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“Madencilik ve Çevre” Üzerine

Çevre Korumanın Başlangıcı: Maden Arama











Çeşitli endüstrilerdeki ve özellikle madenlerdeki 
çalışma ortamlarında, ortamın doğası 
gereği patlama açısından pek çok risk 
bulunmaktadır. Alev sızdırmaz özelliği 

olmayan, makine ve ekipmanlar, 
metan gazının hava ile 

karışmasında patlamaya 
neden olmaktadır 

(Grizu).

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.
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EDITÖRDEN

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

Yirminci yüzyıl ortalarında başlayan sanayi devrimi ile hammadde ihtiyacı dünya genelinde sürek-
li olarak artış göstermiştir. Günümüzde de teknoloji ve artan gelişmişlik seviyesi doğrultusunda 
hammadde kaynaklarının kullanımı her geçen gün artmaya devam edeceğinin sinyallerini ver-
mektedir. 

Artan hammadde ihtiyacı madencilik faaliyetlerinin de artması anlamına gelmektedir. Madencilik, 
üretilecek hammaddenin bulunduğu yerde yapılması zorunlu bir iş kolu olmakla birlikte yer yüze-
yinde veya yerin altında yani yer kabuğu üzerinde yapılmaktadır. Yer kabuğu üzerindeki her türlü 
faaliyet de çok doğal olarak doğayı az ya da çok, yani bir şekilde etkilemektedir. 

Kabaca bir genelleme yaparsak dünya genelinde çevre hassasiyetleri 1970’li yıllarda ortaya çıkma-
ya başlamıştır. Bu yıllarda gelişmiş ülkelerde kalkınma ve çevre arasındaki ilişki sürekli gündemde 
kalmış, kalkınmanın çevre üzerindeki etkilerinin giderilmesi yönünde çalışmalar yürütülmüştür. Ma-
denciliğin de içinde bulunduğu pek çok endüstrinin gezegenimize olan etkileri ve özellikle kirlilik 
yaratan tesisler bu yıllarda dikkat çekmeye başlamıştır. Bu dönemde gelişmiş ülkelerde Çevresel 
Etki Değerlendirmesi (ÇED) kavramı ortaya çıkmış ve uygulamaya alınmıştır. 

Ülkemizde de 1983 yılında yürürlüğe giren Çevre Kanunu ile ÇED’in temelleri atılmış, 1993 yılında 
ise ÇED Yönetmeliği yayınlanarak ülkemizdeki endüstriyel faaliyetler çevresel hassasiyet kapsamın-
da da değerlendirilmeye başlanmıştır. 

Çevre hassasiyeti ile birlikte dünya genelinde, yer alternatifi olmayan ve büyük maliyetler gerekti-
ren madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi kararının verilmesinde, üretim ve 
yatırıma yönelik kriterlerin yanında çevre kriterleri de etkili olmaya başlamış, bu durum kimi zaman 
diğer kriterlerin önüne bile geçmiştir. 

ÇED, “tahmin ve önleme” stratejisi izlenerek, ekonomik gelişme ve çevrenin bağdaştırılmasında 
kullanılan en önemli çevre yönetim araçlarından biridir. ÇED kapsamında olası çevresel etkilerin 
önceden tespit edilmesi ve gerekli tedbirler alındıktan sonra yatırıma başlanması zorunludur. 

Günümüzde çevre hassasiyeti olmadan madencilik yapılabilmesi neredeyse imkansız hale gelmiş-
tir. Kanuni zorunluluktan dolayı ÇED yapılması ve burada verilen taahhütlerin yerine getirilmesi bir 
yana, madencilik kültürünü benimsemiş pek çok şirket ÇED’in ötesinde çalışmalar yürüterek faali-
yetlerine devam etmektedir. Madencilik faaliyetleri için ÇED çalışmaları ile hem madenin en eko-
nomik hem de çevreye son derece duyarlı şekilde işletilmesi sağlandığı için de madenciler ÇED’e 
büyük önem vermektedir.

Bu şartlar altında madencilik faaliyetlerine çevresel hassasiyet öne sürülerek karşı çıkılması ile sade-
ce iki konu akla gelmektedir. Ya o projede gerçekten büyük problem vardır ya da projeye karşı çıkan 
kesim dürüst davranmıyordur. Projede gerçekten problem var ise günümüz şartlarında zaten yürü-
tülmesi imkansıza yakındır. Diğer taraftan maden şirketleri çalışmalarını ne kadar şeffaf ve çevreye 
duyarlı yürütürse, projeye karşı duran kesimlerin düzenli olarak bilgilendirilmesiyle projenin kabulü 
de o kadar kolaylaşır. Dürüst davranmadan karşı duran kesimin işi de bu sayede çok zorlaşacaktır. 

Madencilik yatırımları on yılların planlanmasıyla gerçekleştirilen yatırımlardır. Bu yüzden çevre has-
sasiyeti sürdürülebilir madenciliğin temelinde yer almaktadır. Madencilik ancak çevreye ve insana 
duyarlı yapılırsa sürdürülebilir olabileceğinden madencilik kültürünü benimsemiş şirketlerin çevre-
yi ve insanı gözetmemesi mümkün olmayacaktır. 

