devlet onaylarına uymaları beklenmektedir.

Altın ve Gümüş madenciliği için hayati öneme sahip dış denet-
leme ve sertifikasyon aracı olarak yaklaşık 15 yıldır bu alanda 
Dünya’nın en üst düzey bağımsız ve profesyonel denetleme 
sisteminin (Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu) ülkemiz ma-
denciliği özelinde şirketlere olan faydaları şunlardır:

• Siyanür Koduna katılım, bir şirketin faaliyetlerini ve paydaşla-
rıyla ayakta durmasını güçlendirir,
• Siyanür yönetiminin daha hassas, şeffaf, güvenilir ve üst dü-
zeyde yapıldığını gösterir,
• Siyanürün sorumlu kullanımı için küresel olarak tanınan bir 
referans noktasıdır. İlgili belgenin, mevzuata uygunluk gerek-
liliklerini destekleyen ve eşleştiren en iyi uygulamaların uygu-
lanmasını onaylar.
• Süreç iyileştirmelerini ve maliyet tasarruflarını artırır. Diğer 
kimyasal reaktiflere uyarlanabilen, ISO 14001 gibi diğer yöne-
tim sistemlerini tamamlayan ve iş-satıcı ilişkilerini güçlendiren 
bir yönetim sistemi sağlar,
• Siyanür Koduna uyumlanma, tesislerde siyanürün yönetilme 
biçiminde acil iyileştirme fırsatı sunar,
• Siyanür Koduna uygun olarak sertifikalandırılmış faaliyetler, 
siyanür kullanımının insan sağlığını veya çevreyi olumsuz etki-
leyebilme potansiyelini önemli ölçüde sınırlandırılmasını sağlar,
• Kod uyumlamasından sonra, siyanür kaynaklı potansiyel ka-
zalar ve çevresel riskler çok büyük oranda düşer,
• Siyanür kodunun, bir şirketin kendi yönetim uygulamalarını 
ve şeffaflık konusundaki itibarını artırarak, kurum kültürü ve 
davranışları üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Taktik bir düz-
lemde, kod uygulaması rolleri ve sorumlulukları tanımlamaya 
yardımcı olabilir; performans ölçüleri ve tazminat ile bağlantılı 
olarak üç yıllık denetim ve yeniden belgelendirme yoluyla sü-
rekli iyileştirmeyi motive eder,
• Siyanür kodu, bir şirketin çevreye, insan sağlığına ve güven-
liğe bağlılığını göstermektedir; toplum katılımı için bir çerçeve 
sağlar ve işletme için ise şirketin sosyal lisansını destekler,
• Siyanür kodu, işçileri, halkı, canlıları ve çevreyi koruyarak yü-
kümlülükleri azaltır. Ayrıca ticari borç verenler ve sigortacılar 
tarafından desteklenmektedir, birleşme ve devralma faaliyeti 
veya varlık satışında durum tespiti aracı olarak hizmet verir.

Son Söz: Madencilik faaliyetleri; kendi doğası gereği sağlık, 
güvenlik, çevre ve sosyal koşulların bir parçası olarak en iyi uy-
gulamalar düzeyinde bir uyumluluk gerektirir, Altın ve Gümüş 
madenciliğinde ki siyanür yönetiminde küresel en iyi uygu-

lama “Siyanür Kodu” ve sertifikasyon sürecidir. Bu süreç “Ba-
ğımsız Dış Denetleme” ile yürütülmektedir. Bu ve bunun gibi 
küresel denetleme kültürünün ülkemizde “alışkanlık” haline 
gelmesi madencilik hakkında ki bilgi kirliliklerini daha az sevi-
yelere indirecektir.
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DOSYA KONUSU: TÜRKIYE’DE ALTIN MADENCILIĞI

Bakırlı Altın Cevherlerinden 
Altın Kazanımı

Siyanür liçi, cevherde bulunan 
diğer metal ya da mineralle-
rin de kolayca çözünmeleri 
nedeniyle seçimli bir proses 
değildir (1-4) (Şekil 1). Diğer 
metallerin de çözünmesi si-
yanür tüketimini arttırır, altı-
nın yüklü liç çözeltilerinden 
seçimli olarak kazanımını ve 
atık çözeltilerin rehabilitasyo-

nunu zorlaştırır1. Son yıllarda bakır içeren altın cevherlerinden 
altın üretimi artmış ve payı %20’ye ulaşmıştır2,3. Ülkemizde de 
bu tür cevherlerden altın üretimi artmaktadır (Tablo 1). Siya-
nürde çözünebilen bakır içeriği yüksek (>%0,5-1) cevherlerden 
geleneksel siyanür liçiyle altın kazanımı, ekonomik ve teknik 
olarak genellikle mümkün olmamaktadır4. Bu nedenle bakırlı 
altın cevherlerinin ekonomik olarak değerlendirilmesi için çe-
şitli proses seçenekleri araştırılmış veya pratik olarak uygulan-
mıştır (Şekil 2). 

Cu2O + 6CN– + H2O  2Cu(CN)3
2– + 2OH–  (1)

Cu2S + 7CN– + ½O2 + H2O  2Cu(CN)3
2– + 2OH– + CNS–  (2)

2CuO + 7CN– + H2O  2Cu(CN)3
2– + 2OH– + CNO– (3)

2CuS + 8CN– + ½O2 + H2O  2Cu(CN)3
2– + 2OH– + 2CNS–  (4)

Şekil 1. Bakır minerallerinin siyanür çözeltilerindeki çözünürlükleri (%0,1 NaCN, 23°C)5

Tablo 1. Ülkemizde bakır içeren bazı altın cevherlerinin tenörleri ve uygulanan liç yöntemleri

Maden adı / 
Konum Metal tenörü Yöntem

Çöpler (Çukurdere) / Erz-
incan6

1,4 g/t AuI , %0,03 Cu
(Bazı zonlar ≤%0,9 Cu) Yığın liçi

Efemçukuru / İzmir7 13,31 g/t AuII , 62 g/t AuIII 
110 g/t AgIII , %0,31 CuIII Flotasyon+Liç

Mastra / Gümüşhane8,9 12,13 g/t AuII , 5,5 g/t AgII , <%1,1 CuIII Tank liçi

Gümüşhane köyü/ Artvin7,10 0,3 g/t AuI , %0,3 CuI Proje aşamasında

Cerattepe / Artvin7 4,2 g/t AuII , 151g/t AgII , %5,2 CuII -

IKaynak IIRezerv IIIFlotasyon konsantresine ait tenörler11

Şekil 2. Bakırlı altın cevherleri için önerilen proses seçenekleri

Fiziksel ve Kimyasal Ön İşlemler
Altın içeren porfiri bakır cevherlerinden Cu-Au konsantresi 
üretmek en kolay ve ekonomik seçeneklerden birisidir. Çünkü 
altın, bakır konsantrelerinin izabe işleminde kolayca yan ürün 
olarak elde edilebilir12,13. Sülfürlü bakır mineralleri ve altın, di-
tiofosfat ve ksantat türü toplayıcılar ile yüzdürülebilir14. Ancak 
oksitli bakır minerallerinin flotasyonu zor ve genellikle verim 
düşüktür. Bakır ve altının flotasyonla uzaklaştırılması çoğu za-
man düşük verimler nedeniyle tercih edilmemektedir12.

Siyanür çözeltilerinde, sülfürlü mineraller siyanür ve oksijen 
tüketerek farklı oranlarda çözünürler. Sülfür iyonu (S2-) altın 

Doç. Dr. Ersin Y. Yazıcı
eyazici@ktu.edu.tr
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Prof. Dr. Hacı Deveci
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yüzeyinin pasifleşmesine neden olabilir. Liçten önce havalan-
dırma işlemi ya da kurşun nitrat ilavesi ile altının pasifleşmesi 
büyük ölçüde engellenebilir15. Reaktif bakır mineralleri (çoğu 
bakır oksitler ve bazı bakır sülfürler) siyanür liçinden önce se-
çimli bir liç işlemi ile uzaklaştırılabilir. Böylece siyanür liçi ve 
sonrasında (CIL/CIP işlemlerinde) siyanür tüketimi ve bakır-si-
yanür komplekslerinin olumsuz etkisi azaltılabilir12,16. Bakırın 
seçimli olarak uzaklaştırılmasında çeşitli asit ve alkali reaktifler 
kullanılabilir17,18. Sülfürik asit, oksitli bakır minerallerinin çözün-
dürülmesi için uygun bir liç reaktifidir. Ancak, sülfürlü mine-
rallerin sülfürik asit ortamında çözünmesi için oksitleyici (O2, 
Fe(III), H2O2 gibi) ilavesi gerekir. Kalsit ve dolomit gibi karbonat 
mineraller asit tüketimini arttırır18,20. Reaktif bakırın uzaklaştırıl-
masında amonyak çözeltileri de kullanılabilir4,17. Amonyak liçi, 
alkali şartlarda gerçekleştirilir. Ayrıca asit liçine göre daha dü-
şük korozif etkiye ve daha yüksek seçimliliğe sahiptir4. 

Alternatif Liç Sistemleri
Bakır minerallerinin çözünmesi nedeniyle siyanür tüketimi 
yükselmekte ve buna bağlı olarak düşük altın kazanımları elde 
edilmektedir17,21. Düşük siyanür konsantrasyonlarında bakır 
altına göre daha hızlı çözünmektedir. Liç işlemi yüksek siya-
nür konsantrasyonlarında gerçekleştirilerek altının çözünmesi 
sağlanabilmektedir17. Yüksek altın kazanımlarına ulaşmak için 
CN:Cu oranının (molar) >4 olması gerektiği bildirilmiştir1,4,5. 
Bas vd.17 yaptıkları bir çalışmada, bir bakırlı altın cevherinden 
(%1,1 Cu, 56 g/t Au) yüksek altın kazanımları elde edebilmek 
için siyanür konsantrasyonunun yüksek (≥4 g/L NaCN) olması 
gerektiğini bulmuşlardır (Şekil 3). 

Şekil 3. Bir bakırlı altın cevherinin (%1,1 Cu, 56 g/t Au) siyanür liçinde siyanür konsantrasyonunun altın ve 
bakır çözünmesine etkisi (24 sa.)17

Hunt prosesi olarak da bilinen amonyak katkılı siyanür liçi, 
bakırlı altın cevherlerinden altının seçimli olarak liçi ama-
cıyla önerilmiştir1,4,21,22. Amonyak ilavesi ile kararlılığı yüksek 
Cu(II)-amonyak kompleksleri (Cu(NH3)4

2+) oluşmakta ve böyle-
ce siyanür tüketimi azalarak altının tipik siyanür liçi konsant-
rasyonlarında çözünmesi sağlanmaktadır (Şekil 4)17. Oluşan 
Cu(II)-amonyak kompleksi oksitleyici olarak da görev yapmak-
tadır4,21. pH genellikle 10,5-11,5 seviyesinde kontrol edilmek-
tedir, bununla beraber altının seçimli çözünmesi için düşük 

Şekil 4. Bir bakırlı altın cevherinin (%1,1 Cu, 56 g/t Au) amonyaklı siyanür liçi (0,5-2,5 g/L NaCN + 0-2 M 
NH3) testine ait altın verimleri17

pH’lar daha uygundur21. Bu yöntemin özellikle oksitli bakır 
mineralleri içeren cevherler için daha uygun olduğu bildiril-
miştir4,21. Muir vd.4 altın ve bakır içeren bir atıktan (%1,20 Cu, 
5 g/ton Au) altının kazanımını araştırmış ve siyanür liçinde 30 
kg/ton NaCN olan siyanür tüketiminin amonyak ilavesi ile 1,6 
kg/ton NaCN’e (amonyak tüketimi: 1,1 kg/ton NH3) düştüğünü 
bildirmiştir. Aynı araştırmacılar oksitli Cu-Au cevherlerinin siya-
nür liçinde amonyak ilavesi ile siyanür tüketiminin %95’e varan 
oranlarda azaltılabileceğini belirtmiştir.

Tiyosülfat, düşük toksik özelliği ve daha ekonomik olması ne-
deniyle siyanüre alternatif en önemli reaktiflerden birisidir23,24. 
Tiyosülfat liçi, özellikle siyanür tüketen bileşenler (bakır gibi) 
ve/veya çözünmüş altını adsorplayan karbonlu malzemeler 
içeren cevherler için siyanür liçine göre daha uygun bir yön-
temdir23,25. Farklı araştırmacılar tiyosülfat liçi kullanarak bakır 
içeren altın cevhelerinden altının26 veya gümüş cevherlerin-
den gümüşün27 siyanür liçine göre daha seçimli olarak ve dü-
şük reaktif tüketimleri ile kazanılabileceğini göstermiştir. 

Liç Süresi (saat)

Siyanür Konsantrasyonu (g/L)
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Sonuçlar
Bakır içeriği yüksek (>%0,5-1) altın cevherlerinden geleneksel 
siyanür liçi ile altın kazanımında teknik ve ekonomik zorluklarla 
karşılaşılmaktadır. Çünkü oksitli ve bazı sülfürlü bakır mineralleri-
nin siyanür liçinde çözünmesine bağlı olarak reaktif tüketimi art-
makta, siyanür liçi ve çözelti saflaştırma/metal kazanımı aşama-
larında teknik sorunlar yaşanmaktadır. Bakırın olumsuz etkisinin 
giderilmesi amacıyla farklı yöntemler önerilmektedir. Bakır, siya-
nür liçi öncesi flotasyon ya da ön liç işlemi (asit veya alkali liç) ile 
uzaklaştırılabilir. Amonyaklı siyanür liçi gibi alternatif liç sistemleri 
kullanılarak siyanür liçine göre daha seçimli olarak ve düşük reak-
tif tüketimleri ile altın kazanılabilir. Siyanür liçi sonrası uygulanan 

bazı işlemler ile yüklü liç çözeltisinden 
altının seçimli kazanımı ve siyanürün 
geri kazanımı gerçekleştirilebilmekte-
dir. Özellikle son yıllarda endüstriyel öl-
çekte uygulamaları artan SART prosesi 
ile bakır içeriği yüksek liç çözeltilerinden 
siyanür geri kazanılmakta ve yan ürün 
olarak bakır elde edilmektedir.

Bilgi Notu: Bu makalenin hazırlan-
masında, 23-25 Ekim 2018 tarihinde 
Antalya/Türkiye’de düzenlenen 16. 
Uluslararası Cevher Hazırlama Sem-
pozyumu’nda (IMPS) sunulan “An 
Overview of Pre-treatment and Leac-
hing Options for Gold Extraction from 
Refractory Copper-Gold Ores (Deveci, 
H., Yazıcı, E.Y., Celep, O.)” başlıklı çalış-
madan yararlanılmıştır.

Makalenin kaynakçası madencilik-
turkiye.com/wp-content/uploa-
ds/2018/11/Sayi_75_Sayfa_148_Kay-
nakca.pdf adresinde yer almaktadır. 

Şekil 5. SART prosesi genel akım şeması32

Şekil 6. Mastra (Gümüşhane) altın madeninde uygulanan SART prosesi akım şeması33

Siyanür Liçi Sonrası Uygulanabilecek 
Yöntemler
Siyanür liçi sonrasında yüklü liç çözeltisinden seçimli olarak al-
tının ve siyanürün kazanımı için farklı yöntemler önerilmekte-
dir16. Aktif karbon adsorpsiyonu sırasında bakır siyanür komp-
leksleri şu sıraya bağlı olarak karbona adsorplanırlar: Cu(CN)2

- > 
Cu(CN)3

2- >> Cu(CN)4
3-(16, 28). Serbest siyanür konsantrasyonu 

yüksek ise çözünen altın bakıra göre seçimli olarak aktif kar-
bonlara adsorbe olmaktadır29. Benzer şekilde, yüklü aktif kar-
bondan bakırın seçimli olarak sıyırılması için yeterli derişimde 
(Cu(CN)4

3- oluşumunu sağlayacak kadar) siyanürlü çözeltiler ile 
düşük sıcaklıkta (soğuk sıyırma) gerçekleştirilebilir. Son yıllar-
da, aktif karbon yerine iyon değiştirici reçineler bakır içeren 
yüklü çözeltilerden altının seçimli olarak kazanımında kullanıl-
maya başlanmıştır3. 

Yüksek konsantrasyonda bakır ve siyanür içeren yüklü liç çö-
zeltilerinden siyanürün (ve bakırın) geri kazanımına yönelik 
uygulamalar son yıllarda giderek artmaktadır2,16,30. Bu amaçla, 
SART (sülfürleştirme-asitleştirme-geri kazanım-tikinerleme) 
prosesi (Şekil 5), geliştirilmiştir ve günümüzde endüstriyel 
olarak kullanılmaktadır. Yöntemin esası, asitleştime sonrası 
(pH 4-5) çözeltinin sülfürleştirilmesi (Na2S ilavesi ile) sayesinde 
bakırın Cu2S halinde yan ürün olarak kazanılması ve böylece 
siyanürün geri kazanılmasına dayanmaktadır (5-6)2,31. Şekil 6’da 
Mastra/Gümüşhane altın madeninde uygulanan SART prosesi-
ne ait detaylı akım şeması sunulmuştur.

2Cu(CN)3
2- + 3H2SO4 + S2-  Cu2S(s) + 6HCN(aq) + 3SO4

2- (5)
2HCN(aq) + Ca(OH)2  Ca(CN)2 + 2H2O   (6)
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TMD 70 Yıldır Türk Madenciliğinin 
Gelişmesi İçin Çalışıyor
Bu yıl 70. kuruluş yılını gururla kutlayan Türkiye Madenciler Der-
neği (TMD) rutin faaliyetlerini sürdürürken diğer taraftan da iki yıl-
da bir gerçekleştirilen ‘Uluslararası Madenlerde İş Güvenliği ve İş 
Sağlığı Konferansı’nın üçüncüsünün hazırlıklarıyla uğraşıyor. Geç-
tiğimiz ilk baharda yönetimdeki görev değişiminin ardından MRT 
Maden AŞ Yöneticisi Ali Emiroğlu TMD Başkanlığına seçilirken biz 
de kendisinden sektörümüzle alakalı olarak bir durum değerlen-
dirmesi aldık.

Kısaca kendinizi ve TMD’yi tanıtabilir misiniz?
1958 İstanbul doğumluyum. Evli ve 1 çocuk babasıyım. İlk-Or-
ta-Lise öğrenimimi İstanbul’da gördükten sonra İTÜ-Maden 
Fakültesinden 1982 yılında Maden Mühendisi olarak mezun 
oldum. Mesleğin ilk yıllarında kömür, endüstriyel hammadde-
ler ve mermer işletmelerinde danışmanlık ve maden ticareti 
yaptım. Devamında da endüstriyel hammadde ve mermer üre-
timine yöneldim. Halen mermer ocak işletmeciliği yapıyorum. 

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) 1948 yılında içlerinde Eti-
bank, Krom Müstahsilleri Komitesi, Linyitçiler Derneği, Türk 
Maadin AŞ'nin de yer aldığı kamu ve özel sektör şirket ve kuru-
luşları tarafından ülke madenciliğini temsil etmek amacı ile ku-
rulmuş ilk örgütlenmedir. Bu sene 70. yılını kutlayan TMD 1975 
yılına kadar bugünkü ihracatçı birliklerinin yaptığı Maden İhra-
catını kontrol görevini yerine getirmiştir. 1976 yılında İstanbul 
Maden İhracatçılar Birliğinin (İMİB) kurulmasına katkı vermiş ve 
görevlerini bu kuruluşa devretmiştir.

Günümüzde madencilik sektörünün sivil kuruluşu olarak işlev 
gören TMD üyelerinin haklarının savunulması, sektör sorunla-
rının çözüm üretilmesi, sektörün uluslararası ilişkilerinin geliş-
mesi amaçları doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir.
Bir işveren örgütü olan TMD ülkemizin mermer haricindeki 
madencilik üretiminin yüzde 85’ini temsil etmektedir.

TMD’nin yeni yönetiminden bahsedebilir misiniz?
TMD’nin yeni yönetim kurulunda, ülkemizde krom, çinko, kur-
şun, bakır gibi metalik madenler, altın gibi kıymetli madenler, 
kuvars, feldspat, seramik kili gibi endüstriyel hammaddeler, 
kömür ve mermer üretimlerini yapan güçlü ve etik değerleri 
olan firmalar yer almaktadır. Bu firmalar Acacia Maden, Akçelik 
Maden, Çayeli Bakır, Demir Export, Egemad, Esan, Kastamonu 
Maden, Tüprag ve MRT Maden'dir

Yeni hükümet sistemi ile birlikte madencilik sektö-
rünün durumu hakkında düşünceleriniz nelerdir?
Biz kadrolardaki değişimlere Devletin devamlılığı bağlamında 
bakıyoruz. Tabii ki kadrolardaki çok sık değişimler adaptasyon 
ve yeni görevde uyum süreçleri nedeniyle olumsuzluklar yara-
tıyor. Ancak önemli olan sistemlerin kurulması ve süreçlerin be-
lirlenmesi, işlemlerin belirlenmiş kurallara göre uygulanmasıdır. 
Madencilik sektörü 2012 yılında çıkartılan Başbakanlık Genel-
gesi ile birlikte zorlu bir sürece girmiştir. İzinlerdeki ciddi prob-
lemler ve gecikmeler sektörü öngörülmez duruma getirmiş, 
yatırımlar neredeyse durmuştur. Sektör henüz 2013 yılındaki 
İhracat rakamlarını yakalayamamıştır. Aramaların yapılamaması 
ve işletme hazırlıklarındaki gecikmelerin olumsuz yansımaları 
önümüzdeki yıllarda da hissedilecektir. Yayınlanan son Cumhur-
başkanlığı Genelgesi ile Başbakanlık Genelgesinin kaldırılması-
nın bu süreçleri hızlandıracağına inanıyor ve umutla bekliyoruz. 

ETKB'nda yerli kaynaklarımızın üretimine yönelik yapılan ça-
lışmalar sektörün büyümesi ve hak ettiği yere gelmesi konu-
sundaki umutlarımızı arttırıyor. Bu bağlamda linyit kömürü 
üretiminin arttırılmasının enerjide dışa bağımlılığın azaltılması 
açısından son derece doğru buluyor ve destekliyoruz.

Sektörümüzde önemli gelişmelerden olan UMREK 
ve YERMAM konusunda neler düşünüyorsunuz? 
O dönemdeki Bakanımız Sn. Berat Albayrak’tan başlayarak, şu 
anki Bakanımız Sn. Fatih Dönmez ve Bakan Yardımcımız Mithat 
Cansız ile birlikte öz kaynaklarımızın aranması, işletilmesi ve ülke 
ekonomisine kazandırılması ile ilgili iradenin güçlendiğini görü-
yoruz. Bu bağlamda kurulan UMREK ve YERMAM madenlerin 
uluslararası standartlarda aranması ve projelendirilmesi ile ulus-
lararası onay verme yetkisine sahip mekanizmaları oluşturmak-
tadır. Ülkemiz madencilik sektöründe bir boşluğu dolduracaktır 
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CRIRSCO’ya üyelik de uluslararası tanınma, kabul görme ve en 
önemlisi Finans’a ulaşma konusunda son derece önemlidir. Bu 
yapılanmayı doğru buluyor ve destekliyoruz. Bakanlığın ön-
cülük yaparak oluşturduğu UMREK’in zaman içerisinde diğer 
ülkelerde olduğu gibi sivilleşmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Maden Bölgeleri uygulaması başladı. Bu konudaki 
düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Maden Bölgelerinin ilk uygulaması Cebeci Taş Ocaklarında 
yapıldı ve yapıya bir kamu şirketi olan İsfalt AŞ etkili bir ortak 
olarak girdi. Gelişmeleri ve sonuçları süreç içinde hep birlikte 
göreceğiz. Biz TMD olarak Maden Bölgeleri ile ilgili düzenle-
melerin, ruhsat güvencesini ortadan kaldırdığı düşüncemizi 
muhafaza ediyoruz. Çıkarılan yönetmeliğin sadece 2A grubu 
agrega ve 4A grubu kömür ruhsatlarını kapsaması bu endişe-
mizi ortadan kaldırmamaktadır.

İlerleyen dönemlerde Türkiye’yi Kanada, Avustralya 
gibi bir madencilik ülkesi haline getirmenin hedeflendi-
ğini dile getiriliyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? 
Ülkemizin sahip olduğu doğal kaynakları gerektiği gibi işlete-
mediğimiz ortadadır. Gerekli tedbirlerin alınması durumunda 
sektörün gelişmesi ve öz kaynakların hızla ekonomiye kazan-
dırılması mümkündür. Avusturalya-Kanada gibi madencilikte 
gelişmiş ülkeler sınıfına girmek hedefi doğru bir hedeftir ve 
ülkemizin madencilik sektörü bunu başarabilecek güce ve bil-
gi birikimine sahiptir. Ancak bu hedefe ulaşmak madenciliği 
önceleyen politikaların geliştirilmesi ile mümkündür.

Ülkemize yatırımcı çekmek ve faaliyette olan maden 
üreticilerine kolaylık sağlamak adına yapılması ge-
rekenler hakkında TMD’nin bir yol haritası var mı? 
Madencilik dünyanın en zor, en meşakkatli ve riski en büyük 
sektörüdür. Bu yüzden yatırımcılar için en önemli iki kriter gü-
ven ve öngörülebilirliktir. Ruhsat güvencesinin azalması, izin 
süreçlerinin belirsizliği, her geçen gün birçok kurum ve kuruluş 
tarafından madenciliğe getirilen kısıtlamalar, orman izin bedelle-
rindeki dünyada görülmeyen yüksek rakamlar, doğal kaynakların 
işletilmesi önceliğinin hiçe sayılması madencilik sektörüne gerek 
yerli gerek yabancı yatırımcı çekilmesindeki en büyük engeller-
dir. Çok sık değişen yasa ve yönetmelikler, izin süreçlerinin aylar 
hatta yıllarca sürmesi, gerek izin gerekse diğer ödenen bedelle-
rin çok yüksek olması sektörü öngörülemez duruma getirmiş-
tir. Bunlarla ilgili düzenlemelerin yapılması, sektörün önünün 
açılması durumunda gerek yerli gerekse yabancı yatırımların 
hızla artacağı ve öz kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılaca-
ğı, hatta cari açığa çare olacağı görülecektir.

Sektörün diğer sorunları konusunda TMD olarak dü-
şünceleriniz nelerdir?
Sektörün birçok sorunu var. ETKB’ndan maden ruhsatı alındık-
tan sonra ÇED süreci ve devamında Orman Bakanlığı, Çevre Ba-
kanlığı, Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi bir çok bakanlık 
ve bunlara bağlı onlarca kuruluştan, yeni ruhsat alırmışçasına 
izinler alınmaktadır. Bu kuruluşlardan herhangi birinin verdiği 

olumsuz görüş maden ruhsatını işlevsiz duruma düşürmekte 
ve hatta iptal olmasına neden olmaktadır. Orman izinlerindeki 
fahiş bedeller ve kısıtlamalar, Zeytin Yasası, mera izinleri, Bele-
diyeler, Kültür ve Tabiat Varlıkları, DSİ, BOTAŞ, EİAŞ, Karayolları, 
Demiryolları vb. birçok kuruluşların kısıtlamaları madenciliği 
yapılamaz hale getirmiştir. Bunlar mutlaka gözden geçirilmeli 
ve sektörün önü açılmalıdır.

Bir diğer konu da algının değiştirilmesidir. Günümüz koşul-
larında madensiz yaşam mümkün değildir. Yemek yediğimiz 
tabaktan su içtiğimiz bardağa kadar her şeyde maden vardır. 
Biz çevremizi de koruyarak kendi öz kaynaklarımızı işletmek 
ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak zorundayız. Bütün bu so-
runların çözümü için Bakanlığımızın öncülüğünde, bağlayıcı 
kararların alınabileceği bir ‘Madencilik Şura’sının acilen toplan-
masının gerekli olduğunu düşünüyoruz. 

TMD’nin yeni yönetimi olarak çalışma döneminizde-
ki planlarınız nelerdir?
TMD’nin yeni yönetimi olarak 70 yıldan bu yana emek veren geç-
miş yönetimlerin bize teslim ettiği bayrağı daha yukarılara taşımak 
ve TMD’yi daha da saygın ve tanınır duruma getirmeyi amaçlıyo-
ruz. Temel hedefimiz ülkemiz madenciliğinin dünya standartla-
rına uygun olarak, çevreyi, iş sağlığı ve güvenliğini önceleyerek 
üretim yapması ve sektörün gelişmesine katkıda bulunmaktır. 
Üyelerimizin ve sektörün sorunları ile ilgili resmi makamlarla gö-
rüş ve önerilerimizi sunup çözüm arayışlarını sürdürüyoruz.

Gelecek konusunda eklemek istediklerinizi alabilir 
miyiz?
Çalışma dönemimizde sektörün önünün açılması ile ilgili faali-
yetler en önemli yeri kapsıyor. Bunun dışında M.Y.K. (Mesleki Ye-
terlilik Kurumu) ile protokol yaptık. Meslek Standartlarının oluş-
turulması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yeterlilik Belgesi Sınav 
Yapma Yetkisini almak için de çalışma ve yapılanmamız devam 
ediyor. Çevre birimimiz çevre ile ilgili çalışmalar yapıyor. Bunun 
yanında çok önem verdiğimiz, iki yılda bir düzenlenen ve bu 
sene üçüncüsünü 1-4 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Hilton’da 
yapacağımız “III. Uluslararası Madenlerde İş Güvenliği ve İş Sağ-
lığı Konferansı” hazırlıklarına hızla devam ediyoruz. Konferansta 
ülkemiz ihtiyaçlarına yönelik bir programla Türkiye Madencilik 
Sektörü dışında Avustralya, Güney Afrika, Kanada, Amerika, Al-
manya ve İtalya’dan gelecek konusunda çok deneyimli uzman-
lar sunumlar yapacaktır. Ülkemizde ilk defa mermer sektöründe 
iş güvenliği konusu İtalya örneği ile gündeme gelecektir.

ETKB ve Çalışma Bakanlıklarının da destek verdiği ve sektör bi-
leşenleri tarafından yoğun ilgi gösterilen bu konferansa özel-
likle madencilik şirketlerinin yönetici ve teknik personelinin 
katılımını önemsemekteyiz. İş sağlığı ve güvenliğinin bir kültür 
konusu olduğu bilinen bir gerçektir. Bu konferansların İSG kül-
türünün oluşmasına önemli bir katkı sağladığına inanıyoruz. 
Konferansa destekleri için Bakanlıklar, sektör bileşenleri ve 
üyelerimize teşekkür ederiz. Ayrıca yoğun ilgi ve desteği için 
ETKB yardımcısı Sayın Mithat Cansız'a da teşekkür ederiz. 
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Madencilik Faaliyetlerinde 
Arazi Edinimi, Kamulaştırma ve 
Değerleme Üzerine

Madencilik faaliyetlerinin gelişmesini kısıtlayan, arama faaliyetlerinin 
yeterince yapılmasını engelleyen ve hatta bazı maden sahalarının işletmeye 
açılmasını fizibil olmaktan çıkaran arazi edinimi ve kamulaştırma çalışmaları 

konusunu, alanında hem dünyada hem de ülkemizde otorite olarak 
kabul edilen Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul 

Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkanı ve aynı zamanda Uygulamalı Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş ile ele aldık.

2007 yılında kurulan Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler 
Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü lisans, 
yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alan ve ulusla-
rarası düzeyde akredite edilmiş ülkemizin ilk ve tek akademik 
birimidir. Bölümün öğretim elemanları tarafından birçok petrol 
ve doğalgaz boru hattı, içme, sulama ve kullanma suyu tedari-
ki, enerji ve madencilik, sanayi bölgeleri, yol, kentsel dönüşüm 
ve gelişim ile liman yatırımları için arazi edinimi, kamulaştırma, 
bedel takdiri, uluslararası standartlara uygun olarak arazi edi-
nimi için gerekli olan çevresel ve sosyal etki değerleme çalış-
maları, gelir restorasyonu ve geçim analizi, projeden etkilenen 
hanelere yönelik politikaların tespiti ve uygulanması, arazinin 
eski haline getirilmesi, maden ruhsat değerlemesi, maden pro-

jelerinin finansmanı için proje geliştirme ve değerleme, arazi 
edinim planı, yeniden iskan ve yeniden yerleşim eylem planı 
hazırlama ve yönetimi ile proje izleme-değerlendirme gibi bir-
çok alanda araştırma ve uygulama yapılmaktadır. Ayrıca bölü-
mün Dünya Bankası (IFC, IBRD), Avrupa İmar ve Kalkınma Ban-
kası (EBRD) gibi kuruluşlar ile Türk Bankaları ve mahkemeleri 
tarafından da referans olarak alındığı görülmektedir. Bu vesile 
ile Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve 
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Harun Tanrıvermiş’in konuya ilişkin değerlendirmelerini sektö-
rümüzle paylaşmak istedik. 

Kısaca sizi tanıdıktan sonra değerleme yöntem-
leri konusunda yaptığınız bilimsel çalışmaları-
nız hakkında bilgi alabilir miyiz?
Ankara Üniversitesi’nin farklı fakülte ve yüksekokullarında 
1930’lu yıllarda başlayan arazi edinimi, kamulaştırma, yeniden 
iskan, değerleme, arazi yönetimi ve haritalama gibi farklı alan-
lardaki çalışmalardan yararlanılarak bütün kamu ve özel ku-
rumların önemli ölçüde gereksinim duydukları “gayrimenkul 
geliştirme ve yönetimi” (o zamanki adı ile taşınmaz geliştirme) 
bölümünün kuruluşu 2 Şubat 2007 tarihinde tamamlanmış, 
hemen tezli ve tezsiz yüksek lisans programları açılmış ve 2008 
yılında ise doktora programları ile doktora sonrası araştırma 
olanakları uygulamaya konulmuştur. Kuruluşundan bu yana 
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkanlığı ile 26 
Ağustos 2014 tarihinde kurulan Uygulamalı Bilimler Fakültesi 
Dekanlığını yürütmekteyim. Taşınmaz (gayrimenkul) ve varlık 
değerleme, bilirkişilik, arazi geliştirme, proje değerleme ve 
yönetimi, taşınmaz ekonomisi ve yönetimi, kamulaştırma ve 
yeniden iskan, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi gibi alan-
larda çalışmalarım bulunmakta ve bu konularla ilgili lisans ve 
lisansüstü programlarda dersler vermekteyim. Aynı zamanda 
Ağustos 2012 tarihinden bu yana Ankara Üniversitesi Taşın-
maz Geliştirme ve Yapı İşleri Koordinatörlüğü ile 2014 yılından 
bu yana Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği yönetim kurulu 
üyeliği görevlerini de sürdürmekteyim. Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu başta olmak üzere birçok kamu 
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kurumu, kamu iktisadi teşebbüsleri, belediyeler, enerji ve ma-
dencilik firmaları ile gayrimenkul ve inşaat şirketleri olmak üze-
re özel kişi ve kuruluşlar tarafından desteklenen birçok araştır-
ma ve uygulama projesinde araştırmacı ve yürütücü olarak yer 
almaya ve değerleme uzmanlığının kurumsallaşması yönünde 
çalışmalar yapmaya devam etmekteyim. Özel sektör tarafın-
dan yürütülen birçok maden, enerji ve sanayi bölgesi kuruluş 
yerinin seçimi, arazi edinimi, etki değerleme, taşınmaz ve ruh-
sat değerleme ve kamulaştırma çalışmalarını fiilen yürüttüm. 
Toplam 100 bin dolayında parsel, yapı ve tesisin değerleme 
çalışması, bin dolayında işletme ve varlık değerleme, kamu ve 
özel kuruluşların Türkiye Muhasebe Standartlarına göre mad-
di duran varlık değerleme çalışmaları ile 500 dolayında gayri-
menkul proje geliştirme, proje değerleme ve proje yönetimi 
çalışmalarını tamamladım. Ayrıca gayrimenkul, değerleme, 
doğal kaynaklar ve inşaat sektörleri ile ilgili birçok ulusal ve 
uluslararası kurumda üye, gözlemci ve uzman olarak görev 
almaktayım. 