Madencilikte Çevre Hassasiyeti
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Mermer üretimi ve kalitesi anlamında dünyanın en iyi ülkelerin-
den birisi olan Türkiye, geçtiğimiz yılı ihracatta küçük bir düşüş 
ile tamamladı. Bu sene ise maden fiyatlarındaki artış beklentisi-
ne paralel olarak ihracatın da yeniden artışa geçmesi bekleni-
yor. Mermer sektöründeki son durumu değerlendiren Mamet 
Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selçuk Çevik, Tür-
kiye’nin yeni pazarlara yönelmesi gerektiğini belirterek, özel-
likle Panama’yı üs haline getirip buradan bütün Latin Amerika 
ülkelerine ulaşılabileceğini söyledi.
2017 yılında 2,05 milyar dolar olan mermer ihracatının geçti-
ğimiz yıl küçük bir düşüşle 1,91 milyar dolara gerilediğini söy-
leyen Çevik, en çok ihracat yapılan ilk üç ülkenin ise 2017’de 
olduğu gibi yine Çin, ABD ve Suudi Arabistan olduğunu söy-
ledi. Çin’e ihracatın 2018 yılında kendi iç pazarında yaşadığı 
sıkıntılar ve diğer ülkelerle olan gümrük problemleri nede-
niyle 945,7 milyon dolardan 773,8 milyon dolara gerilediğini 
kaydeden Çevik, buna karşın ABD’ye ihracatın 294,4 milyon 
dolardan 299 milyon dolara, Suudi Arabistan’a ihracatın ise 
104,6 milyon dolardan 105,9 milyon dolara yükseldiğini ifade 
etti. Çevik, “Bu yıl genel olarak fiyatların yükseleceğini öngörü-
yoruz. Yükselen fiyatlarla birlikte Türkiye’nin mermer ihracatı da 
yükselişe geçecek.” dedi.
Mermer ihracatında fiyatların yanında yeni pazarlar bulma ko-
nusunun da çok önemli olduğuna işaret eden Çevik, özellikle 
Latin Amerika’nın büyük bir potansiyeli olduğunu kaydetti. 
Türk şirketlerinin Panama’yı üs haline getirerek Latin Amerika 
ülkelerine ulaşabileceğini belirten Çevik, “Mermerde en zengin 
ülke biziz ve elimizde çok önemli bir değer var. Türkiye’de 660 çeşit 
mermer çıkıyor. Eğer elimizdeki pazarları çeşitlendirebilir ve daha 
fazla ülkeye gidebilirsek sektörü de çok daha ileriye taşıyabiliriz. 
Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde 35 adet yeni Türk Ticaret 

Merkezi (TTM) açılacağını söyledi. Bütün TTM’lerde mermercilerin 
de olması gerektiğini düşünüyorum. Biz bu TTM’ler ile beraber La-
tin Amerika ülkelerine pazar oluşturabiliriz. Bunun için İstanbul 
Maden İhracatçıları Birliği’nin (İMİB) yeni pazarlara gitmek üzere 
sektörün önünü açacağını ve hızlıca çalışmalarda bulunacağına 
inanıyorum.” dedi.
Türk mermerinin çok kaliteli bir mermer olmasına karşın özellik-
le markalaşma anlamında ciddi sıkıntılar olduğunun altını çizen 
Çevik, Türk taşı markasını öne çıkarak önce katma değeri yük-
seltmek gerektiğini vurguladı. Dünyadaki mimarların Türk taşı-
nı yeterince tanımadığını belirten Çevik, özellikle İtalya’nın bu 
konuda çok önemli bir marka olduğunu kaydetti. Çevik, “Hal-
buki Türk mermeri ABD’deki hemen hemen her evde, birçok lüks 
konutta ve sanatçıların, sporcuların malikanelerinde kullanılıyor. 
Ancak bunun bizim mermerimiz olduğunu bilmiyorlar. Mermerci-
lerin, gerekirse bir lobi kurup öncelikli olarak Türk mermeri algısını 
yükseltmesi ve markalaşması gerekiyor. Tasarım ve inovasyonla 
dünya mermer pazarına damga vurmalıyız.” ifadelerini kullandı.
Mermerde kalite standartı konusunun da çok önemli olduğu-
nu kaydeden Çevik, yurtiçinde Türk mermerine bir standart 
oluşturulması gerektiğini kaydetti. Standartlar belirlendikten 
sonra mermeri tek bir marka ile satmak gerektiğinin altını çi-
zen Çevik, böylece markalaşma konusunda da güçlü bir adım 
atılabileceğini söyledi. Türkiye’nin en önemli mermer yatak-
larından birinin olduğu Marmara Adası’nı örnek veren Çevik, 
“Marmara Adası’ndan çıkan mermer dünyada Marmara Mermeri 
olarak bilinmesine karşın tüm firmalar bunu farklı farklı isimlerle 
satıyor. Benzer şekilde Burdur bölgesinden çıkan üç farklı taş da 
çeşitli isimlerle satılıyor. Bizim her bölgenin mermerini tek marka 
olarak satarak kaliteyi yükseltme ve markalaşma şansımız var.” 
diye konuştu. 