Madencilik faaliyetleri için arazi edinim ve ka-
mulaştırma yöntemlerini özetleyebilir misiniz? 
Madencilik faaliyetleri sırasında maden ruhsat sahası içinde 
bulunan, mülkiyeti hazine (tapuda Hazine adına tescil edilmiş 
araziler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerler), di-
ğer kamu kurumları ve yerel idarelere ait araziler ile gerçek ve 
özel hukuk tüzel kişilerine ait olan arazilerin edinimi ve kullanı-
mı zorunlu olabilmektedir. Proje alanı içinde hem kamu, hem 
de özel mülkiyete konu arazilerin edinimi, özellikle rızaen edi-
nimi mümkün olmayan arazilerin kamulaştırma yoluyla edini-
mi ve kamu arazilerinin kullanımı için gerekli izinlerin alınması 
(orman ve mera arazisi ile tarım arazilerinin tarım dışı kullanı-
mı için gerekli izinlerin alınması) aşamalarında şirketlerin çok 
önemli sorunlarının olduğu ve sırf bu tür sorunlar nedeni ile 
maden ruhsatı aldığı halde üretime geçememiş olan birçok 
işletmenin bulunduğu bilinmektedir. Buna ilave olarak arazi 
edinimi, etki değerleme, izleme ve değerlendirme ile arazinin 
madencilik sonrası eski haline getirilmesi taahhütlerinin ulus-
lararası standartlara uygun yürütülememesi, etkilenen duyarlı 
alanlar ve hanelere yönelik sosyal veya toplumsal yatırımların 
uygulamaya konulamaması gibi nedenlerle yabancı ortaklı 
olanlar dahil madencilik şirketlerinin uygun koşullardaki dış 
kredilerden yararlanamadıkları ve birçok projenin işletme 
aşamasına geçmesinin çok gecikmesinin önemli ekonomik ve 
sosyal sorunlara neden olduğu vurgulanmalıdır. 

3213 sayılı Maden Kanunu’nun “madencilik faaliyetlerinde 
izinler” başlıklı 7’inci maddesi madencilik faaliyetleri ile ilgili 
izin işlemleri ile “irtifak, intifa hakkı ve kamulaştırma” başlıklı 
46’ıncı maddesine yer vermiştir. Maden Yönetmeliği “arazi 
izinleri” ve “irtifak, intifa hakkı ve kamulaştırma” başlıklı bö-
lümlerinde ise madencilik faaliyetleri arazi edinim sürecinde 
yapılacak işlemlerin çerçevesi çizilmiştir. Öncelikle kanun ve 
yönetmelikte irtifak ve intifa hakkı kavramları birlikte kullanıl-
mış olup, intifa hakkı, irtifak hakkının bir türü olduğuna göre 
yazım bakımından uygun olmadığının vurgulanması gerekir. 

Diğer yandan 3213 Sayılı Maden Kanununa göre maden ruh-
sat sahasındaki arazilerin ediniminde 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gibi bir-
çok yasal düzenlemenin amir hükümlerine göre işlem yapıl-
ması zorunlu olmaktadır. 

Özellikle 26/5/2004 tarih ve 5177 Sayılı Kanun ile 3213 Sayılı 
Kanun’un 46’ıncı maddesinde yapılan değişiklik ile “işletme 
ruhsatı safhasında işletme faaliyetleri için gerekli olan özel mül-
kiyete konu taşınmaz, taraflarca anlaşma sağlanamaması ve 
işletme ruhsatı sahibinin talebi üzerine Bakanlıkça kamu yara-
rı bulunduğuna karar verilmesi halinde kamulaştırılır.” hükmü 
getirilmiştir. Belirtilen düzenleme kapsamında maden ruhsat 
sahibi tarafından arazinin malik veya yasal temsilcisi ile gö-
rüşme yapılarak satın alınması gerekmekte olup, bu işlemin 
önemli olumsuz sonuçlarının olduğu görülmektedir. Öncelik-
le madencilik firması uzman ve yöneticileri arazi değerleme 
konusunda uzman kişi ve kurumlardan hizmet alımı yapma-
dan arazi alımına yönelmektedir. Özellikle yabancı ortaklıklı 
şirketlerin bu şekilde arazi alımına yönelmesi sonucunda yerel 
koşullar ve arazi piyasalarının iyi analiz edilememesi nedeni 
ile malikin ödenmesini istediği arazi değeri oldukça yüksek 
olmakta ve sonuç olarak rızaen alım genellikle uzlaşmazlıkla 
sonuçlanmaktadır. İşletme için gerekli arazinin rızaen alına-
maması halinde, yapılacak kamulaştırmanın bedeli de 2942 
Sayılı Kanunun 11’inci ve 12’inci maddesinde tanımlanan 
değerleme ölçütleri yeterince dikkate alınmadan piyasa ko-
şullarına oranla oldukça yüksek olarak tespit edilmektedir. 
Yerel bilirkişi kurulları arazinin gelir değerini ve arsaların piya-
sa değerini takdir etmek yerine malikin oldukça yüksek olan 
beklentisini karşılamaya yönelmektedir. Diğer yandan birçok 
maden sahasında yaptığımız çalışmaların sonuçlarına bakıldı-
ğında firmalar tarafından rızaen alınan arazilerin tapuda firma 
adına tescil edildiği görülmüş olup, bu durum mevzuat ile 
açıkça çelişmektedir. Öncelikle maden sahasında rızaen alım 
işinin 2942 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesindeki “satın alma 
yoluyla kamulaştırma” olarak değiştirilmesi ve faaliyet kapsa-
mında edinilen bütün arazi ve hakların tapuda Hazine adına 
tescil olması zorunlu olmalıdır.  

5177 Sayılı Kanun ile değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu’nda 
maden ruhsatları; arama ve işletme ruhsatı olmak üzere iki 
türlü düzenlenmiştir. 3213 Sayılı Kanunun, işletme ruhsat aşa-
masında olsa bile, arama faaliyeti için kamulaştırma yapılma-
sına izin vermediğine dikkat edilmelidir. Bu çerçevede arama 
aşamasında gerekli olan çalışmaların yapılması için arazinin 
firma tarafından malikinden kiralanması veya geçici irtifak 
hakkı tesis edilmesi ve sürenin sonunda eski haline getirilerek 
malike teslim edilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin de ruhsat 
sahibi tarafından yürütülmesi, maden firmalarında çalışan tek-
nik personelin uzmanlık alanları dikkate alındığında nispeten 
sorunlu görülmektedir. Öncelikle firmaların hemen hemen ta-
mamında arazi edinimi, kullanımı, kamulaştırma, değerleme, 
etki değerleme, uluslararası finans kurumlarının performans 
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standartları ve uygulamaları, arazilerin eski haline getirilmesi 
çalışmalarını yapacak ve yürütecek gayrimenkul geliştirme ve 
yönetimi uzmanı çalışanlarının bulunması gereklidir. Şu anda 
madencilik sektöründe çalışan bu özelliklere sahip kişi sayısı-
nın 3 olduğu göz önüne alındığında, bu kadar az sayıdaki uz-
man ile belirtilen işlerin yapılmasının mümkün olmadığı açıkça 
ifade edilmelidir.  

Rızaen veya malikle doğrudan anlaşma yapılarak arazi edinimi 
maliyetinin yüksekliği ve uygulamasının hatalı olmasına kar-
şın, bu yöntem ile arazi ediniminin başarılamaması halinde, 
kamulaştırma yolu ile arazi edinimi zorunlu olmaktadır. 3213 
Sayılı Kanunun 46’ıncı maddesi; “İşletme ruhsatı safhasında iş-
letme faaliyetleri için gerekli olan özel mülkiyete konu taşınmaz, 
taraflarca anlaşma sağlanamaması ve işletme ruhsatı sahibinin 
talebi üzerine Bakanlıkça kamu yararı bulunduğuna karar ve-
rilmesi halinde kamulaştırılır. Kamulaştırılan taşınmaz, tapuya 
Hazine adına tescil edilip ruhsat hukuku devam ettiği sürece 
madencilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere ruhsat sahibi adına 
tahsis edilmektedir.” hükmüne yer vermiştir. Kanunun 46’ıncı 
maddesi açıkça işletme safhasında Bakanlık tarafından yapı-
lacak kamulaştırma işleminin çerçevesini çizmektedir. Maden 
işletme dönemlerinde yapılacak kamulaştırma işlemlerinde; 
kamu yararı kararı alınması ve onanması, kamulaştırma hazırlık 
işlemleri, bedel takdiri ve tescile ilişkin bütün işlemlerin 2942 
Sayılı Kanuna göre yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. 

Maden sahası içinde kurulacak tesislerin su, doğalgaz, elektrik 
ve iletişim hatlarına gereksinimi olmakta ve bu tür tesis için de 
arazi edinimi zorunlu olmaktadır. Bu alanda yaşanan sorunlar 
dikkate alınarak 4/2/2015 tarih ve 6592 Sayılı Kanun’un 20’inci 
maddesi ile 3213 Sayılı Kanun’un 46’ıncı maddesine eklenen 
yeni düzenleme ile işletme ruhsat sahasında ve/veya müca-
virinde kurulacak tesislerde kullanılacak ve ruhsat sahası dı-
şından getirilecek olan su, doğalgaz, elektrik ve haberleşme 
hatları için ruhsat sahibi Bakanlığa müracaat ederek irtifak ve/
veya intifa hakkı tesisini talep edebileceği hükme bağlanmıştır. 
Maden sahalarında işletmecilik faaliyetlerinin gerekli kıldığı te-
sislerin inşa edilmesi ve işletilmesi, söz konusu faaliyetin katma 
değerini olumlu yönde etkileyeceği için yapılan bu düzenle-
menin önemli olduğu, maden tesislerinin teknik altyapı ge-
reksinimlerinin giderilmesine katkı yaptığı ve toplumun genel 
menfaatine de uygun olduğu açıktır.  

Maden sahası içindeki orman arazisi ve mera arazisinin kul-
lanımına ilişkin izinler ve ödenmesi gereken bedellerin ilgili 
mevzuatına göre yürütülmesi zorunludur. Orman alanlarında 
madencilik faaliyetleri için gerekli izinler 6831 sayılı Orman 
Kanunu 16. maddesi ve Orman Kanununun 16’ncı Maddesi-
nin Uygulama Yönetmeliği kapsamında alınmaktadır. Devlet 
ormanları içinde maden aranması ve işletilmesi ile ilgili her 
türlü madencilik faaliyeti için gereken işletme, tesis ve altya-
pı tesislerine bedelleri karşılığında Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından maden ruhsat süresi boyunca izin verilmektedir. 
Ruhsat sahibi tarafından taahhüt edilen hususlara uyulmadığı 

ve gerekli izinler alınmadan faaliyette bulunulduğunun tespit 
edilmesi halinde, faaliyetler durdurulmakta gerek Maden Ka-
nunu, gerekse Orman Kanunu hükümlerince cezai yaptırımlar 
uygulanmaktadır.

Mera alanlarında madencilik faaliyetlerinin yapılması için ge-
rekli olan izinler, 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14’üncü madde-
si ve Mera Yönetmeliğinin 8’inci maddesi kapsamında alınmak-
tadır. Bütün izinler Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Müdürlükleri 
tarafından verilmektedir. Arama faaliyetleri için gerekli izinler 
tahsis amacı değiştirilmeden Valilikler tarafından verilmekte 
olup, maden arama faaliyetleri bittikten sonra ruhsat sahibi fa-
aliyette bulunduğu alanları düzenleyerek en geç altı ay içinde 
çevre ile uyumlu hale getirmek zorundadır. İşletme amaçlı tüm 
faaliyetlerin yapılacağı alanlara tahsis amacı değiştirilerek izin 
verilmektedir. Söz konusu alanlar, bedelleri alınarak tapuya ha-
zine adına tescil edilmekte ve maden ruhsat sahibi adına tahsis 
edilmektedir. Ruhsat sahibi tarafından mera tahsis değişikliği 
yapılmadan faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi halin-
de faaliyetler durdurularak Maden Kanunu ve Mera Kanunu 
hükümlerine göre cezai yaptırımların uygulanması söz konusu 
olmaktadır.

Maden arama dönemi içinde faaliyet sahasında özel mülkiye-
te konu taşınmazların bulunması ve ruhsat sahibinin taşınmaz 
maliki ile anlaşma yaparak arazi ediniminin tamamlanamaması 
halinde, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına müracaat edile-
rek irtifak hakkı tesisi ve kamulaştırma yoluyla arazi edinimi 
gerekmektedir. 2942 Sayılı Kanun’a göre yapılacak irtifak hakkı 
tesisi bir kamulaştırma yöntemi olduğu için mevzuatta sadece 
kamulaştırma başlığının kullanılması uygun olacaktır. Bakanlık 
tarafından kamu yararı kararı verilmesinden sonra, kamulaştır-
ma işlemleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca yapıl-
makta ve tüm masraflar ile kamulaştırma bedeli ruhsat sahibi 
tarafından karşılanmaktadır. Kamulaştırılan taşınmaz tapuya 
hazine adına tescil edilmekte ve ruhsat süresince madencilik 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere ruhsat sahibi adına tahsis 
edilmektedir. Ruhsat sahibi irtifak hakkı verilen ve kamulaştırı-
lan alanı amacı dışında kullanamamaktadır. 2942 Sayılı Kanun, 
devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından gerçek ve özel hukuk 
tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların kamu ya-
rarının gerekliliği ilkesine uygun olarak kamulaştırılmasını ve 
kamulaştırma işlem aşamalarını düzenlemektedir. Ayrıca bu 
kanun, kamulaştırma işlemine karşı idare tarafından adli yar-
gıda açılacak kamulaştırma bedelinin tespit ve tescil davasının 
usul ve esaslarına, kamulaştırma amacı doğrultusunda kulla-
nılmayan taşınmazın geri alınması işlemlerine de detaylı bir 
şekilde yer vermektedir. 

Birçok proje alanında zorunlu olduğu halde rızaen arazi edi-
nimi ve bunun başarılamaması hâlinde satın alma yoluyla 
kamulaştırma ve bu işlemde de uzlaşma olmaması halinde 
2942 Sayılı Kanunun 10’uncu maddesine göre kamulaştırma 
bedelinin tespiti ve tescil davasının açılması yoluna gidilmek-
tedir. Kamulaştırma işlemleri, kamu yararının olduğu bazı  
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acil durumlarda kıymet takdiri dışındaki işlemler daha son-
radan tamamlanmak üzere, öngörülen usulde taşınmaza el 
konulmasıyla da yapılabilmektedir. Bu durumda 2942 Sayılı 
Kanun’un 27’inci maddesine göre acele kamulaştırmanın da 
gerekli olan zamanlarda yapılabilmesi gerektiği açıktır. İlke 
olarak acele kamulaştırma; 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükel-
lefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiya-
cına veya aceleciliğine Cumhurbaşkanlığı tarafından karar 
alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü 
durumlarda gerekli olan taşınmazların kamulaştırılmasında 
uygulanabilmektedir. 5177 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik 
ile kamulaştırma işlemlerinin 2942 Sayılı Kanun hükümlerine 
göre yapılacağı hüküm altına alınmış olduğuna göre 2942 
Sayılı Kanun’da sayılan; satın alma yoluyla kamulaştırma, ir-
tifak hakkı tesisi, trampa yoluyla kamulaştırma, acele kamu-
laştırma gibi yöntemlerle arazi edinimi yapılmasının önünde 
engel bulunmamaktadır. Sıklıkla maden sahalarında acele ka-
mulaştırma yapılması ve acele el koyma kararının alınmasının 
eleştiri konusu yapıldığı ve mümkün olamayacağı ifade edil-
se de acele el koyma kararı için 2942 Sayılı Kanun’un 27’inci 
maddesine göre dava açılmasının pekâlâ mümkün olabilece-
ği vurgulanmalıdır. 

Arazi varlığının tarımsal üretim için uygun olduğu ve nispeten 
arazi varlığının kıt olduğu yerlerde, verimli arazilerin korunma-
sı ve madencilik faaliyetlerinin istenmemesi gibi durumlarla 
karşılaşılmaktadır. Tarım arazilerinde madencilik faaliyetleri 
yapılabilmesi için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım 
Kanununun 13’üncü maddesi ve Tarım Arazilerinin Korunması, 
Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine 
göre mutlak tarım arazisi, özel ürün arazisi, dikili ve sulu tarım 
arazileri ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ta-
rafından kamu yararı kararı verilmesi ve daha sonra faaliyetin 
yürütüleceği ilin toprak kurulu tarafından tarım dışı kullanım 
izinlerinin verilmesi gerekmektedir. 2942 Sayılı Kanun kapsa-
mında verilen kamu yararı üzerine ayrıca 5403 Sayılı Kanun 
kapsamında ikinci kamu yararının verilmesi, esasen tekerrür 
işlem olarak görülmekte ve önemli ölçüde zaman kaybının 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Zaten ruhsat sahibi faa-
liyetlerini çevre ve tarım arazilerine zarar vermeyecek şekilde 
yürütmekle ve kendilerine madencilik faaliyetleri boyunca tah-
sis edilen yerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına getirmekle 
yükümlü bulunmaktadır. 