Türkiye’nin yanı sıra Afrika ve Avrupa’da maden arama faa-
liyetlerini sürdüren Oriole Resources, Türkiye’deki Karaağaç 
Projesindeki ortağı Anadolu Export’tan 500 bin dolarlık başa-
rı ödemesi (Success based payment) alacağını açıkladı. Şirket 
ödemenin taraflar arasında imzalanan maden arama anlaşması 
kapsamında projenin 50.000 ons Au kaynağa ulaşması sonu-
cu gerçekleşeceğini belirtti. Anadolu Export projedeki JORC 
uyumlu belirlenmiş ve potansiyel kaynakları 0,2 g/t eşik tenör 
değerli 348.150 ons Au ve 2.832.036 ons Ag olarak açıklamıştı. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED onayı beklenen projede 
gerçekleştirilecek her türlü üretim için Oriole Resources %1,5 
oranında net izabe geliri (NSR) elde edecek.
Oriole Resources CFO’su Bob Smeeton konu ile ilgili şu açıkla-
malarda bulundu: “Anadolu Export’un belirlenen kaynakta artış 
sağlamasından ve anlaşmada yer alan başarı bazlı ödeme mad-
desini sağlamasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu an-
laşma Oriole Resources’in tüm portfolyosunda uyguladığı kendi 

kendini finanse eden arama stratejisinin başarılı olduğunun bir 
göstergesidir. Şirketin özenle seçilmiş ortaklarla birlikte projeler 
geliştirmeye odaklanması, yatırımcıların karlarında yaşanacak 
düşüş riskini en aza indirirken aynı zamanda yatırımcılara önemli 
bir keşif haberi verebilmemizi sağlamaktadır.”
Muratdere Projesi ile ilgili de bilgi veren şirket projedeki his-
selerini %10’un altına düşürdüklerini belirtirken projede ger-
çekleştirilecek üretimden %1,2 oranında NSR elde edeceğini 
ifade etti. ÇED onayı için çalışmaların devam ettiği proje ile 
ilgili Oriole Resources CEO’su Tim Livesey şu cümleleri kul-
landı: “Lodos Maden’in Muratdere projesinde gösterdiği geliş-
meden dolayı oldukça memnunuz. Onay başvurularının olumlu 
yanıt almasını heyecanla bekliyoruz. Proje için onay alınması 
bizi projeden değer elde etmemiz konusunda bir adım daha ile-
riye taşıyacak. Şirketimize değer katmak adına Lodos’a ek ola-
rak Türkiye’de bulunan diğer projelerimizi de yakından izliyor ve 
destek sağlıyoruz. “ 
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Gökırmak Bakır Projesi’nde İlk Konsantre Döküldü 

Eti Krom’un Tesisleri Dünya Çapındaki 
Üniversitelerden İlgi Görüyor 

Mart 2019

Mart 2019

Kastamonu ilinin Hanönü ilçesinde faaliyetini sürdüren Acacia 
Maden İşletmeleri, Gökırmak Bakır Projesi’nde ilk konsantre ba-
kır dökümünü 4 Mart 2019 günü saat 09:02 de başarılı şekilde 
gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket, işletmede açık ocak faaliyet-
lerine bir süredir devam ederken cevherle ilk teması 2018 ilk 
çeyreğinde sağlayıp cevherin flotasyon tesisine nakliyesine de-
vam ediyordu.
İlk konsantrenin dökümünden birkaç gün önce (22 Şubat tari-

hinde) yine Şirket tarafından verilen bilgiye göre üretimin en 
önemli adımlardan birisi olan 4400 KW motor gücüne sahip 
bilyalı değirmen devreye alınırken o günden bu yana tesiste-
ki deneme ve devreye alma çalışmaları Mart ayı başına kadar 
devam etti.
İşletme, Hanönü ilçesinde tespit edilen bakır yatağını işletmek 
üzere 2007 yılında kurulurken 2011 yılında İlbak Holding ve 2016 
yılında Akfen Holding’in katılımıyla faaliyetlerine devam ediyor.

Yıldırım Şirketler Grubu iştiraki Yılmaden Holding’in Elazığ’da 
işlettiği Eti Krom AŞ’nin kullandığı yüksek teknolojiler ve sü-
reçler, dünyanın önde gelen üniversitelerinin ilgisini çekiyor. 
Avrupa’nın mühendislik eğitiminde öncü üniversitelerinden 
biri olan Riga Teknik Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi 
alan öğrenci grubu, Yılmaden Holding’in İstanbul’daki mer-
kez ofisine ve Elazığ’da bulunan Eti Krom AŞ tesislerine teknik 
bir gezi düzenledi. Letonya’nın en çok tercih edilen mühen-
dislik fakültesine sahip olan, 150 yıllık Riga Teknik Üniversite-
si’nden 7 kişilik bir yüksek lisans öğrenci grubu, 25 Şubat’ta 
Yılmaden Holding’in İstanbul’da yer alan genel merkezini zi-
yaret ederken tanışma toplantısında özellikle Yılmaden Hol-
ding bünyesinde çalışan genç mühendisler şirket hakkında 
detaylı bilgiler paylaştı ve neden Yılmaden’i tercih ettiklerini 
açıkladılar.
Buluşmada Yılmaden Holding CEO’su Alp Malazgirt de bir 
konuşma yaparak, gençlere ve onların gelişimine verdiği 
önemi vurgularken Avrupa’nın önde gelen mühendislik 
okullarından biri olan Riga Teknik Üniversitesi’nin ilgisinden 
çok memnun olduklarını dile getirdi ve Yılmaden Holding’in 

kapısının tüm akademik ziyaretlere açık olduğunun altını 
çizdi.
Genel merkez ziyaretlerinden sonra Yılmaden Holding’ten ayrı-
lan grup Elazığ’a hareket etti. Yılmaden Holding’in Elazığ’da bu-
lunan işletmesinde, maden ocakları, ferrokrom üretim tesisleri, 
manyetik separatör içeren atık geri kazanım pilot tesisi, enerji 
geri kazanım tesisi ve Eti Krom merkez laboratuvarı ziyaret edil-
di. Letonyalı öğrenciler, madencilik ve metal işleme süreçleri 
hakkında Eti Krom yöneticilerinden ve mühendislerinden de-
taylı bilgi aldı.
Ziyaretler sonrası Riga Teknik Üniversitesi öğrencileri, aka-
demik bilgilerin gerçeğe dönüştüğü bir tesise gerçekleştir-
dikleri ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti aktarırken 
yüksek öğrenimlerinde metalürji mühendisliği ve kimya 
alanına yönelmelerinin ne kadar doğru bir karar olduğunu 
anladıklarını ifade ettiler. Eti Krom AŞ Genel Müdürü Hasan 
Giray da yaptığı konuşmada akademik ziyaretlerden mut-
luluk duyduklarını; gelecekte üniversite-sanayi işbirliklerini 
özellikle Ar-Ge alanında geliştirmekten mutluluk duyacakla-
rını belirtti. 

Madencilik, UMREK ve Finansman Toplantısı 
İstanbul’da Gerçekleştirildi Mart 2019

Kısa adı “UMREK” olan Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak 
Raporlama Komisyonu toplantıları kapsamında gerçekleştiri-
len buluşmada madenciler, bankalar ve finans kuruluşları İs-
tanbul’da bir araya geldi. Toplantı açılış konuşmasını Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız’ın gerçekleştir-
diği toplantıya maden sektörünün temsilcilerinin yanı sıra SPK, 
BDDK ile birlikte bankaların ve finans kuruluşlarının temsilcileri 
katıldı.
Toplantıda Cansız’ın yanı sıra konuşma yapan diğer isimler; 
Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Ser-
maye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı 
Mehmet Ali Akben, Gazeteci Hakan Güldağ, UMREK Komisyo-
nu Üyesi Barış Gazanfer Yıldırım, İSTAC Yönetim Kurulu Başkanı 
Ziya Akıncı, Türkiye İş Bankası Kurumsal Krediler Tahsis Bölü-

mü Müdürü Can Yücel, İş Yatırım Menkul Değerler Kurumsal 
Finansman Direktörü Reha Pamir, UMREK Komisyonu Başkan 
Yardımcısı Mesut Soylu ve TÜMAD Madencilik Genel Müdürü 
Hasan Yücel oldular.
TÜMAD Madencilik Genel Müdürü Hasan Yücel gerçekleş-
tirdiği konuşmada şirketin Lapseki ve İvrindi projelerindeki 
deneyimlerini katılımcılarla paylaşırken dünyada iki yatırım 
projesini aynı anda finanse ederek üretime geçirilmesini 
sağladıklarını ve bir ilke imza attıklarını vurguladı. Yücel, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kolay olmadı. Sosyal onay, 
paydaşlarla doğru iletişim ve doğru risk analizi, olası riskle-
ri önleyecek planların hazır olması ve olmazsa almaz olarak 
çevre hassasiyeti konusundaki duyarlılığımız bu başarıyı elde 
etmemizi sağladı.” dedi. 
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Alamos Gold Kirazlı Projesi için İşletme İznini Aldı

Eti Maden Kırka Madencilik Anadolu Teknik 
Meslek Lisesi’nin Temeli Atıldı 

TMSF Başkanı Gülal: “Kısa Vadede Koza Altın’da 
Satış Söz Konusu Değil”  

Mart 2019

Mart 2019

Mart 2019

Alamos Gold, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
Kirazlı Projesi için işletme izni verildiğini açıkladı. Şirket alınan 
izin ile açık ocak alanında kazı işlemlerine başlayabilecek.
Kanadalı şirket Ocak ayında yayınladığı güncellemede 2019 yı-
lında su rezervuarı ve önemli inşaat faaliyetleri için 75 milyon 

dolar harcayacağını açıklamıştı. Firmanın başlangıç bütçesi 
olan 152 milyon dolardan kalan 60 milyon dolar ise 2020 yılının 
sonunda ilk üretim ile birlikte kullanılacak. Şirketin Kirazlı Proje-
si’nde yıllık ortalama 100.000 ons altın üretimi gerçekleştirmesi 
hedefleniyor. 

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka beldesinde Eti Ma-
den Madencilik Anadolu Teknik Meslek Lisesi’nin temel atma 
töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Can-
sız’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Temel atma töreninde 
konuşma yapan Cansız, “Bu proje kapsamında bakanlığımızın 
ilgili genel müdürlüğü Eti Maden, 10 buçuk milyon liralık bir 
ödenek ayırdılar ve inşallah bundan sonraki süreçte bu ödene-
ği harcayarak tesisimizi Kırka’mıza kazandıracağız. Bugün bu-
rada temelini atacağımız eğitim yuvası, ülkemizin madencilik 
sektörünün gelişmesi ve güçlenmesi için atılan önemli adımlar-
dan bir tanesi olacaktır. Benimsediğimiz milli enerji ve maden 
politikası çerçevesinde bakanlığımızın sorumlu olduğu tüm 
alanlarda çalışıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz.” sözlerini 
sarf etti.