Madencilik yatırımı yapacak firmaların, arazi 
edinim ve kamulaştırma sürecinde yaşadıkları 
başlıca sorunlar nelerdir? Bu konuda sektörün 
durumunu nasıl görüyorsunuz?
2942 Sayılı Kanun’un “satın alma usulü” başlıklı 8’inci mad-
desine göre idarelerin tapuda kayıtlı olan taşınmazlarla ilgili 
olarak yapacağı kamulaştırmalarda satın alma usulünü ön-
celikle uygulamaları zorunluluğu bulunmaktadır. İdarelerin 
yapacağı kamulaştırma işlemlerinde satın alma usulünü ön-
celikle uygulamaları gerektiği, 4650 Sayılı Kanun’un 3’üncü 
maddesi ile yapılan değişiklik ile 2001 yılında uygulamaya 

girmiştir. Değişiklikten önceki madde, kamulaştırma yapacak 
idare tarafından kamulaştırma kararının alınmasından sonra, 
kamulaştırma işleminin her aşamasında, taşınmazın sahibi ile 
anlaşarak, söz konusu taşınmazı satın alabileceği hüküm altı-
na alınmıştır. 4650 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonra 
“satın alma usulü” öncelikle uygulanacak yöntem haline gel-
miştir. 2942 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesi incelendiğinde 
burada Türk Borçlar Kanunu’nun 207’inci maddesi anlamında 
bir satış sözleşmesinin söz konusu olmadığı görülmektedir. 
Satın alma usulü uygulanmasında malikin idare ile sınırlı bir 
pazarlık yapması mümkündür. Malik idare ile uzlaşmasa da 
taşınmazının kamulaştırılmasına engel olamamaktadır. Bu 
nedenle kamulaştırma işlemini, çabuklaştırma için öngörü-
len bu yöntemde de bireyin tam anlamda serbest iradesin-
den söz edilememektedir. Bununla birlikte tapuda kayıtlı 
taşınmazlar hakkında yapılacak kamulaştırma işlemlerinde 
öncelikle satın alma usulünün uygulanması gerekeceği için 
tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlarda satın alma usulünün 
uygulanması mümkün değildir. Hatta üzerinde zilyetliğin 
söz konusu olduğu taşınmazlarda bile zilyetliğin henüz mül-
kiyet hakkına dayanıp dayanmadığının belirsizliği karşısında 
bu yöntemi kullanmaya imkan da bulunmamaktadır. Ayrıca, 
kamulaştırma konusu taşınmazın tapuya kayıtlı olmaması 
durumunda, idarenin Kanunun 8’inci maddesi uyarınca de-
ğer tespitinin yapılmasına da gerek olmadığı düşünülebilir. 
Ancak 2942 Sayılı Kanun’un 10’uncu maddesine göre bedel 
tespiti ve tescil davasının açılmasında dava dosyasında bu-
lunması gereken belgeler arasında “kıymet takdiri raporu” da 
sayıldığı için tescil dışı araziler ile zilyetlikle işlenen araziler 
için de değerleme yapılması ve rapor hazırlanmasının, bedel 
tespiti ve tescil davası aşamasında alınacak bilirkişi raporu-
nun denetimine olanak vermesi bakımından önemli olduğu 
görülmektedir. 

2942 Sayılı Kanunun 8’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre; 
kamulaştırma kararının alınmasından sonra kamulaştırmayı 
yapacak idare, 2942 Sayılı Kanun’un 11’inci ve 12’inci mad-
desinde sıralanan yöntemlere göre değerleme yapması, bu-
nun yapılamaması halinde gayrimenkul geliştirme ve yöne-
timi uzmanları ve kuruluşlarından değerleme raporu alması 
ve gerektiğinde bu çalışmaların geçerliliğini sınamak üzere 
Sanayii ve Ticaret Odalarından ve mahalli emlak alım satım 
bürolarından alacağı bilgilerden de faydalanarak taşınmazın 
tahmini bedelini tespit etmek üzere kendi bünyesi içinden en 
az üç kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla kıymet tak-
dir komisyonunu görevlendirmesi gerekmektedir. 2942 Sayılı 
Kanun, kıymet takdir komisyonunun idarenin kendi bünyesin-
den seçeceği en az üç kişiden oluşacağını öngörmüş olup, üye 
sayısına üst sınır getirilmemiş ve üyelerin niteliklerini de tespit 
edilmemiştir. Ayrıca yapılacak işin yoğunluğuna göre birden 
fazla komisyon kurulmasına da imkân tanımaktadır. Madde 
hükmünde komisyonda yer alacak kişilere ilişkin bir düzenle-
me getirilmediği gibi, kamulaştırmayı yapan idarenin bu ko-
misyonu kendi bünyesi içinden nasıl oluşturacağına ilişkin bir 
açıklık da bulunmamaktadır. 
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Madencilik sektöründe kamulaştırma süreci 1,5-2 yıl sürmek-
le beraber bu uzun zaman süreci bir an önce yatırım yapmak 
isteyen maden şirketlerini büyük sıkıntıya düşürmektedir. 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)’ne kamu-
laştırma talebinde bulunulduktan sonra kamu yararı kararı 
verilme sürecine kadar geçen zaman ve kamu yararı verilme-
si aşamaları, maden şirketlerine fazlasıyla zaman kaybettir-
mektedir. Ayrıca olağan kamulaştırma davalarının çok uzun 
sürmesi de madencilik yatırımlarının gecikmesine neden 
olmakta ve önemli ölçüde ekonomik kaybın oluşmasına yol 
açmaktadır. 

Maden sahalarında yapılacak kamulaştırma iş-
lemleri için maden firmalarına önerileriniz ne-
lerdir?
İstisnasız bütün projelerde taşınmaz malikleri genellikle ka-
mulaştırma bedelinin düşük olduğunu beyan etmekte ve 
bunu şikayet konusu yapmaktadırlar. Bazen bu şikayetlerin 
yapılmasına yerel düzeyde farklı çıkar gruplarının da destek 
verdiği dikkati çekmektedir. Ancak kişilerin maddi ve manevi 
bağlarla bağlı bulunduğu mülkten ayrılmasının yarattığı ruh-
sal sarsıntı ile mağdur edildiği duygu ve kanısına kapılması 
normaldir. Bu durum da sosyal sıkıntılara sebep olmaktadır. 
Taşınmaz malikleri mülklerinin elden çıkması halinde bedel 
almalarına ilave olarak madencilik işletmelerinde istihdam 
olanağı bulma ve madene dayalı olarak gelişen iş alanların-
dan da gelir veya karşılıksız yardım ve destek bulma arzusu 
içinde olmaktadır. Hatta taşınmazların kamulaştırılmasını iste-
meyen maliklerin bile iş olanağı ve sosyal yardım alma konu-
sunda oldukça istekli olduklarına sık sık tanık olunmaktadır. 
Bu koşullarda madencilik işletmelerinde arazi ediniminin birer 
birim olarak kurulması ve bu birimlerde gayrimenkul geliştir-
me ve yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesi, bu yolla arazi 
edinimi sürecinin şansa bırakılması yerine uzmanı tarafından 
yönetilmesi zorunlu görülmektedir. Bu birimin aynı zamanda 
madencilik sektöründe başlıca paydaşlardan biri olan yerel 
toplum ile ilişkileri de sürdürmesi yararlı olacaktır. Madencilik 
sektörü arazi edinim sürecindeki en büyük engellerden biri de 
toplum üzerindeki olumsuz algıdır. Toplumda oluşan genel 
algı olarak, madenci çevreyi kirleten, tahrip eden potansiyel 
suçlu olarak görülmektedir. İşletilen tüm madenler herhangi 
bir şahsa veya firmaya ait olmayıp, toplumun ortak varlığını 
oluşturmaktadır. Sektörü anlamadan, sektör tecrübesi olan 
birilerini dinlemeden sadece önyargı ile sektöre yaklaşmak 
yerine dışa bağımlılığın azalması için herkesin madencilik sek-
törünü sahiplenmesi gerekmektedir. Özetle madencilik şir-
ketlerinin başta algı yönetimi, halkla ilişkiler ile arazi edinimi 
sürecinde profesyonelleşme konusuna özel önem vermeleri 
gerekmektedir. 

Kamulaştırma, taşınmaz sahibini sebepsiz bir zenginleştirme 
olmadığı kadar, taşınmazın değerinden çok düşük bir bedel-
le alarak onu fakirleştirmek de değildir. Kamulaştırma sonucu 
taşınmaz sahibi kendisine haksızlık yapılarak taşınmazının elin-
den zorla alındığı duygusuna kapılmamalıdır. Kamulaştırma iş-

lemi, yatırım yapmak isteyen özel hukuk tüzel kişisini de zarara 
sokmayacak şekilde olmalıdır. Bu iki durum arasında bir denge 
sağlanarak kamulaştırma bedeli tespit edilip işlemler yürütül-
melidir. 2942 Sayılı Kanun’da taşınmazın değerinin tespitinde 
kamulaştırmayı gerektiren değer artışının dikkate alınmayaca-
ğı şeklinde hüküm bulunmasına rağmen, kamulaştırma bilir-
kişi raporlarında objektif değer artışının özellikle madencilik 
faaliyetleri ile ilişkilendirilip arttırılmaktadır. Bilirkişi kurulların-
ca 2942 Sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması ve madenci-
lik faaliyetlerinin yarattığı değer artışının göz önüne alınması 
mümkün değildir. Özellikle metalik madencilik faaliyetlerinin 
kamulaştırma süreçlerinde objektif değer artışının madencilik 
faaliyetleri ile ilişkilendirip arttırıldığı gözlemlenmektedir. Her 
ne kadar üç boyutlu bir mülkiyet yapısı öngörülmüş olsa da 
madenler üzerinde mülkiyet sahibinin herhangi bir tasarruf 
yetkisinin olmadığı bilirkişiler tarafından dikkate alınmamakta-
dır. Kamulaştırma bedelinin tespitinde bilirkişiler yerel düzey-
de gerçekleşen arazi alım-satım değerleri ile arazilerde yaygın 
olarak yetiştirilen ürünlerin toptan üretici satış fiyatları (stopaj 
ve diğer yasal kesintileri hariç) yerine perakende ürün satış fi-
yatlarını kullanarak yüksek bedel tespit etme eğilimindedirler. 
Bu koşullarda madencilik için yapılan kamulaştırma işlemlerin-
de arazi bedellerinin yerel piyasa koşullarına oranla birkaç kat 
artması kaçınılmaz olmakta ve yüksek arazi bedelleri firmaları 
sıkıntıya sokmakta ve sonuç olarak madenlerin işlenmesi ve 
ekonomiye kazandırılması hedefine ulaşılması uzun zaman 
almakta ve hatalı yerel uygulamaların sonuçlarından ülke eko-
nomisi olumsuz etkilenmektedir. 

Kamulaştırmaya konu olan taşınmazın cins, nitelik ve kanun 
hükümlerine uygun olarak değerlendirilmesi için oluşturulan 
bilirkişi heyetinde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uz-
manlarının bulunması zorunludur. Buna ilave olarak 6100 sa-
yılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 293’üncü maddesinde 
tanımlanan uzman görüşü ile mala zarar verme ve kirletme 
ile ilgili davalarda da Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ta-
raf bilirkişilerinin oluşturulmasında da, 6754 Sayılı Bilirkişilik 
Kanunu ile değişik 2942 Sayılı Kanun’un 15’inci maddesin-
de belirtildiği biçimde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 
uzmanlarının bilirkişi olarak görevlendirilmesi ve ayrıca fir-
malar tarafından da uzman görüşüne başvuru yapılmasında 
aynı yolun izlenmesi gerekli ve yararlı görülmektedir. Ankara 
Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliş-
tirme ve Yönetimi Bölümü hemen hemen bütün yerli ve ya-
bancı firmalardan gelen saha çalışması yapılması, değerleme 
araştırması, yeniden iskan ve sayılan diğer çalışmaları ulusla-
rarası standartlara göre yapma hususunda yoğun çaba harca-
mayı, bu alanda ülkemizde hemen hemen hiç bilinmeyen ve 
uygulamaya taşınamayan standartların yerleşmesi için yerel 
düzeydeki hatalı işlemlerin azaltılmasına önemli katkı yap-
mayı sürdürecektir. 

Maden firmalarının yerel düzeyde ilgili kamu kurumları ile 
ilişki kurmasında da sorunlarla karşılaşılmaktadır. Özellikle 
kamulaştırma sürecinde Valilikler tarafından kurum yet- 
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kilendirme süreci içinde hangi kurumun yetkilendirileceği 
hususunda sıkıntılar yaşanmakta ve bu durum ruhsat sahi-
bi açısından zaman kaybına neden olmaktadır. Günümüze 
kadar maden sahalarında yapılan çalışmaların sonuçlarına 
göre valiliklerde kurulan mera komisyonlarının üye yapısı in-
celendiği zaman; gerekli bütün uzmanlık dallarından yeterli 
sayıda uzmanın komisyonda yer almadığı, mevcut komis-
yon üyelerinin özellikle mera arazilerinde tahsis amacının 
değiştirilmesi veya cins tashihinin yapılması, ot bedeli veya 
gelirinin tespiti, kamu yararı veya toplum yararının varlığının 
analizi ile mera arazilerinin başka amaçlarla kullanıma uy-
gunluğunun analizini rasyonel olarak yapamadıkları ortaya 
çıkmaktadır. Meralarda cins değişikliği ve ot bedeli hesapla-
malarının varsayıma dayandığı, hiç ot çıkmayan meralara bile 
ülke ortalamasının üzerinde verime sahip mera arazileri gibi 
değerleme yapıldığı ve fiili durum yerine varsayıma dayalı iş-
lemlerin ön plana çıktığı birçok örnek bulunmaktadır. Mera 
komisyonlarının profesyonel hizmet sunabilmeleri açısın-
dan mutlaka komisyonların oluşum biçimlerinin yeniden ele 
alınması ve komisyonlara gayrimenkul geliştirme ve yöneti-
mi uzmanlarının katılmasının, cins değişikliklerinin rasyonel 
esaslara göre yapılması, ot bedeli (veya kullanım bedeli) ve 
arazi devir bedelinin tespitinin rasyonelleştirilmesi açısından 
olumlu etkilerinin olabileceği sonucu vurgulanmalıdır. Diğer 
yandan yerel düzeyde maden işletmelerinin ilişki içinde bu-
lunduğu; kadastro, tapu, tarım, orman, milli emlak, belediye 
ve diğer kurumlardan kaynaklanan önemli sorunların oldu-
ğu bilinmektedir. Özellikle madencilik ve enerji şirketlerinin 
arazi edinimi ve faaliyet izinleri ile ilgili idarelerin söz konusu 
işlemleri hızlı ve rasyonel biçimde yürütebilmeleri için nite-
likli personel istihdamı yanında, istihdam edilen personelin 
yeterli teknik kapasiteye sahip olmalarının sağlanması ge-
rekmektedir. 

Maden sahalarında yapılacak arazi edinim ve 
kamulaştırma işlemleri için kurumsal olarak ne 
yapılmasını tavsiye edersiniz? 
T.C. Anayasası’na göre tabii servetler ve kaynaklar devletin 
hüküm ve tasarrufu altında olup, bunların aranması ve işletil-
mesi hakkı devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, 
gerçek ve tüzel kişilere devredebilmektedir. Maden Kanunu 
gereğince alınan maden ruhsatı ile gerçek ve tüzel kişiler, ma-
denleri belli süreliğine arama ve işletme hakkına sahip olup, 
madencilik faaliyetlerinde Kamulaştırma Kanunu 5. maddesi-
ne göre kamu yararı verme yetkisi denetimine tabi oldukları 
Bakanlık olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. 2942 Sa-
yılı Kanun’un 6’ıncı maddesi 2’nci fıkrası gereğince Bakanlıklar 
veya Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen kamu yararı karar-
larının ayrıca onaylanmasına gerek olmadığından, Bakanlık 
tarafından verilen kamu yararı kararları başkaca bir mercii 
tarafından onaylanmamaktadır. Diğer yandan maden arama 
faaliyetlerinde arama sahası içinde özel mülkiyete konu taşın-
mazların bulunması halinde, MAPEG’e firma tarafından müra-
caat edilmesi halinde sınırlı süreli irtifak hakkı tesisine imkan 
verilmeli ve bu amaçla 3213 Sayılı Kanun’un ilgili hükümleri 

mutlaka gözden geçirilmelidir. Maden sahalarındaki arazilerin 
kamulaştırma bedelleri yerel bilirkişi kurullarınca belirlenmek-
te olup, bu bedellerin genel olarak gerçekçi olmadığı ve yerel 
piyasa koşullarına oranla çok yüksek olduğu dikkati çekmek-
tedir. Benzer biçimde kamu arazilerinden alınan izin bedelleri 
de hem hesaplanma yöntemleri, hem de tutarları yönünden 
kabul edilebilir görünmemektedir. Bu koşullarda MAPEG bün-
yesinde arazi edinimi ve kamulaştırma işlemlerinin bir bütün 
olarak izlenmesi, hatta bütün maden sahalarında kamulaş-
tırma işlemlerinin söz konusu kurum tarafından yapılması ve 
kamulaştırma bedeli ile işin diğer giderlerinin talep sahibi fir-
ma tarafından ödenmesine yönelik düzenleme ve yapılanma 
gerçekleştirilmelidir. 