Yaklaşık 8 milyar dolar olan madencilik sektörü payını 2023 
yılında 24 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı planladıklarını 
belirten Cansız, “Enerji Bakanlığı olarak ülkemizin gayri safi mil-
li hasıla içerisindeki madencilik sektör payını şu anki yüzde 1’ler 
seviyesinden bütün kararlılığımızla 2023 yılına kadar en az yüzde 
3 seviyelerine taşıma gibi bir hedefimiz var. Bunun matematiksel 
karşılığı şu anda yaklaşık 8 milyar dolar olan madencilik sektörü 
payını 2023 yılına geldiğimizde 24 milyar dolar seviyelerine çı-
karmış olacağız. Bunu yaparken de Kırka’mıza ve Eti Madenimize 
çok ciddi görevler düşecek. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73’ünü 
barındıran Kırka’mız eliyle ve marifetiyle geçen yıl tarihi bir rekor 
kırarak bor ihracatında 1 milyar dolar seviyesini aştı ve böylece 
dünya pazarında pazar payımızı yüzde 59’a çıkardı.” şeklinde 
sözlerini sürdürdü. 

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumluğunda yönetilen 
Koza Altın İşletmeleri yönetimindeki Himmetdede Altın Made-
ni tesisine ziyarette bulundu. Burada basın açıklaması yapan 
Gülal hukuki düzenlemelere göre kayyum olarak atandıkları 
şirketlerin ekonomik devamlılığında tehlike söz konusu oldu-
ğunda satışın gündeme gelebildiğini, kısa vadede Koza Altın’da 
satışın söz konusu olmadığını söyledi.
Koza Grubunun TMSF kayyumluğunda yönetilen önemli 
gruplardan biri olduğunu kaydeden Muhiddin Gülal, “Koza; 
Türkiye’de çıkarılan altının 3’de 1’ini çıkarıyor olması dolayısıyla 
da ekonomik değeri yüksek ve stratejik öneme haiz bir gruptur. 
Türkiye’de yılda 27.2 ton altın çıkarılıyor. Bunun 2018 rakamı iti-
bariyle 8.2 tonunu Koza Grubu çıkardı. Hemen hemen yüzde 30’a 
tekabül eden kısmını bu grup çıkarıyor. Koza Grubu bünyesinde 11 
şirketi barındırıyor ve 4 sektörde ağırlıklı olarak faaliyet var. Gru-
bun lokomotif sektörü madenciliktir. Gıda, inşaat ve sivil havacılık 
yürüten bir şirketimiz var. Şu an Koza Grubu tarafından işletilen 5 
aktif altın maden şirketimiz var. Bu 5 sahada Koza altın çıkarmaya 
gayret ediyor. 2017 yılında yaklaşık 6.3 ton altın çıkaran Koza Gru-
bu, 2018 yılında yüzde 28’lik bir artışla üretim miktarını 8.4 tona 
çıkarmıştır. Bu manada inşallah 2019 hedefini 330 bin ons olarak 
belirledi. Buda 10 tona tekabül ediyor. 2019 yılı içerisinde 10 ton 
altın çıkarmayı hedefliyoruz. 2017 yılında yaklaşık 1 milyar TL 
olan grubun cirosu, 2018 yılında yüzde 61 artışla 1,6 milyar TL’ye 

yükselmiştir. Bu şekliyle de holdingin konsolide faaliyet karı 2017 
yılında 483 milyon TL iken, 2018 yılında yüzde 115 artışla 1 milyar 
39 milyon TL’ye yükselmiştir. Holdingin veri öncesi karı 2017 yılın-
da 606 milyon TL iken, 2018 yılında yüzde 104 seviyesinde artarak 
1,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Holdingin konsolide net karı 
2017 yılında 460 milyon TL iken 2018 yılında yüzde 105 artış ile 942 
milyon TL bu grup net kar elde etmiştir. Holdingin toplam ödenen 
beyana dayalı vergi tutarı 2014 yılında 151 milyon TL iken, 2018 
yılında yüzde 112 artarak 321 milyon TL seviyesine çıkmıştır. Hol-
dingin 2017 yılında 2,34 milyon TL olan nakit bakiyesi bugün 2,78 
milyar TL’ye çıkmıştır ve bu grubun bankalara hiçbir borcu yoktur. 
Holdingin istihdam sayısı 2017 yılında 2 bin 165 iken, 2018 yılında 
215 kişi artırarak 2 bin 280 kişiye ulaşmıştır. 2017’de 6 milyar TL 
olan aktif büyüklüğü, yüzde 22’lik artışla 2018 yılında 7,4 milyar 
TL’lik bir rakama ulaşmıştır. 2017’de bu şirketimiz 531 milyon TL 
net kar elde etmişken, bu oran yüzde 220 artışla 2018’de 1,1 milyar 
TL’ye ulaşmıştır” şeklinde konuştu.
TMSF olarak yönetilen şirketlere milli servet gözüyle baktıkla-
rının altını çizen Gülal, “Biz TMSF olarak bu şirketlere milli servet 
gözüyle bakıyoruz. Dolayısıyla bu şirketlerde bir irtifa kaybı ol-
masını istemiyoruz. TMSF kayyumluğunda yönetilen şirketlerde 
de hemen hemen irtifa kaybı söz konusu değil. Aksine bu şirketler 
büyümeye, istihdam ve katma değer oluşturmaya devam edi-
yorlar” dedi. 
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Yüksek otomasyonlu filtrasyon teknolojisi 
ile, daha akılı cevher kazanımı.