Madencilik faaliyetleri ile ilgili ruhsatların MAPEG tarafından 
verilmekte olmasına karşın, arazi edinim sürecinde birçok fark-
lı kanuna dayanarak farklı bakanlık birimlerinden izin alınması 
gerekmektedir. 3213 Sayılı Kanun ile diğer kanunlarla uyum 
sorunu ve bakanlıklar arası koordinasyon eksikliği bulunmak-
tadır. 3213 Sayılı Kanun dışında diğer kanunlarla getirilen ya-
saklama, sınırlama ve engeller yatırımcıların sektöre girmesini 
olumsuz etkilemektedir. 3213 Sayılı Kanun’da tanımlanan arazi 
edinimi dahil olmak üzere tüm işlemlerin tek kanunla yönetil-
mesi ve diğer kanunlardan kaynaklanan sorunlara ve bakan-
lıklar arasındaki koordinasyon eksikliklerine son verilmelidir. 
Devlet tarafından madencilik sektörünün desteklenmesi ve 
geliştirilmesi, maden politikalarının belirlenmesi ve izin süre-
cinin bir parçası olan arazi edinim sürecindeki mevcut sorun-
ların çözümü gerekmektedir. Firma tarafından satın alınan ile 
kamulaştırılan bütün taşınmazların mülkiyeti Hazineye kaldığı-
na göre kamunun daha çok işin içine girmesi ve firmaların kısa 
sürede işletme faaliyetlerine başlamasının önünün açılması 
zorunlu görülmektedir. Bunun için arazi edinimi ve kamulaş-
tırma işlemleri ile ilgili MAPEG bünyesinde daire başkanlığının 
oluşturulması ve konunun uzmanları ile güçlendirilmesi uygun 
olacaktır.

Arazi edinim sürecinin uluslararası standartlar gözetilerek 
yapılması, madencilik projelerinden doğrudan ya da dolaylı 
olarak etkilenmesi sonucu ekonomik kayba uğrayan kişilerin 
kayıplarının telafi edilerek tazmin edilmesi gerekli olmakla 
birlikte bu alanda uluslararası düzeyde geçerli olan standart-
lar bulunmaktadır. Ancak bu standartların yabancı bankalar-
dan kredi kullanan firmalar hariç, genel olarak ülke içindeki 
uygulamalarda dikkate alınmadığı görülmektedir. Ulusla-
rarası değerleme standartları ile yeniden iskan ve yerleşim 
konularındaki standartların madencilik alanında yaygın ola-
rak uygulanması mevzuat değişikliği ile zorunlu tutulması, 
bu yolla hem firmaların yabancı kaynaklara kolay ulaşımının 
sağlanması, hem de yerel düzeyde kamulaştırma uygulama-
larının neden olduğu hoşnutsuzluğun azaltılmasına özen 
gösterilmelidir. Bakanlığın konu ile ilgili yoğun çalışma yap-
ması, yurt madenciliğinin geliştirilmesi ve yurtiçi kaynakların 
ekonomiye kazandırılması bakımından yaşamsal önem taşı-
maktadır.  
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Madencilik faaliyetlerinde tüm arazi edinimi sürecinin faz-
lasıyla uzun zaman almasının dışında idari izinlerin alınması 
da başka bir sorun haline dönüşmüştür. Önce 2012/15 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi ile günümüzde 2018/8 Sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Genelgesi ile madencilik için arazi ediniminde 
ayrıca izin alınması gerekmekte ve bu da sürecin biraz daha 
uzamasına ve dolaylı olarak kaynak maliyetinin artmasına 
neden olmaktadır. Madencilik için arazi ediniminin Genel-
ge kapsamından çıkarılması ancak maden ruhsatlarının izne 
bağlanması yerinde olacaktır. Madencilik sektöründe arazi 
ediniminin genelge kapsamı dışına çıkarılması ile arazi edini-
mi sürecinin kısaltılması ve zaman kaybının önüne geçilmesi 
mümkün olacaktır. Önceleri 2012/15 Nolu Genelge ve daha 
sonra 2018/8 Nolu Genelge ile madencilik sektörünün ileri 
gitmesi yerine adeta geriye gittiği dikkati çekmektedir. Yer 
altı kaynaklarının üretilerek dışa bağımlılığın azalması için 
madencilik sektörü yatırımcılarının önündeki engellerin kal-
dırılması gerekmektedir.

Madencilik faaliyetleri orman izinlerinden tahsil edilen bedel-
lerin hesaplanma yöntemleri oldukça karışık ve uluslararası 
standartlarla çelişmekte olup, bu hesaplamaların daha basit ve 
anlaşılır hale getirilerek yeni bir hesap yönteminin geliştirilme-
si gerekmektedir. İzin bedellerindeki artışlar ekonomik olarak 
madencilik faaliyetlerinin sürdürülemez hale gelmesine, yatı-
rımcıların sektörden çıkmasına veya yeni yatırım yapamama-
sına neden olmuştur. İzin bedel hesaplarının yeniden gözden 
geçirilerek bedellerin makul seviyelere indirilmesi, yeniden 
düzenlenmesi ve her yıl kira bedeli olarak alınan arazi izin be-
delinin kaldırılması gerekmektedir.

Özellikle kamu yararı kararı alınması ve olağan kamulaştırma 
işlemlerinin çok uzun sürmesi madencilik yatırımlarını fazla-
sıyla geciktirmektedir. Bu sebepten yol, baraj, havaalanı, kent-
sel dönüşüm ve enerji yatırımları alanında sıklıkla uygulanan 
acele kamulaştırma sürecinin madencilik için kullanımı da söz 
konusu olabilecektir. 

Madencilik faaliyetleri yatırım kararı aşamasının en önemli 
kısmını oluşturan arazi edinim süreci, sektör açısından bü-
yük bir önem taşımaktadır. Madencilikte, yerinde yapılması 
ve işletilmesi zorunluluğundan dolayı yer seçimi şansı bu-
lunmamaktadır. Madencilik projelerinde arazi edinim süre-
ci maliyet kalemleri projenin yatırım kararının verilmesinde 
çok büyük rol oynamaktadır. Madencilikte orman izin süre-
ci, mera tahsis değişikliği işlemleri, tarım dışı amaca tahsis 
ve kamulaştırma süreçleri oldukça uzun sürmekle birlikte 
çok fazla prosedüre sahiptir. Bu durum bir an önce yatı-
rım yapmak isteyen madencilik şirketlerini olumsuz yönde 
etkilemektedir. İzin süreleri ile ilgili yaşanan sıkıntıları en-
gellemek için kanun ve uygulamaların açık, uyumlu, yapıcı, 
basit, uygulanabilir ve sektörün fikirleri alınarak oluşturul-
ması sağlanmalı, gereksiz prosedürlerin azaltılarak, belirli 
bir sistem kurulması ile izin sürelerinin kısaltılması gerek-
mektedir. 

Son olarak eklemek istediklerinizi alabilir 
miyiz?
Madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve ekonomiye katkısı-
nın yükseltilmesi için maden ruhsatlarının değerlemesi, ma-
dencilikte proje geliştirme ve proje değerleme, arazi edinimi 
ile fiziksel ve ekonomik yeniden iskan konularında uluslararası 
standartlara uygun yapılanmanın hızla tamamlanması ve uy-
gulamaya geçilmesi gerekmektedir. 7 Eylül 2016 tarih ve 6745 
Sayılı Kanun ile 3123 Sayılı Kanun’un ek 14’üncü maddesi ile 
maden sahalarında yapılan maden arama ve işletme faaliyet-
lerin uluslararası standartlara uygun raporlanması ve bu ra-
porlamaların doğru, güvenilir ve şeffaf olmasını sağlamak için 
Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu 
(UMREK) kurulması önemli bir gelişme olarak görülmektedir. 
UMREK bünyesinde maden sahalarının bir bütün olarak doğal 
kaynak muhasebesinin yapılması, maden ruhsatlarının ulus-
lararası değerleme standartlarına uygun olarak değerleme iş-
lemlerinin yapılması, maden işletmelerinin ruhsatlar ile proje 
değerleme raporlarını teminat olarak göstererek iç ve dış kay-
naklardan kredi kullanmalarının önünün açılması sağlanmalı-
dır. Zaten 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na 
göre üzerinde rehin hakkı kurulabilecek taşınır varlıklar arasın-
da “başka bir sicile kaydı öngörülmeyen ve idari izin belgesi 
niteliğinde olmayan her türlü lisans ve ruhsatlar” da alınmış 
olup, maden ruhsatlarının da bu kapsamda olduğu, ancak 
teminatın değerlemesini yapacak uzmanların olmadığı ve bu 
alanda değerleme ve raporlama standartlarının gelişmemiş 
olması nedeni halen işletmelerin bu yolla kredi kullanama-
dıkları bilinmektedir. Diğer yandan maden işletmelerinin var-
lıklarının gerçek değerleri ile mali kayıtlara alınması ve duran 
varlıklar arasında yer alacak gayri maddi varlıklar (ruhsatların) 
da belirtilen esaslara göre değerlemesinin yapılması ve şirket-
lerin teminat değerinin yükseltilmesi kaçınılmaz görülmekte-
dir. Maden işletmelerinin uluslararası finans kurumlarından 
kolaylıkla kaynak bulmalarını sağlamak için madencilik sonra-
sı arazi onarımı ve arazinin eski haline getirilmesi ve yerel eko-
nomiye kazandırılmasına yönelik çalışmaların da uluslararası 
standartlar ve iyi uygulama örneklerine bakılarak “kurumsal 
sosyal sorumluluk” ve “kurumsal gayrimenkuller” kapsamın-
da ele alınması, madencilik sonrası arazinin eski haline geti-
rilmesinin mutlaka hazırlanacak arazi onarımı ve restorasyon 
planına uygun olması ve madencilik sonrası yerel yerleşimle-
rin gelirlerinde olası azalmanın eski haline getirilen arazinin 
gelir getirici faaliyetlerde kullanıma açılması ile telafi edilmesi 
gerekli olacaktır. Üniversitelerin başta gayrimenkul geliştirme 
ve yönetimi bölümleri olmak üzere ilgili bütün birimlerinde 
doğal kaynakların yönetimi, değerlemesi ve yeniden yerleşim 
araştırmaları ile ilgili derslere programlarda yer verilmesi ve 
sektöre nitelikli insan kaynağı desteğinin verilmesi zorunlu-
dur. Sonuç olarak gerek maden şirketleri, gerekse ilgili kamu 
otoritesinin yeniden yapılandırılması ve mevzuatın gözden 
geçirilmesi yoluyla madenciliğin ülke ekonomisine olan kat-
kısının çoğaltılması, dışa bağımlılığın azaltılması ve toplumsal 
kalkınma için güçlü ve yerli kaynak oluşturulması mümkün 
olacağı vurgulanmalıdır. 
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DEĞERLENDIRME

Yer Bilimleri, Maden ve Metalürji 
Profesyonelleri Birliği (YERMAM)

UMREK - Ulusal Madenlerde 
Rezerv ve Kaynak Raporlama 
Komisyonu
Bilindiği gibi en riskli sektör olan 
madencilikte, aramalar sonucunda 
ortaya çıkan kaynağın nicelik ve ni-
teliklerinin belirlenmesinde bir çok 
zorluk bulunmaktadır. Riskin yanın-

da yatırım tutarının da o denli büyük olması, ortaya konan 
verilerin güvenilirliği üzerinde durulmayı gerektirmektedir. 
Arama, kaynak ve rezerv belirleme, araştırma ve üretim es-
nasında kullanılacak verilerin uluslararası kabul görmüş stan-
dartlarda olması, akredite laboratuvarlarda analiz ve testleri 
yapılmış, yetkin kişiler (YK/QP) tarafından açık, şeffaf ve güve-
nilir olarak raporlanmış olması beklenmektedir. Bu nedenle 
uluslararası düzeyde kabul edilebilir arama, kaynak ve rezerv 
standartları/sınıflandırma sistemi oluşturulması zorunluluğu 
doğmuştur. Uluslararası hammadde ticaretinin ve maden-
cilik yatırımlarının artması ile dünyada farklı isimlerle farklı 
ülkelerde bu standartlar oluşturulmuş ve doğruluğu kabul 
görmüştür. Bunlar; PERC (Avrupa Birliği), JORC (Avustralya), 
SAMREC (Güney Afrika), SME (ABD), CIM (NI43-101-Kana-
da), NAEN (Rusya), KOMBERS (Endonezya), CBRR (Brezilya), 
Comision Minera (Şili), KAZRC (Kazakistan), MPIGM (Moğo-
listan)’dır. Türkiye’nin standartları da UMREK olarak adlandı-
rılmıştır. Türkiye ile birlikte 13 üyenin bir araya geldiği ulus-
lararası organizasyon ise Uluslararası Raporlama Standartları 
Komitesi (CRIRSCO)’dir. 

20.8.2016 tarih ve 6745 Sayılı Kanun’la, 3213 Sayılı Maden Ka-
nunu’na eklenen 14. Madde ile kurulan UMREK; MİGEM, MTA, 
BDDK, TBB, SPK, BİST, TOBB ve özel sektör temsilcilerinden 
oluşmaktadır. Türkiye UMREK ile CRIRSCO’ya üye olan 13. ülke 
olmuştur.

YERMAM - Yer Bilimleri, Maden ve Metalürji 
Profesyonelleri Birliği 
YERMAM; yer bilimleri alanındaki, jeoloji, madencilik, cevher 
hazırlama, metalürji, çevre, hukuk, halkla ilişkiler v.b. alanında 
faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı profesyonelleri bir araya 
getirmek, üyeleri arasında ekonomik ve teknik alanlarda işbir-
liğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı tekno-
lojilerden yararlanmak maksadıyla UMREK ile işbirliği yapmak 
amacıyla, bir sivil toplum örgütü olarak 04.12.2017 tarihinde 
kurulmuştur.

YERMAM; Türkiye madencilik sektöründe faaliyet gösteren ku-
rumları ve profesyonelleri temsil eden ulusal, özel, bağımsız 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 amaçla-
maktadır.

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 ve  
uluslararası kabul edilebilirliğini artırmaktır.

UMREK tarafından geliştirilen UMREK Kodu, CRIRSCO tarafın-
dan tam olarak uluslararası standartlara uygun olarak kabul 
edilmiştir. Bu kodları kullanarak çalışacak ve rapor hazırlayacak 
olan UMREK Sertifikası sahibi Yetkin Kişiler (YK/QP) bağımsız, 
etik kuralları olan, üyeleri üzerinde denetleme mekanizması 
kurulmuş profesyonel bir organizasyonun üyeleri arasından 
belirlenecektir. Bu profesyonel organizasyon YERMAM ile sağ-
lanmış olmaktadır. YERMAM üyeleri arasından belirlenecek ve 
UMREK tarafından onaylanacak yetkinliğe sahip olan “Yetkin 
Kişiler”in (YK/QP) imzası olan; arama, kaynak ve rezerv tespit-
leri, bunların dayanak teşkil ettiği fizibilite ve proje çalışmaları 
finans kurumları, yatırımcılar ve sermaye piyasaları tarafından 
kabul görecektir. Yetkin kişi olarak belirlenen YERMAM pro-
fesyonel üyeleri ayrıca UMREK Yetkin Kişi etik kuralları kapsa-
mında faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Böylelikle Türk maden 
profesyonellerinin küresel jeoloji ve maden topluluklarına en-
tegrasyonu sağlanacaktır. 

YERMAM’ın birincil önceliği, sektör uzmanlarının UMREK Kodu 
ile daha ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarına ve Türk profesyo-
nellerin becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaktır.

YERMAM Yönetimi
İlk Genel Kurulu 11 Temmuz 2018 tarihinde yapılan YERMAM, 
9 kişilik Yönetim Kurulu ve 3 kişiden oluşan denetim kurulu se-
çimini gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu kendi arasında yap-
tığı iş bölümünde; Başkanlığı Halit Semih Demircan, Başkan 
Yardımcılığı İbrahim Güney, Sayman Üyeliği Hasan Yücel, Ge-
nel Sekreterliği Selami Korkmaz tarafından üstlenilmiştir. Di-
ğer üyeler ise Atiye Tuğrul, Sevda Güner, Ahmet Şentürk, Nuri 
Ceyhan ve Abdullah Karaman’dır. Üç kişiden oluşan Denetim 
Kurulu üyelikleri ise Mümin Aydın, Murat Yılmaz ve Mücella 
Ersoy’un olmuştur. 

YERMAM Üyelik Şartları
YERMAM üyelik şartları, YERMAM tarafından kabul edilmiş yö-
nerge ile belirlenmiştir. Buna göre; dil, din, ırk ayrımı gözet- 

Halit Semih Demircan
YERMAM Başkanı
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meksizin, belirlenen üyelik kriterlerini taşıyan, birlik tüzüğüne 
ve etik kurallar dahil birlik tarafından çıkartılacak kurallara uy-
mayı yazılı taahhüt eden, yerbilimleri, madencilik ve metalürji 
alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, kamu ku-
rum ve kuruluşları ile çalışanları YERMAM’a üye olabilir (Genel 
Hükümler Madde 2.1.). 

YERMAM’ın üyelik türleri:

1.Onursal Üye, 
2.Profesyonel Üye,
3.Üye,
4.Tüzel Üye.

Üniversitelerden (YÖK’ün denklik verdiği yurt dışı üniversiteler 
dahil) lisans seviyesinde mezun olmuş, madencilik sektörün-
de en az 5 yıllık tecrübeye sahip adaylar YERMAM’a Üyelik için 
başvurabilirler.

Sektörde en az 10 yıllık tecrübe sahibi olan ve bu süre zarfının 
en az 5 yılını üst düzey teknik bir pozisyonda geçirmiş olan ki-
şiler Profesyonel Üye olmak için başvurabilirler.

YERMAM’a maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağ-
lamış olan kişiler ise Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üye 
olurlar.

Madencilik alanında veya maden üretimi, cevher işleme gibi 
endüstri alanlarında faaliyet gösteren veya önemli faaliyetle-
rinin çoğunu madencilik alanında yürüten şirketler, Yönetim 
Kurulu kararı ile Tüzel Üye olarak kabul edilebilirler. 