Büyük farkı böyle yaratıyoruz, #TheMetsoWay.

Sık ve plansız duruşlar maliyetli olmakla beraber, üretimi ve 
enerji gereksinimlerini olumsuz yönde etkiler. Cevher hazırlama 
endüstrileri için tasarlanan Metso’nun yüksek kapasiteli VPA pres 
filtreleri, yüksek performansı ve yüksek otomasyon derecesini en 
düşük toplam maliyetle birleştirir.  Güvenilir ve enerji tasarrufu 
sağlayan filtreleme ve susuzlaştırma teknolojimiz, değerli 
minerallerin maksimum susuzlaştırılmasını sağlar. Zorlu filtreleme 
gereksinimlerini karşılayan VPA filtresi, geleneksel filtreleme 
teknolojisine kıyasla daha düşük maliyetle optimum verimlilik 
sağlar.
Daha fazlasını keşfet: www.metso.com/vpaat lower cost compared 
to conventional filtration technology.

Daha fazlasını keşfet: www.metso.com/vpa
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Yıldızlar SSS Holding Elazığ’da 
Ferrokrom Tesisi Kurmayı Planlıyor 

Eti Maden Sülfirik Asit Üretim Tesisinin 
Temel Atma Töreni Emet’te Gerçekleştirildi  

Mart 2019

Mart 2019

Yıldızlar SSS Holding Elazığ’ın Maden ilçesi Örtülü köyünde 
ferrokrom tesisi kurmak için çalışmalara başladı. Şirket, 2019 
yılının ikinci yarısında krom konsantre tesisinin temelini atmayı 
planlarken 5 yıl içinde yapılacak 125 ton/yıl ve 300 ton/yıl ka-
pasiteli iki ayrı ferrokrom tesisleri ile de toplamda 4000 kişiye 
istihdam sağlamayı planlıyor.
Yıldızlar SSS Holding bünyesine bağlı Nesko Maden Genel Mü-
dürü Baki Ocak, Krom İşletmeleri Müdürü Sami Tolan, Eti Gü-
müş AŞ Müdürü Atakan Altan bir basın toplantısı düzenleyerek 
yapacakları yatırımın bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Şirketin, 
Türkiye’nin farklı illerinde madencilik faaliyetinde bulunduğu-
nu söyleyen Nesko Maden Genel Müdürü Baki Ocak, “Elazığ’da 
halihazırda bir bakır tesisimiz bulunmaktadır. Yatırım yapacağı-
mız bu bölgede de ciddi anlamda bir krom rezervi tespit ettik. Bu 
yer altı zenginliklerini öncelikle Elazığ ekonomisine sonrasında 
ülke ekonomisine katma gayretiyle burada bulunmaktayız. Şu 
an projelerimiz ve yatırımlarımız hazır. 2019 ikinci yarısı itibariyle 
çalışmalara başlayacağız. Hızlı bir şekilde yeni bir istihdam sahası 
yeni bir değer katmaya çalışacağız.” dedi.
Elazığ’da 12 bin hektarlık bir alanda madencilik faaliyetleri-
ni sürdürdüklerini ifade eden Krom İşletmeleri Müdürü Sami 

Tolan, “Bu alanın yarısı bakır, diğer yarısı ise krom ihtiva ediyor. 
Krom olan bölgemizde yaptığımız sondaj çalışma verileri oldukça 
olumlu geldi. Sondajlarımıza bu yıl da devam edeceğiz. Maden 
ilçesi Örtülü köyü sınırlarında 54 bin ton/ay, yılda 648 bin kapasi-
teli krom konsantre tesisi kuracağız. Buradan yıllık 83 bin ton kon-
santre krom elde etmeyi düşünüyoruz.” sözlerini sarf etti.
Türkiye genelinde şirketlerine ait 22 adet maden ruhsatı ol-
duğunu belirten Tolan, “Bu ruhsatların hepsi işletme ya da iş-
letme talepli ruhsatlar. Ruhsat alanında yaptığımız çalışmalar 
oldukça olumlu geçti. Bu anlamda da şirket olarak 125 bin ton/
yıl ve 300 bin ton/yıl kapasiteli iki ayrı ferrokrom tesisi projesi 
hazırladık. 125 bin ton kapasite Çinlilerle, 300 bin ton kapasiteli 
tesisi ise Finlandiyalılar ile yapmayı planlıyoruz. Bu da yılda 700 
bin ton ham madde işlemek demektir. Türkiye kaynaklarının ül-
kede kalması ve ham madde olarak satılmaması bizim için çok 
önemli. Burada ülkeye ciddi bir katma değer sağlayacağız. Ela-
zığ’da amacımız 300 bin tonluk projeyi gerçekleştirmek. Allah 
nasip eder projemiz bittiğinde ocaklarda çalışacak personellerle 
birlikte 4 bin kişiye istihdam sağlayacağız. 30 yıl sonunda ülke 
ekonomisine 13 buçuk milyar dolar katma değer yaratacağız.” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

Kütahya’nın Emet ilçesinde Eti Maden İşletmeleri’ne ait Sülfü-
rik Asit Üretim Tesisinin temel atma töreni Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla gerçekleştirildi. 413 
milyon lira bedelle inşa edilecek tesis tamamlandığında 200 ki-
şiye istihdam sağlayacak. Törende gerçekleştirdiği konuşmada 
ihracatta ileri teknoloji ürünlerin payını artıracaklarını belirten 
Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Eti Maden’in yeni dönemdeki vizyonu geleneksel bor ürünlerin-
den ileri teknolojide kullanılan bor üretimine geçiş olacak. 413 
milyon liralık bedelle temelini atacağımız Sülfürik Asit Üretim Te-
sisimiz bor cevherini katma değerli hale getirecek. Değerine değer 
katacak. Emet’imiz, Kütahya’mız, Türkiye’miz daha da büyüyecek, 
daha da gelişecek.
Dünya bor rezervlerinin yüzde 40’ını oluşturan 1,81 milyar ton 
büyüklüğünde bir rezervden bahsediyoruz. Yani bu topraklar tüm 
dünyanın ihtiyacını 300 yıl boyunca sorunsuz karşılayabilecek bir 
rezerve ev sahipliği yapıyor. Bu rezervleri hakkıyla işlemek için Eti 
Maden’e yeni bir vizyon belirledik. Artık bu kaynakları ham madde 
olarak satmak yok dedik. Bu kaynakları burada işleyecek teknolo-
jik altyapıyı da artık Türkiye’de kuracağız. Yerli teknoloji ve yerli 
insan kaynağımızla bor cevherimizi artık burada işleyecek, değe-
rine değer katacağız.
Büyük hedeflere yürüyen Türkiye’de her sektörün desteği olduk-
ça önemli. Bor, gerek ham madde gerekse de ihracat yönünden 
sektördeki lider konumuyla örnek olduğumuz diğer sektörlerin 

başında gelmekte. 2018 itibarıyla dünya bor pazarının yüzde 
59’una hakimiz. 2019 yılı için de hedeflerimizi büyüttük. İnşallah 
üretim kapasitemizi artırarak pazar payımızı yüzde 60’a çıkara-
cağız.”
Bakan Dönmez, Emet’teki temel atma törenin ardından Kü-
tahya’nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Türkiye Kömür İşletmeleri 
Tunçbilek Garp Linyitleri İşletmesine de bir ziyarette bulundu. 
Dönmez, burada yaptığı konuşmada, kömürün yer altında kal-
masının kimseye faydası olmadığını ve ekonomiye kazandı-
rılması gerektiğini söylerken yer altı kaynaklarımızın mutlaka 
kullanılması gerektiğini belirtti. Yerin altından çıkmayan hiçbir 
maden rezervinin bu halka hiçbir hayrı olmadığını vurgulayan 
Dönmez, şöyle konuştu: 
“Araştırmalarımızı artıracağız. Sadece kömürde değil son birkaç 
yılda maden aramaları ile alakalı ciddi miktarda sondajlar yapı-
yoruz. Geçtiğimiz yıl Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
(MTA), Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir rekora imza attı. 1 mil-
yon 500 bin metre sondaj yaptı. Bu sondajları yer altındaki maden 
varlığını keşfetmek için yapıyoruz.
Üzerinde hassasiyet ile durduğumuz başka bir çalışmamız var. İn-
şallah onu da bu yıl sonunda bitireceğiz. Havadan jeofizik görün-
tüleme yapıyoruz. İki uçak temin ettik özel teçhizat ile donatıldı. 
Şu an ülkenin yüzde 80 ve 85 inin uçuşları tamamlandı. Havadan 
belli bir mesafe yükseklikte yerin altının fotoğrafını çekiyoruz. Ade-
ta röntgenini çekiyoruz.“ 
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ÇED Yönetmeliği’nin 27. Maddesi (a) Bendi 
Kapsamında Önemli Karar Alındı   Mart 2019

14.06.2018 tarihli ve 30451 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe gire ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik’in 1. Maddesi ile değiştirilen ÇED Yönetmeliği Ek-1 
listesinin 27. Maddesinin (a) bendinin yürütmesi geçtiğimiz ay-
larda Danıştay 14. Dairesi tarafından durdurulmuştu. T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 
tarafından 02 Nisan 2019 tarihli yayınlanan yazıya göre; 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. Maddesinin birinci 
fıkrası uyarınca, Mahkemenin yürütmenin durdurulması kararı 
gereğince 02 Nisan 2019 tarihi itibariyle, ÇED Yönetmeliği’nin 
Ek-1 listesinin 27. Maddesinin (a) bendi kapsamındaki projeler 
ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde hareket edilmesi istendi:

• Ruhsat alanı 25 hektar ve üzeri olan projelerde Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığına başvurulması,
• ÇED süreci Valiliklerde devam eden projelerde, ruhsat alanı 25 
hektar ve üzeri olanların mahkeme kararı kapsamında yeni bir 
düzenleme yapılıncaya kadar veya mahkeme süreci tamamla-
nıncaya kadar iş ve işlemlerinin durdurulması, ruhsat alanı 25 
hektarın altında olanların iş ve işlemlerine devam edilmesi,
• İş ve işlemleri durdurulan projelerde faaliyet sahipleri tarafın-
dan talep edilmesi halinde dosyaların iade edilerek Bakanlığa 
başvurmalarının sağlanması,
• Bahse konu projeler kapasite artışı planlaması halinde de ilgi 
(b) yazımız kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesi. 