YERMAM Üyelerinin Hakları
1.YERMAM’ın düzenlediği tüm aktivitelere katılmak, görüş ve 
önerilerde bulunmak, şikâyetlerini sunmak,
2.Oy hakkına sahip Bütün Üyeler ise Yönetim Kuruluna, Profes-
yonel üye ise YERMAM Komitelerine seçilmek,
3.YERMAM faaliyetleri için önerilerde bulunmak,
4.YERMAM faaliyetleri hakkında bilgi almak,
5.Mesleki alanlarda YERMAM’dan düzenli destek almak,
6.YERMAM ya da diğer kuruluşlar tarafından organize edilen di-
ğer mesleki eğitim, aktivitelere katılarak becerilerini geliştirmek,

YERMAM Üyelerinin Yükümlülükleri
1.YERMAM Tüzüğüne ve kurallarına, Etik Kurallarına, Yönetim 
Kurulunca alınan karar ve düzenlemelere uymak,
2.Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Koduna (UMREK 
Kodu) riayet etmek,
3.YERMAM’ın itibarını yükseltmek ve yaymak,
4.YERMAM’ın diğer üyelerine saygı göstermek,
5.Mesleki ve kişisel bilgilerini geliştirmek ve sürdürmek ama-
cıyla mesleki gelişim sürekliliğine katılmak,
6.YERMAM’ın düzenlediği organizasyonlara aktif olarak katılım 
sağlamak,
7.YERMAM tarafından verilen sorumlulukları yerine getirmek,
8.Üyelik aidatını ödemek

YERMAM Mesleki Ahlak (Etik) Kuralları
YERMAM üyeleri, Mesleki Ahlak (Etik) Kurallarına uymakla yü-
kümlüdür. Bunların ana başlıkları aşağıda verilmiştir.

1.Üyelerin ilk sorumluluğu ve en önemli yükümlülüğü her za-
man toplumun sağlığı, refahı ve güvenliği olacaktır.
2.Üyeler, faaliyetlerinde mesleğin onurunu ve itibarını koruya-
cak, dürüstlükten ayrılmayacak ve kendilerini mesleki alanda 
geliştirmek amacıyla davranış göstereceklerdir.
3.Üyeler, yetki alanları dışında faaliyette bulunmayacaklardır.
4.Üyeler, mesleki itibarı liyakat üzerine kurmalı ve haksız reka-
bet etmemelidir.
5.Üyeler, bilgi ve becerilerini işverenleri veya müşterilerinin çı-
karları doğrultusunda mesleki konularda, güvenilir temsilciler 
veya mütevelliler olarak kullanırlar.
6.Üyeler, yeterli bilgiye dayanarak, objektif ve doğru bir şe-
kilde kanıtları sunacak, fikir beyan edecek veya açıklamalarda 
bulunacaklardır.
7.Üyeler mesleki gelişimlerini sürdürecek, bilgi ve tecrübeleri-
ni kendilerini geliştirmek isteyenlerle paylaşacak, onlara aktif 
olarak yardımcı olacak ve onları teşvik edeceklerdir.
8.Üyeler başta madencilik sektörü ile ilgili tüm kanun ve yasal 
düzenlemeler olmak üzere; Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafın-
dan oluşturulan ve yürürlüğe konulan tüm kanunlara, kurallara, 
uygulamalara ve madencilik ve diğer şirketler için oluşturulmuş 
olan Borsa İstanbul koşul ve kurallarına uymak zorundadırlar. 

Kaynaklar

1. UMREK - Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu in-

ternet sitesi (www.umrek.com.tr).

2. Yer Bilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği (YERMAM) İnternet 

Sitesi (www.yermam.org.tr).

3. YERMAM Kayıtlı Üye Mesleki Ahlak Kuralları.

4. YERMAM Üyelik Şartları Yönergesi.

7.YERMAM’ın düzenlediği kurs, seminer gibi organizasyonlar-
dan ve yayın satışlarından uygulanabildiği yerlerde indirimli 
faydalanmak,
8.Üye veya Profesyonel Üye olması durumunda YERMAM’a 
üyelik başvurusunda bulunanlara referans olarak gösterilmek,
9.YERMAM üyeliğinden gönüllü olarak çekilmek.
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26. Türkiye Uluslararası 
Madencilik Kongresi ve Sergisi 
(IMCET 2019)

Prof. Dr. Hakan Benzer 
IMCET 2019 Yürütme Kurulu Başkanı

Maden Mühendisleri Oda-
sı’nın 26’ncısını düzenleye-
ceği Türkiye Uluslararası Ma-

dencilik Kongresi ve Sergisi (IMCET 2019) 16-19 Nisan 2019 
tarihlerinde Antalya/Belek’te gerçekleştirilecektir. “Madenci-
likte Sürdürülebilirlik” temasıyla düzenlenecek ve dört gün 
sürecek kongrede sunumlar, fuar etkinlikleri ve kısa süreli 
eğitim programları ile sektöre yönelik farklı bakış açıları su-
nulacaktır.

Her iki yılda bir istikrarla düzenlenen ve yarım asırlık geç-
mişiyle Türkiye Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergi-
si, madencilikle bağlantılı çeşitli alanlardan, birçok ülkeyi 
temsil eden akademisyenleri, mühendisleri, danışmanları, 
yöneticileri, politikacıları, yatırımcıları, endüstri uzmanlarını 
ve tedarikçileri bir araya getiren geniş katılımcılı bir plat-
form olup, Türkiye’nin en büyük madencilik etkinliklerin-
den birisidir.

Maden fiyatlarının gerilemekte olduğu ve bu nedenle maden-
ciliğin geleceğinin tartışıldığı bu dönemde gerçekleştirilecek 
olan kongrede; dört gün boyunca hem geleneksel madencilik 
konu ve sorunları, hem de madenciliğin sürdürülebilirliğinin 
bilimsel, teknik boyutları ve bunların toplumsal yansımaları ele 
alınacaktır. Bunların yanı sıra, günümüzün yeni ürünleri, dona-
nımları ve teknolojik gelişmeleri sergilenecek, ayrıca toplumsal 
ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir.

Son yıllarda madencilik endüstrisini şekillendiren temel 
dinamiklerde ortaya çıkan gelişmeler, çevresel sorunlar, 
endüstrinin “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramı çerçevesin-
de almakta olduğu yeni konum ve küresel düzlemde hızla 
artmakta olan kaynak talebi Kongre’de tartışılacak konular 
arasındadır. Madencilik süreçlerinde çevresel değerleri ön-
celeyen, mineral kaynaklarının verimli ve ekonomik kulla-
nımlarına, yeni ikame ürünlerin ortaya çıkarılmasına yönelik 
yeni teknolojiler, üzerinde önemle durulacak bir diğer ana 
başlığı oluşturmaktadır. 

Bu bağlamda, bilimsel ve teknik konuların tartışılmasının da 
ötesinde kongrenin temel amacı, sektörün değişik birimlerin-
den gelen delegeler arasında iş geliştirme ve girişim adına yeni 
fırsatlar yaratmaktır.

Alanının Önemli İsimleri Davetli Konuşmacı 
Olacak
Dünya ve Türkiye madenciliği açısından, alanında otorite ka-
bul edilen uzmanların çağrılı sunumlarına yer verilecek olan 
kongrede ayrıca yeni ürünler, donanımlar ve teknolojik geliş-
meler sergilenerek, toplumsal ve kültürel etkinlikler düzen-
lenecek.

Uluslararası uzmanların katılacağı kongrede 6 önemli isim 
davetli konuşmacı olarak madenciliğin farklı temalarına vur-
gu yaparak sektörel gelişmeleri vizyonel doğrultuda katılım-

cılara yansıtacaklardır. Önceki kongrenin Başkanı 
da olan Prof. Dr. İrfan Bayraktar flotasyon işleminin 
tarihsel gelişiminden bahsederek Türkiye’deki mev-
cut durumu özetleyecek ve alandaki gelişmelere 
vurgu yapacaktır. Avusturalya Sürdürülebilir Mineral 
Enstitüsü’nden Prof. Malcolm Powell madencilikte 
enerji kullanımının azaltılmasına yönelik yaklaşım ve 
önerilerini paylaşacaktır. Güney Amerika’nın önem-
li bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Prof. 
Marcelo Tavares ise madencilikte sürdürülebilirlik 
için iş sağlığı ve güvenliği, değer güvenilirliği, çevre-
sel duyarlılık, süreç optimizasyonu gibi kavramların 
ele alındığı yaşam döngüsü süreçlerini katılımcılar ile 
paylaşacaktır.

Kongre’de Güney Afrika Rüzgarı
Kongreye Güney Afrika’dan üç önemli isim davet-
li konuşmacı olarak çağrılmıştır. Konuşmacılardan 
AMIRA yöneticisi Jeremy Mann uzun yıllar içeren  

Hakan Benzer
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mesleki tecrübeleri doğrultusunda global madencilik firmala-
rının vizyonlarını aktaracaktır. Navin Singh, Mandela Madenci-
lik Bölgesi'nin kurulmasında Güney Afrika Madencilik Sektörü 
deneyimini paylaşacaktır. Prof. Michael Solomon ise maden-
cilikte iş sağlığı güvenliği, çevresel etkiler ve maden kapatma 
planları doğrultusunda yürütülen faaliyetler ve bu faaliyetle-
rin gelişimleri hakkında bilgi verecektir.

Kongrenin 50. yılı olması nedeniyle kongre öncesinde ve 
sonrasında madenciliğin farklı alanlarına yönelik uluslara-
rası platformda isim yapmış uzmanlar tarafından kısa süreli 
kurslar, teknoloji transferi çalıştayları düzenlenecekitr. Sergi-
ye katılım sağlayan firmaların teknolojik gelişimlerini payla-
şabilecekleri uydu etkinlikler de hafta boyunca katılımcılara 
sunulacaktır. Akademi, endüstri ve teknoloji sağlayanların tek 
bir ortamda buluşturulduğu etkin bir madencilik organizas-
yonunda yer almak isterseniz ajandalarınıza tarihi not etme-
nizi öneririm.

Kongre uluslararası pek çok meslek örgütü tarafından destek-
lenmekte ve dünya genelinde duyurulmaktadır. Ulusal boyut-
ta önemli bir marka olan Türkiye Madencilik Kongresi ulusla-
rarası boyutta da önemli bir yer edinmeye 
başlamıştır. Dünyanın önde gelen maden 
örgütlerinin yanı sıra madencilikte aktif olan 
ülkelerin ülkemizde bulunan ticari ataşelik-
leri de kongreye ciddi şekilde ilgi göster-
mektedir. Kongre Türkiye madencilik sektö-
rü için önemli olduğu kadar Bölgesel alanda 
da madencilik deneyimlerinin paylaşıldığı 
önemli bir organizasyon halini almıştır. Bu 
kongrenin uluslararası katılım boyutu anla-
mında üst seviyede bir organizasyon olarak 
hatırlanacağı düşünülmektedir.

Sponsorlar ve sergi katılımcıları Kongrenin önemli bileşen-
leridir. Kongrenin akademi, endüstri ve medyanın ilgi odağı 
olması beklenmektedir. Bu nedenle IMCET’in, teknoloji ala-
nında yenilikçi firmaların kendilerini tanıtmaları için yeni ola-
naklar getireceğine inanmaktayız. Söz konusu platformun, 
ülkemiz madencilik sektörünün bu en büyük etkinliğinde, 
sektör temsilcilerine iletişim ve iş birliği imkânlarını sağlaya-
cak olması bakımından da önemli olduğunu düşünmekteyiz. 
Kongre kapsamında sergi alanında 50’den fazla firmanın 
ürünleri/hizmetleri 2000 m2’lik sergi alanında katılımcılar ile 
buluşacaktır.

IMCET 50. Yaşını Çeşitli Etkinlikler ile 2019 
Yılında Kutlayacak
Kongre süresince Maden Mühendisleri Odası tarafından Orga-
nize edilen 50. yıl tünelinde kongrenin tarihsel gelişimine iliş-
kin tüm adımlar sergilenecektir. Birinci kongreden son kongre-
ye kadar olan tüm bildiri metinlerinin ulaşılabileceği bir IMCET 
bildiri kütüphanesi de katılımcıların kullanımına sunulacaktır. 
İlave olarak Kongre süresince 50. Yıla özel pek çok etkinlik dü-
zenlenecektir. Kongrenin yıllar itibariyle sektöre getirmiş oldu-
ğu katkılar takip tünelinde rahatlıkla izlenebilecektir. 
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DEĞERLENDIRME

Maden Havalandırmasında “Doğal 
Havalandırmanın” Yeri Ne Olmalı?

Umut Yaşa 
Maden Mühendisi
umut@zitron.com

Havalandırma prensip olarak 
kirlenen bir havanın yerine 
temiz havanın getirilmesi-
dir. Bu süreklilik arzeden bir 

durum olduğu için de havalandırmanında aksamadan devam 
ettirilmesi gerekir. 

Dünyada, yer altı madenciliği binlerce yıl boyunca devam etmiş-
tir. Madencilik üzerine yazılmış en eski başucu kitabı olan Georgi-
us Agricola’nın De Re Metallica’a (1556) da, yer altı ocaklarındaki 
suyun yer üstüne basılması, havalandırmadaki iyileştirmeler de 
su gücünün kullanımından bahsedilmektedir. Fahrettin Tızlak 
tarafından yazılmış, Türk Tarih Kurumu tarafından 1997 yılında 
basımı yapılan “Osmanlı Döneminde Keban-Ergani Yöresinde 
Madencilik 1775-1850” adlı kitapta havalandırma başlığı altın-
daki birkaç satır da şöyledir: “Yer altındaki galerilerin havalandırıl-
maları konusunda elimizde net ve kesin bilgiler yoktur. Ancak 1536 
Tarihli Maden Kanununda yer altındaki kuyular arası ilişkilere de-
ğinilirken bir kuyunun başka bir kuyuya “yellik” verebileceği…. - bu 
işlemin iki şekilde yapılmış olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan bi-
rincisi, dışarıdan çalıştırılan körükler ile galerilerin içerisine hava 
basılması usulüdür. Nitekim madenlerde bu maksada yönelik ola-
rak çarkların mevcudiyetine daha önce işaret edilmişti….” 

Madenciliğin yapıldığı binlerce yıllık geçmişe rağmen oldukça ya-
kın sayılabilecek olan günümüzden 500 yıl önceki madencilik ça-
lışmalarından dahi “Cebri Havalandırma” bir ihtiyaç olarak maden-
cinin karşısına çıkmıştır. Bundan 150 sene öncesine kadar yer altı 
madenciliğinin 100-150 metre derinlik seviyelerinde olduğunu ve 
bugünün madencilik şartlarını ve yer altı ekipmanlarını düşündü-
ğümüzde havalandırmanın önemi ayrıca ortaya çıkmaktadır. 

Yer altında hava akışı basınç farkı neticesiyle oluşmaktadır. Bu 
mekanik olarak bir fan aracılığıyla yapılabildiği gibi, bazen de 
topoğrafyanın etkisi başta olmak üzere yer altı yer üstü sıcak-
lık farkı, hava yoğunluk farkı, iklim gibi fiziki şartlar ile kendi-
liğinden de oluşabilmektedir. Doğal Havalandırmanın yönü 
ve doğal havalandırmanın basıncı belirlenmeli ve ocak hava-
landırmasındaki hesaplamalarda hesaba katılmalıdır. Yer altı 
havalandırmasında doğal havalandırmanın etkileri dikkate 
alınarak ve mümkün olduğunca bu etkiden olumlu olarak fay-
dalanılarak bir havalandırma dizaynı yapılmalıdır. Günümüzde 
patlayıcı maddenin az kullanıldığı ve dizel ekipman kullanımın 
hiç olmadığı veya çok küçük güçlerdeki ekipmanların kullanıl-
dığı metalik maden işletmelerin de doğal havalandırma yer 
altı havasının temizlenmesinde yeterli gelebilmektedir. Fakat 
günlük havalandırmanın önemli olduğu kadar olası acil durum 
senaryolarında da çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak 
gerekebilir. Bu bazen hava miktarının arttırılması, ocağın belli 

bölümlerine kaydırılması veya komple tüm havalandırma sis-
temin ters döndürülmesi gibi seçenekleri içerebilir. Bu konuda 
yönlendirici olarak “ILO Yer Altı Kömür Madenlerinde Sağlık 
ve Güvenlik” adlı “Uygulama Kılavuzunun”  Havalandırma baş-
lığı altındaki genel önlemler maddesindeki iki madde oldukça 
dikkat çekici ve belirleyicidir: 

“21.1.1. Yer altında yapılan izinli tüm çalışmalarda yeterli hava-
landırmayı sağlamak için işveren gereken tüm önlemleri almalı 
ve; (a) madende yangın ve patlamaların başlama ve yayılmasını 
önlemek, teşhis etmek ve onlarla mücadele etmek için yapılan 
madencilik operasyonunun özelliklerine uygun önlemler alınma-
sı ve (b) çalışanların sağlığı ve güvenliği için önemli bir tehlike ol-
duğunda, çalışmaların durdurulmasını ve çalışanların güvenli bir 
yere geçirilmesi hususlarının yerine getirilmesini sağlamalıdır.”

Dizel ekipmanlardan gelen egzoz kirleticiler (yanmamış hidro-
karbonlar (HC), karbonmonoksit (CO), azot oksitler (NOx) ve dizel 
partikül madde (dpm) dir. Dünyanın birçok ülkesinde, çalışma or-
tamı havasındaki dpm miktarı için bazı sınırlar uygulanmaktadır. 
Türkiye’de henüz yasal bir sınır belirlenmemiş olsa da, sektörde 
öncü yer altı madenleri bu konuyu gündemlerine almaktadırlar. 
Bu süreçte MSHA’nın (Mine Safety and Health Administration) 
değerleri rehber alınabilir. Yer altı madenleri için MSHA (ABD)’nın 
belirlediği toplam karbon değeri “TWA - 8 saatlik referans zaman 
dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama 
değer” 0,160 mg/m3 tür.  Kanada Mesleki Kanser Araştırma Mer-
kezi (OCRC) dpm için kişisel maruz kalma değerini 0,02 mg/m3 
olarak belirtmektedir. MSHA’nın belirlediği değer dahi OCRC’nin 
önerdiği değerden yaklaşık 10 misli fazladır. Bu bilgiler ışığında 
maden havalandırma konusunda çok değerli hocaların 90’lı yıl-
ların başında yazdıkları bir makalenin şu satırları çok büyük bir 
anlam kazanmakta, bugüne ve geleceğimize ışık tutmaktadır:

“Pnömokonyoz bir meslek hastalığıdır. Yer altı madencilik ve 
kazı işlerinde pnömokonyozdan dolayı ölümlerin sayısı iş ka-
zalarından ölümlerden 3-4 kat fazladır. Delici, kesici, yükleyici 
vb. faaliyetlerin artışı toz oluşumunu ve dolayısıyla hastalık 
oluşmasını çoğaltmıştır. Önceleri, ağrı veya başka bir belirti 
göstermemesi, hastalığın geç anlaşılmasına neden olmaktadır. 
Hastalık, ancak ileri safhalarda dikkati çekmektedir. Son yıllar-
da hastalığa yakalananlara ödenen tazminatlar, hastalıktan 
yakınanları sayısını artırmıştır. Yurdumuzda, son yıllarda artan 
tünel kazı faaliyetlerinde çalışanların, bir kaç yıl içinde hastalık-
tan yakınmaları ve dolayısıyla tazminat talepleri kaçınılmazdır. 
Pnömokonyoz progresif (ilerleyici) bir hastalıktır ve tedavisi 
yoktur. Ancak olduğu yerde tutulması mümkündür. Oluşması 
ve gelişmesi, toz konsantrasyonu ve toza maruz kalma süresi 
ile doğru orantılıdır. (Ayvazoğlu,E.; Ökten,G.; Tuncel,Z.)”  
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INOVASYON

Bir Ekonomi Aracı Olarak Altın

Bireylerin topluma ve insan-
lığa olan katkıları toplumsal 
yaşamın varlığının önemli se-
beplerinden biridir. Mevcut 

on binlerce yıllık tarihi veriler, sosyal sistemde insanların farklı 
görevleri yüklenmesiyle genel manada ilerlemenin sağlandı-
ğını ortaya koymuştur. Ancak bu sosyal düzenin sürebilmesi 
için üretilen farklı ürünlerin veya hizmetlerin ticareti önemli 
bir yer tutar. Tarihi süreç içerisinde bu ticaret önceleri barter 
(değiş-tokuş), sonraki dönemde ise sikkelerle (madeni para) 
yapılmıştır. Daha sonrasında madeni paraları/değerli eşyaları 
bankalarda depolayan varlık sahipleri, buna karşın yatırdıkları 
miktarı bildiren bir banka notu (banknot) yatırdıkları miktarı 
geri almak veya ticari amaçlarla başkalarına vermek üzere kul-
lanmışlardır. Bu bugün bildiğimiz manada günlük kullanılan 
kağıt paranın aslında ilk versiyonu kabul edilebilir. 

İlk zamanlar bir varlık üzerinden basılıp verilen banknotlar yeni 
dönemde olmayan karşılıklara rağmen finansal sistemde getiri 
için basılmaya başlanmıştır. Bilgisayar ve web teknolojilerinin 
ilerlemesine paralel olarak kağıt para kademeli olarak yerini 
bilgisayarlardaki dijital veri kayıtlarına bırakmıştır. Artık bu kar-
şılığı olmayan banknotlar yerine bankaların sanal olarak yara-
tıp dağıttıkları paralar mevcuttur. Bu durumun altında itibari 
para (fiat money) algısı yatmaktadır. Bugün merkez bankaları, 
bankalar arası, kurumlar arası, kişiler ve devletler arası ödeme-
lerin çok ciddi bir kısmı dijital olarak yapılmaktadır. Bunun ki-
şiler nezdindeki kullanımı önceleri kredi/banka kartları, yakın 
zamanda ise mobil/web uygulamaları olmuştur. Bu teknolo-
jierin kullanım yüzdeleri ülkeler arasında değişiklik gösterse 
de kabaca ödemelerin yarısından fazlasının dijital yapıldığını 
söylemek mümkündür. Bu rakam bazı ülkelerde %80’leri bu-
labilmektedir. Yaklaşık 10 sene kadar önce merkezi otoritesi 

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

kahraman@email.arizona.edu

veya bir ülkenin merkez bankasına bağlı olmayan yeni bir para 
birimi; “Bitcoin” ile başlayan kripto para sistemi, bugün farklı 
alt yapıları kullanan toplamda binden fazla kripto para birimi 
ile yakın dönemin bu alanda en büyük yeniliği olmuştur. 

Paranın temelde iki kullanımı vardır; birikim veya ticaret yap-
mak. Halihazırda altının bir birikim aracı mı yoksa ziynet eşyası 
mı olduğu sorusuna herkesin farklı bir cevabı olacaktır. Aslında 
sorunun doğru cevabı sadece birisi değildir. Şöyle ki; altının en 
büyük kullanım alanı takı sektörü, ikinci sırada yatırım, üçüncü 
sırada bankalar arası ticaret ve son olarak da teknolojik kullanım-
lardır. Bugün için altın para birimi olarak doğrudan kullanılmıyor 
olsa da bankalar arası ödemelerde ve yatırım fonları tarafından 
da yatırım amaçlı kullanılmaktadır. Altının tarihi de paranın tari-
hiyle içiçe geçmiştir. Altının tarihte para olarak kullanımı Lidya-
lılar dönemine yani milattan 600-700 yıl öncesine kadar gittiği 
düşünülmektedir. Ancak o süreçten 1816 yılındaki İngiltere altın 
standardına kadar arada hayvan derisi, kağıt para, boncuk para 
gibi bir çok farklı para dünya üzerinde kullanılmıştır. 

Dünya üzerindeki insanlığın kullanımındaki bütün altın miktarı 
takribi olarak iki olimpik havuzu dolduracak kadardır ve bu mik-
tarın %90’ı son 150 yılda üretilmiştir. 1913 yılında Amerika Mer-
kez Bankasının (Federal Reserve) kurulmasıyla basılan banknot-
lar altın ile desteklenmiştir. Ancak 2. Dünya Savaşı sonrasında, 
1944 yılında yeni ekonomik düzenin kurulumu toplantısı kabul 
edilen ABD’de yapılan Bretton Woods Konferansı sonucunda 
ABD Merkez Bankası tarafından basılan dolar para sisteminin 
merkezine oturmuştur. Bu toplantı sonucunda ABD doları altına 
sabitlenmiş ve bir ons altın 35 ABD doları olarak kabul edilmiştir. 
Diğer bütün para birimleri ise ABD dolarına karşı bir döviz kuru 
ile sabitlenmiş ancak bu kurun hükümetlerin ihtiyaçları veya is-
teklerine göre değiştirilebileceği kararlaştırılmıştır. 
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Bu; standart klasik altın standardından farklı olarak daha esnek 
bir sistemdi. Yeni sistem ilk etapta başarılı olsa da 1960’lara ge-
lindiğinde sıkıntılar başladı. Bunun sebepleri arasında ABD’nin 
dış ticaret açığı ve Vietnam savaşı da bulunmaktaydı. 1971 
yılında ABD tek taraflı olarak altın standardını ons fiyatını 35 
dolara sabitleyerek bitirdiğini ilan etmiştir. Böylece altın fiyatı 
sabit kurdan serbest kura geçmiş oldu ve doların emtia karşılı-
ğı ortadan kalktı. 

Bu değişiklik sonrasında ABD merkez bankasına o günkü ons 
fiyatını verenin karşılığında altın alma zorunluluğu ortadan 
kalkmıştır. Ancak emtiaların ve küresel çapta ticareti yapılan 
ürünlerin dolar ile fiyatlanması ve ödemelerin de bu para biri-
miyle yapılması sürmeye devam etmiştir. Bu durum ABD Mer-
kez Bankasını dünya ekonomi tarihinde hiç görülmemiş bir 
güce kavuşturmuş, ABD’yi bir bakıma dünya ticari ve ekono-
mik aktivitelerinin doğal denetleyicisi ve otoritesi konumuna 
getirmiştir. Bugün dünya üzerindeki bütün ticaretin yaklaşık 
2/3’ü ABD doları ile yapılmaktadır. 

Günümüzde altın: bankalar arası ticaret, merkez bankala-
rı ve yatırım fonları tarafından emtia olarak ve (çoğunluğu 
Hindistan ve Çin tarafından olmak üzere) takı amaçlı olarak 
kullanılmaktadır. Ekonomi ve finans dünyasında ödemeler 
dengesinde bulyon altın kullanılmasına rağmen asli bir unsur 
değildir. Grafik 1 dikkatli incelenecek olursa 2. Dünya Sava-
şı’nın başlamasından 1971 yılına kadar olan 32 yıllık sürede 6 
tane küresel ekonomik kriz yaşanmış, altın standardının ter-
kedildiği 1971 yılından 2018 yılına olan 47 yıllık süreçte ise 
yine 6 tane küresel kriz yaşanmıştır. Burada dikkat edilmesi 
gereken nokta altın standardının olduğu dönemde ortalama 
5 yılda bir kriz yaşanırken; altın standardı sonrası dönemde 
ise ortalama 8 senede bir küresel kriz yaşandığıdır. Frekansı 
düşmüş olmasına rağmen bu adımın çözüm olmadığını söy-
lemek mümkündür.

Mevcut ekonomik düzenin probleminin altının standart ol-
maktan çıkarılarak çözülemeyeceği aslında büyük bir sürpriz 
olmamıştır. Küresel ekonomik sistem ciddi açıkları bulunan ve 
pragmatist kuralları olan bir sistemdir. Örneğin bugün küresel 

Grafik 1: Tarihsel Ons Altın Fiyatı ve Ekonomik Krizler (Kaynak: macrotrends)

borçların toplamı 240 trilyon dolar civarlarında ve bu miktar 
dünya ülkelerinin toplam gayrı safi milli hasılası (GSMH) olan 
75 trilyon doların üç katından fazladır. Bu rakam bilinen dün-
ya tarihinin en yüksek borç seviyeleridir. Ekonomik aktörler 
borç alarak gelirlerinden daha fazla harcama yapma imkanı 
bulmaktadırlar. Yukarıda bahsedilen küresel borcun büyük 
kısmı finansal olmayan şirketlere ait olduğunu bilmek şaşırtıcı 
olmaz. Ülkeler bazında ise en büyük borca ABD sahip olsa da 
borcun GSMH’ya oranı göz önüne alındığında çok daha borç-
lu ülkeler (Yunanistan, Japonya vb.) olduğunu da söylemeden 
geçemeyeceğim. Bu sıkıntının temelinde aslında ekonomi ya-
pısının temelleri gelmektedir. Borca dayalı büyüme ve kalkın-
ma modeli Türkiye de dahil olmak üzere küresel ölçekte yaygın 
bir sorundur. 

Altının geçmişte sistemden diskalifiye edilmesinin sebebi 
paranın enflasyon karşısında değer kaybetmesiydi. Ancak 
Bretton Woods ve altın standardı sonrası dönemde de enf-
lasyon artışları sürdü. Çünkü enflasyonun olmadığı durum 
(deflasyon) mevcut ekomi düzeni için -Japonya örneğinde 
olduğu gibi- daha büyük tehlike oluşturmaktadır. Bu sebep-
le altının yükselen FED faiz oranları sebebiyle değer kaybe-
diyor olmasına rağmen yaklaşmakta olan küresel ekonomik 
kriz sonrasında kripto paralarla birlikte küresel para veya 
para standardı adaylarından biri olabileceğini düşünüyo-
rum. Buna sebep olarak her iki ürününde bir üretim maliyeti-
nin olması ve piyasa fiyatlarının bu maliyetin altına düşeme-
yecek olması veya düşse bile kalıcı olamayacağı (Kasım 2015 
Au Ons 1061 USD) ve bu metaların sınırsızca üretilemiyor 
olmalarıdır. Ancak kripto paraların zayıf noktası ise küresel 
kabulün yeterli noktaya gelmemiş olması ve tam olarak ku-
rallarının belirlenmemiş olması ve perde arkasında bir teke-
lin varlığı sorunsalıdır. 
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MADEN HUKUKU

2018/8 Sayılı Genelge ve 
Bir Dosta Veda

16.06.2012 gün 28325 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
2012/15 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi’nde; ‘Kamu kurum 
ve kuruluşları (Belediyeler ve 

il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası 
kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketlerin, kendi mülkiyetle-
rinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak, 
kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirket-
lerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, 
devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemleri için Başbakanlık-
tan izin alınacaktır’, denilmiştir. 

Genelge doğrultusunda birçok madencilik işlemleri Başbakan-
lıktan uygun görüş alınmadan gerçekleşmemiştir. Söz konusu 
Genelge’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açı-
lan davada; Danıştay 8. Dairesi, 11.11.2015 gün E:2014/7883 
sayılı kararla dava konusu genelgenin maden ruhsatları yö-
nünden yürütmesini oy çokluğu ile durdurmuş, yapılan itiraz 
da; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, 27.04.2016 gün 
E:2016/96 sayılı kararıyla reddedilmiştir. Danıştay kararları so-
nucu madencilik faaliyetiyle ilgili işlemler konusunda, MİGEM 
tarafından Genelge kapsamında Başbakanlık Ekonomik, Sosyal 
ve Kültürel İşler Başkanlığı’na görüş sorulmamıştır. Ancak; or-
man izinleri, mera tahsis işlemlerinde orman idaresi ve valilik-
ler 2012/15 sayılı Genelgeyi uygulamayı sürdürmüşlerdir.

12.09.2018 gün 30533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde; Kamu kurum 
ve kuruluşları (belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermaye-
sinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
şirketler, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan 
taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, 
dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; sa-
tış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir ve benzeri her türlü tasarru-
fa yönelik işlemlerini, bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu 
kurum ve kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarında üst yöneticisi başkanlığında teşkil ettirilen 
komisyonlar vasıtasıyla yapacaklardır. Söz konusu komisyon-
larca izin başvuru ve sonuçları Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim 
aylarında Cumhurbaşkanlığına bildirilecektir. 16.06.2012 tarih-
li ve 28325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan kamu kurum ve 
kuruluşlarının taşınmaları ile ilgili yapılacak işlemler hakkında 
2012/15 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır, denilmiştir.

2018/8 sayılı Genelge ile; 
• Satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir ve benzeri her türlü 
tasarrufa yönelik işlemleri, bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili 
kamu kurum ve kuruluşlarında bakan yardımcısı,

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

• Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici başkanlı-
ğında teşkil ettirilen komisyonlar vasıtasıyla yapacaklar,
• Söz konusu komisyonlarca izin başvuru ve sonuçları Ocak, 
Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Cumhurbaşkanlığına bildiri-
lecektir, şeklinde bir uygulamadan söz edilmektedir.

Genelge’de, bakan yardımcısı tarafından onaylanan işlemlerin so-
nuca bağlanacağı ve bunların Cumhurbaşkanlığına gönderilme-
yeceği, komisyonlar tarafından yapılan işlemlerin ise 3 aylık dö-
nemlerde Cumhurbaşkanlığı’na bildirileceği anlamı çıkmaktadır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklama-
da; Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile özellikle izin alma süreçlerin-
de önemli bir değişikliğin geldiği, artık izinlerin Başbakanlıktan 
değil, ilgili bakanlıkların yardımcılarının söz sahibi olacağı komi-
telerce alınacağı, komitelerin verdiği onaydan sonra başka bir 
üst makamın onayının aranmayacağı, sadece üç ayda bir Cum-
hurbaşkanlığına bilgilendirmede bulunulacağı, belirtilmiştir. 

Başbakanlık makamı kalmadığından, konunun Başbakanlığa 
gönderilmesi diye bir durum zaten söz konusu olmaz. 

Açıklamalara göre sadece Bakan yardımcısının onayı ile işlemin 
sonuçlanmayacağı Bakan yardımcısının da katıldığı bir komite 
tarafından onay işleminin tamamlanabileceği anlaşılmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığının 19.09.2018 gün 1961958 sayılı 
2018/8 sayılı Genelgenin Uygulanması talimatında da; 2012/15 
sayılı Genelge kapsamında değerlendirilen bütün izin talepleri 
ile ilgili iş ve işlemlerin 2018/8 sayılı Genelge kapsamında Bakan 
Yardımcısı başkanlığında teşkil edilen komisyon tarafından de-
ğerlendirildikten sonra izne konu edilebileceği, açıklanmıştır.

Bu açıklamalardan, gerek bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu 
kurum ve kuruluşlarının Bakan yardımcısı başkanlığında bir komis-
yon, gerekse diğer diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca izin işlem-
lerinin üst yönetici başkanlığında teşkil edilen komisyonlar tara- 
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fından değerlendirildikten 
sonra izne konu edileceği, 
izin başvuru ve sonuçları-
nın da her üç aylık dönem-
lerde Cumhurbaşkanlığına 
bildirileceği sonucu çık-
maktadır. Cumhurbaşkan-
lığına izin başvuru ve so-
nuçlarının bildirilmesiyle, 
Cumhurbaşkanlığının bu 
başvuru ve sonuçlardan 
sadece bilgisi mi olacaktır? 
Yoksa bilgisinin dışında, 
olumsuz işlem de tesis 

edebilecek midir? Bu yönüyle uygulamanın nasıl olacağı konusu 
henüz belli değildir. 2012/15 sayılı Genelgede açık olarak, “Baş-
bakanlıktan izin alınacaktır.” ibaresi olmasına karşın, 2018/8 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde, böyle bir ibare yoktur. 

2018/8 sayılı Genelgeden sonra madencilik faaliyetlerindeki 
işlemlerin gecikmeli olarak sonuca bağlanacağı tartışmasızdır. 
Yayımlanan bu Genelge ile maden ruhsatları açısından tekrar 
başa dönülmüştür. 

Bir maden başvurusunun MİGEM tarafından uygun bulunması, 
Komisyon tarafından uygun bulunmaması halinde, uygun bul-
mamanın hangi gerekçeye dayalı olarak verileceği, tartışmalı-
dır. Hem 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi hem de 2018/8 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, maden mevzuatında ön-
görülmeyen kısıtlayıcı izin müessesi getirmesi nedeniyle, 3213 
sayılı Maden Yasası’nın 7’nci maddesindeki; Bu Yasa dışında 
madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak her türlü kısıtla-
ma ancak yasa ile düzenlenir, kuralına açıkça aykırıdır. 

Kamu idareleri görev alanlarına ilişkin olarak tüzük ve yönet-
melik dışında tebliğ, genelge gibi adlar altında düzenleme ya-
pabilirler. Düzenlemelerin arasında normlar sıralaması olarak 
adlandırılan bir bağ bulunmalıdır. Bu sıralamanın en önemli gö-
rünümü de bir düzenlemenin daha altta bulunan bir düzenle-
me ile değiştirilememesi, kaldırılamamasıdır. Normlar sıralama-
sının bir sıra halinde sıralanması ve birbirine bağlı olması, sonuç 
olarak da sıralamada daha altta yer alan normun kendisinden 
üstte bulunan norma aykırı hükümler içermemesidir. Öz olarak, 
sıralamada alt norm niteliğindeki düzenleyici işlemler bir hak-
kın kullanımını üst normda öngörülmeyen bir şekilde daralta-
maz veya kısıtlayamazlar. Bu itibarla; Bir konu hakkında ilgililere 
gönderilen yazı, tamim olarak tanımlanan ve yönetmeliğe göre 
alt norm niteliğinde olan genelge adı altında yapılmış olan bir 
düzenleme ile bu konudaki Yasa veya Yönetmelik hükümleri-
nin değiştirilmesi ya da kaldırılması olanaksızdır.

İş yükünün ağırlığı, Maden Yasası’nda sık sık yapılan değişik-
likler ve bunların üzerine Genelge ile getirilen izin müessesi 
eklendiğinde, sektörün ve idarenin bundan olumsuz yönde 
etkileneceğinden kuşku duymamak gerekir.

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesinin Danıştay 8. Dairesi-
nin, 11.11.2015 gün E:2014/7883 sayılı yürütmeyi durduran 
karar gerekçesinde; “Yetki kurallarının dar ve özel anlamda 
kamu düzenine ilişkin olduğu, bu nedenle, idarenin yetki 
kurallarına sıkı bir şekilde uymak zorunda olduğu, idare hu-
kukunun bilinen ilkelerindendir. Kamu hukukunda yetki hi-
yerarşiden üstündür. Yani bir yetki Yasa ile hangi makama 
verilmiş ise o makam tarafından kullanılmalıdır. Dar anlamda 
yetki unsuru denilen karar alma yeteneği, konu, yer ve zaman 
itibarıyla Anayasa ve yasalarla belli bir organ ve kamu görev-
lilerine tanınmış bir güçtür. Yetkinin kimin tarafından kullanı-
lacağını belirleyen kuralların varlığı halinde bu yetkinin devri 
ve paylaşımı konusunda da açık bir düzenlemenin bulunması 
gerekmektedir.

‘….davacıya maden arama ruhsatı verilmesinde maden mev-
zuatı açısından herhangi bir engel bulunmadığı, davacının ara-
ma ruhsatı almaya hak kazandığı açıkça ifade edilmesine rağ-
men, Başbakanlık tarafından izin verilmemesi nedeniyle davacı 
adına maden arama ruhsatı düzenlenmediği anlaşıldığından 
dava konusu Genelge ile maden mevzuatında öngörülmeyen 
bir izin müessesesi getirildiği, bu hali ile dava konusu Genelge-
nin, maden ruhsatları bakımından kısıtlayıcı hükümler içeren 
ve üst hukuk normu olan Maden Kanunu ve Madencilik Faali-
yetleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı bir düzenleme olduğu 
sonucuna varılmıştır.’, denilmiştir.

Yüksek Mahkemenin, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi konu-
sunda verdiği yürütmeyi durdurma kararının gerekçesi, 2018/8 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi için de geçerlidir. Ancak, Da-
nıştay 8. Dairesinin, 11.11.2015 gün E:2014/7883 sayılı yürütmeyi 
durdurma kararı 5’e karşı 4 oyla, yani oy çokluğuyla alınabilmiştir. 

Yazımızın bu bölümünde mermer madenciliğin efsane isim-
lerinden Süleyman İLİK’ten söz etmek istiyorum. Maden İş-
leri Genel Müdürlüğü’nde çalışırken tanıma fırsatı buldum. 
Kendine has esprileri, duruşu ve mütevaziliği beni etkilemiş-
tir. Bana verdiği kartında, “Mermer Mütehassısı” yazıyordu. 
Marmara Adasında bir tepeden 300 metre uzaklıkta bulunan 
mermer bloklarının kaç metreküp olduğunu bilmişti. Buna 
şahidim. Demek ki kartında yazan mütehassıslığı hak ediyor-
du. Emekli olduktan sonra da irtibatımız kesilmedi. Ağustos 
ayında büroma gelmiş ve sohbet etmiştik. Zor yürüyordu, 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri diyalize girdiğini, bu 
günlerin dışında yapılacak davete icabet edebileceğini, 
söyledi. Eylül ayında iki kez aradım ancak, aramalarıma ya-
nıt vermedi, 24 Eylül 2018 tarihinde vefat ettiğini öğrendim. 
Hastanede iki hafta kalmış, benim aramalarımda onun hasta-
nede yattığı ve telefonunu kapalı tuttuğu tarihlere rastlamış, 
son vedalaşmamız Ağustos ayı oldu. Madencilik camiasında 
onunla karşılaşan ve kısa bir süre de olsa onunla birlikte olan-
ların mutlaka bir anısı vardır. Bir dostumu kaybettim. Kederli 
ailesine sabırlar diliyor ve mermer camiasının da büyük bir 
mermerciyi kaybetmenin eksikliğini yaşayacağını tahmin 
ediyorum. Güle güle sevgili dostum. 
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Kasım.18 Keles krible +40 mm 203 KLİ 2.766

Kasım.18 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

471 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 4.653

Kasım.18 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

471 Manisa-Soma ( ELİ ) 5.042

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

Kasım.18 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

359 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Kasım.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

23.Kas.18 Altın 1227,30 -4,52 1285,40 USD/tr. oz

23.Kas.18 Gümüş 14,24 -14,93 16,74 USD/tr. oz

23.Kas.18 Platinyum 838,00 -10,47 936,00 USD/tr. oz

23.Kas.18 Rodyum 2390,00 39,36 1715,00 USD/tr. oz

23.Kas.18 Palladyum 1125,00 4,85 1073,00 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2017)
Birim London M

etal Exchange

23.Kas.18 Alüminyum 1941,50 -13,92 2255,50 USD/ton

23.Kas.18 Bakır 6246,00 -13,01 7180,50 USD/ton

23.Kas.18 Çinko 2658,00 -21,24 3375,00 USD/ton

23.Kas.18 Kalay 19475,00 -3,30 20140,00 USD/ton

23.Kas.18 Kurşun 1974,00 -22,38 2543,00 USD/ton

23.Kas.18 Nikel 10970,00 -13,49 12680,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2017)
Birim

N
orthernM

iner (N
M

)

22.Kas.18 Antimuan 8625,00 1,35 8510,00 USD/ton

22.Kas.18 Bizmut 9,99 93,98 5,15 USD/lb.

22.Kas.18 İndiyum 341,60 9,28 312,60 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.

26.Eyl.18 Magnezyum 1,95 32,65 1,47 USD/kg

22.Kas.18 Manganez 5,79 -1,03 5,85 USD/kg

23.Kas.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

22.Kas.18 Selenyum 33,28 -22,44 42,91 USD/lb.

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

22.Kas.18 Tungsten 43,40 215,64 13,75 USD/ton

1.Ekim.18 Uranyum 27,40 7,45 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)

Ekim.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 610 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6500

Ekim.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 610 KOZLU MÜ. LAVUARI 6600

Ekim.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 610 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6900

Ekim.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 820 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7400

Ekim.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 600 AMASRA MÜ. LAVUARI 6000

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ
(RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%

Yıl Sonu
Fiyatı

 (31.Aralık.17)

Birim

H
EFA

 Rare earth

26.Eyl.18 Lantanyum Metal ≥ 99% 5,60 -2,95 5,77 USD/kg

26.Eyl.18 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 2,07 -16,87 2,49 USD/kg

26.Eyl.18 Seryum Metal ≥ 99% 6,40 12,28 5,70 USD/kg

26.Eyl.18 Seryum Oksit ≥ 99.5% 2,03 -25,64 2,73 USD/kg

26.Eyl.18 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 96,11 8,97 88,20 USD/kg

26.Eyl.18
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
67,30 -25,08 89,83 USD/kg

26.Eyl.18 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 59,34 -23,18 77,25 USD/kg

26.Eyl.18 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 53,50 -19,79 66,70 USD/kg

26.Eyl.18 Samaryum Metal ≥ 99.9% 23,00 53,33 15,00 USD/kg

26.Eyl.18 Europyum Oksit ≥ 99.5% 42,96 -56,61 99,00 USD/kg

26.Eyl.18 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 94,21 4,68 90,00 USD/kg

26.Eyl.18 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 19,15 -5,67 20,30 USD/kg

26.Eyl.18 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 564,43 -13,83 655,00 USD/kg

26.Eyl.18 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 426,06 -23,04 553,00 USD/kg

26.Eyl.18 Disporsiyum Metal ≥ 99% 236,64 -11,89 268,00 USD/kg

26.Eyl.18 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 167,83 -26,00 226,00 USD/kg

26.Eyl.18 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 110,43 16,24 95,00 USD/kg

26.Eyl.18 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 23,66 -13,40 27,32 USD/kg

26.Eyl.18 İtriyum Metal ≥ 99.9% 32,77 -10,22 36,50 USD/kg

26.Eyl.18 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 2,98 -13,12 3,43 USD/kg

26.Eyl.18 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 3,61 4,64 3,45 USD/kg

26.Eyl.18 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 1747,50 61,96 1079,00 USD/kg

26.Eyl.18 Mixed Metal ≥ 99% 21,50 10,26 19,50 USD/kg

TÜRKİYE KROM-MANGAN CEVHER FİYATLARI
Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et

11.Eyl.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 200-205 USD/dmt

11.Eyl.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 44-46% Konsantre 180-185 USD/dmt

11.Eyl.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 42-44% Konsantre 160-165 USD/dmt

11.Eyl.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 42-44% parça 210-215 USD/dmt

11.Eyl.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 190-195 USD/dmt

11.Eyl.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 175-180 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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Cevherden Değere...
Şirketinize Değer Katar

ETKINLIK TAKVIMI

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

2019

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

4 - 5 Aralık  International Conference on High Performance Mining, Al-
manya, www.high-performance-mining.com/
5 - 6 Aralık  13. Gold & Precious Metals Summit 2018, Çin, chinagoldsum-
mit.com

18 – 20 Şubat  SIMFE, 4th Annual Sudan International Mining Business 
Forum & Exhibition, sudansummit.com
20 – 21 Şubat  Blockchain for Mining Avustralya, trueventus.com/block-
chain-for-mining
3 – 6 Mart  PDAC 2019: The World’s Premier Mineral Exploration & 
Mining Convention, Kanada, www.pdac.ca/convention
6 – 7 Mart  Beyond Digital Transformation 2019 - Digital Innovation in 
Mining, Kanada, beyonddigitaltransformation.com
26 - 28  Mart  Mining Investment Asia, Singapur, mininginvestmentasia.
com
2 – 4 Nisan   Mines and Money Asia, Çin, asia.minesandmoney.com
8 – 14 Nisan  bauma 2019, Almanya, bauma.de
10 – 12 Nisan  Mongolia Mining 2019, International Mining & Oil Expo, 
Moğolistan, mongolia-mining.org
22 -  24 Mayıs  7th Kazakhstan International Industrial Exhibition 
Machine Building, Machine-Tool Building and Automation, Kazakistan, 
machexpo.kz
27 – 30 Mayıs  Exponor Chile 2019, Uluslararası Madencilik Teknolojileri 
Fuarı, Şili, exponor.cl

1 – 4 Aralık  III. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı 
ve Sergisi, İstanbul tmdconference.org

28 Ocak – 1 Şubat  72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 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
18 - 19 Nisan  CleanCoal, 3. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı, 
İstanbul, cleancoalsummit.org
27 - 29 Eylül  IPETGAS 2019, Türkiye 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz 
Kongresi ve Sergisi, Ankara, ipetgas.org

2019

13 - 16 Aralık  Maden Türkiye 2018, İstanbul, madenturkiyefuari.com
19 - 20 Aralık  Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı, İstanbul, jmo.org.tr

23 - 26 Ekim  MINEX 2019, 8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri 
Fuarı, İzmir, minex.izfas.com.tr
23 - 26 Ekim  Natural Stone 15. Uluslararası Doğaltaş ve Mermer Tekno-
lojileri Fuarı, İstanbul, cnrnaturalstone.com
31 Ekim – 2 Kasım IMPC 2019, 17. Uluslararası Cevher Hazırlama Konfer-
ansı, Antalya,  impc-eurasia.com

28 -29 Mayıs  Mining Investment West Africa, mininginvestmentafrica.
com
29 – 31 Mayıs  CIME 2019-China International Mining Expo, Çin, en.bjmin-
expo.com
4 – 7 Haziran  UGOL ROSSII & MINING 2019, 26th International Trade Fair 
for Coal Mining Technology, Preparation and Materials Handling, Rusya, 
ugol-rossii.com
5 – 6 Haziran  Canadian Mining Expo, Canada, canadianminingexpo.com
13- 14 Haziran  AIMS 2019-2nd International Conference “Mines of the 
Future”, Almanya, aims.rwth-aachen.de 
25 - 27 Haziran  Mining Week Kazakhstan, Kazakistan, miningweek.kz
4 – 6 Temmuz  MINEXPO Afrika 2019, Kenya, expogr.com
15 - 17 Ağustos  MMM 19-International Conference on Mining, Material, 
and Metallurgical Engineering, Portekiz, mmmeconference.com
18 – 21 Ağustos  Cu2019-Copper, Kanada, com.metsoc.org
18 – 20 Eylül  Central Asian International Mining Exploration & Mining 
Equipment Exhibition, Kazakistan, miningworld.kz
18 – 21 Eylül  Mining Indonesia 2019, The 19th International Min-
ing&Minerals Recovery Exhibition, Endonezya, mining-indonesia.com

6 - 8 Aralık  Minexpo Africa 2018, Ruanda, expogr.com/rwanda/minexpo/
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ZİYARETİNİZ, 
PAZARA GİRİS̨ 

BİLETİNİZ.
www.bauma.de 

bauma, Münih, 8 –14 Nisan 2019

THE HEARTBEAT 
OF OUR INDUSTRY

Önceliğimiz: İs̨

sektöründen uluslararası yaklaşık 

Connecting Global Competence

İletişim: Agora Turizm ve Tic. Ltd. Şti., baydar@messe-muenchen.com.tr, Tel. +90 212 241 81 71



www.madencilikturk iye.com
1 Aralık 2018

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
147,183 ABB  

85 Ant Group 

159 Ardef 

69 Argetest 

152,153 Arr Elektrik (Ata Redüktör) 

79 Astec

5,9,88,89 Barkom   

163 BASF 

189 Bauma

Arka Kapak İçi Bilgi Mühendislik

93 ChemTreat

191 Core Drill 

87 Cotecna

141 Çayeli Bakır 

45 Çolakoğlu Makine 

123 Dama Mühendislik 

65 Danfoss 

133 DBC Makina 

73 Demir Export 

137 DMT 

43 Doğanak Kollektif 

Sayfa Firma
169 Draeger 

187 Ebro Armaturen 

127 EnGeoTek

Ön kapak, 31 Epiroc 

111 Ercan Otomasyon 

47 ERD Sondaj 

181 Ersencer 

23 Esan  

39 Esit 

55 Flowrox

81 FLSmidth 

167 Foramec  

63 Geoplas

15 Global Magnet Sondaj 

129 Grinballs 

53 Gürsan 

101 Hardox

143 Harput Madencilik

173 IMCET

25 Jemas  

105 Kastaş

Sayfa Firma
Ön Kat. K Kayen 

34,35 Ketmak

33 Kontrolmatik 

115 Koza

83 Krohne 

171 Labris 

17 Loesche 

192 Merta Makina 

27 Mestaş

11 Metso 

71 MTM Makina 

75 Muratdere Madencilik 

19 Netcad 

Arka Kapak Ortadoğu Sondaj

151 Otkonsaş

131 Öksüt

97 Özdoğu 

135 Özfen 

41 Pasinex 

Ö.K.İçi,95 ,107 Pena Maden  

3 Pozitif Sondaj 

Sayfa Firma
51 Promer 

21 Saes 

67 Sandvik 

57, 117 Siemens

13,175 Son-mak  

61 Steinert

179 Teck

1 Teknima  

119 Teknoekol

49 thyssenkrupp 

161 Tungsten Madencilik 

113,149 Turbo Makina

Arka Kat. K, 29 Tuson Turkuaz

125 TÜMAD

185 Tünelmak

121 TÜPRAG 

7 Weir 

59 Yünel 

91 Zenit 

165,177 Zitron   

Türk Maden Endüstrisi’nin 
Altın Markası...

Madencilik Türkiye Dergisi; 
Türk Maden Endüstrisi’ni takip edebilceğiniz 

en detaylı kaynak...

Abonelik: 
www.mtmagaza.com

10. YIL

Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi

MT Firma Rehberi
MT Company Index

www.mayeb.com.tr

2019
Türkçe / English

Bu bir                                 hizmetidir.
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En iyi sonuçlar için,
En iyilerle çalışın.

TUSON TURKUAZ



En iyi sonuçlar için,
En iyilerle çalışın.

TUSON TURKUAZ



www.ortadogusondaj.com

Başkent Organize Sanayi Bölgesi 29. Cad. No:3 Malıköy - Sincan / ANKARA

Tel: 0312 472 2104   Faks: 0312 472 2103

"Explore the deepest"