Yılmaden Holding, Kazak Tau-Ken Temir 
Şirketini Satın Alıyor Mart 2019

Ülkemizin ve dünyanın önde gelen metal ve madencilik şirket-
lerinden Yılmaden Holding, dünyadaki iştiraklerine bir yenisini 
daha ekliyor. Şirket Kazak Tau-Ken Temir şirketinin satın alınması 
için ön protokolü imzaladığını açıkladı. Protokol; 28 Mart 2019 ta-
rihinde Dubai International Financial Center’da düzenlenen Sam-
ruk-Kazyna Investment Roundtable organizasyonunda Yılma-

den Holding CEO’su Dr. Alp Malazgirt ve Tau-Ken Samruk NMC 
JSC’nin Vekil Başkanı Kanat Kudaibergen tarafından imzalandı.
Tau-Ken Temir, Kazak Devlet Şirketi Tau-Ken Samruk bünye-
sinde bulunuyor. Şirket yıllık 25 bin ton kapasite ile metalür-
jik silikon üretiyor. Üretilen silikonun hammaddesi ise Kara-
ganda bölgesindeki Aktaş ve Akshoky-3 kuvars yatakları. 

MTA; Kamu-Özel İşbirliği ile 
Maden Aramacılığı için Çağrı Yayınladı  Mart 2019

MTA, maden arama faaliyetlerini gerçekleştirmek için finansman 
sorunu yaşayan ruhsat sahipleri için çok önemli bir adım attı. Ül-
kemiz maden aramacılığının öncü kuruluşu olan MTA tarafından, 
arama dönemindeki riskleri en aza indirerek ülkemiz kaynakları-
nın en kısa sürede ekonomiye kazandırılması amacıyla Kamu-Ö-
zel İşbirliği kapsamında 14/06/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden 
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu’nun 5’inci maddesi 
hükmü esaslarına göre ‘Kaynak Geliştirme Amaçlı Tip Sözleşme’ 
uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda sahalarındaki Kaynak varlı-
ğını geliştirmek amacıyla arama faaliyeti yaptırmak isteyen tüm 
ruhsat sahipleri MTA Genel Müdürlüğüne başvuru yapabilecek. 
Ruhsat sahibi ile birlikte oluşturulacak projeye göre hazırlanacak 
olan sözleşme kapsamında MTA tarafından; sondaj, analiz, test, 
etüt, arama ve araştırma, mühendislik, teknik yardım sağlama, 
eğitim vb. hizmetler verilebilecek.
Tip Sözleşme yapılması istenen ruhsat sahasında yapılmış ve/
veya devam eden arama çalışmaları, üretim ve tesis verileri, 
mevcut kaynak/rezerv vb. gibi bilgileri içeren dokümanlar, Kay-

nak Geliştirme/Ek Kaynak ortaya çıkarma amacına yönelik olarak 
gerçekleştirilmesi istenen jeolojik, jeoteknik, jeofizik, hidrojeolo-
jik, analiz, teknolojik test, sondaj vb. çalışmaları kapsayan QA/QC 
protokolleri göz önüne alınarak hazırlanmış teknik raporlar, ruh-
sat sahibine ait imza sirküleri, Ticaret Odası kayıt belgesi, adres 
beyanı, ruhsat sureti vb. gibi resmi belgeler ile MTA hesaplarına 
yatırılacak olan Tip Sözleşme Proje Değerlendirme Ücreti dekon-
tunun bir dilekçe ekinde MTA’ya ulaştırılması gerekmektedir.
Yapılacak olan teknik değerlendirme ile Tip Sözleşme imzalan-
masına değer bulunan başvurular için Proje Çalışmaları esas 
alınarak tahmini proje maliyeti belirlenecek, Kaynak Geliştirme 
amaçlı proje çalışmaları ve maliyetleri üzerinde karşılıklı mutaba-
kat sağlanmasının ardından ise Tip Sözleşme imzalanabilecek. Bu 
şekilde, sahibi olduğu ruhsat sahasında arama faaliyetlerini gerçek-
leştirmek için finansman sorunu yaşayanlar ile MTA’nın bilgi, biri-
kim, deneyim ve teknik kapasitesinden yararlanmak isteyen gerçek 
ya da tüzel kişilere destek olunarak tespit edilen maden varlığının 
ekonomiye en kısa sürede kazandırılması hedefleniyor. 

TEKZİP
Madencilik Türkiye dergisinin 1 Mart 2019 tarihli 77. sayısında yayınlanan ‘Türk İnşaat Firmalarının Madencilik Sektöründeki Gelişimleri: SWOT Analizi’ 
başlıklı makale kapsamında 85. sayfada bulunan Tablo 2’de Taç/Çorak Projesi’nde mevcut durumda var olan rezerv miktarı SEHVEN  1.0 milyon ons 
olarak verilmiştir. Bu rakam 2.0 milyon ons olacaktır. Değerli okuyucularımızın dikkatine sunarız. Madencilik Türkiye Dergisi
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İMİB’den Doğal Taşta 
İhracatın Yıldızlarına Ödül  Mart 2019

İstanbul Maden İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen 
İMİB Doğal Taş Sektörü İhracat Ödül Töreni, İzmir Hilton 
Otel’e gerçekleştirildi. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlü-
ğü, İhracat Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü yet-
kilileri ile sektör temsilcilerinin hazır bulunduğu tören İMİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer’in açılış konuşması ile 
başladı. 2018 yılında 4,6 milyar dolar ihracat rakamına ulaş-
tıklarını söyleyen Dinçer, “İnsan için maden” ihtiyaç duyulan 
her alanda olmak için çalıştıklarını belirtti. Dinçer, konuşma-
sına şöyle devam etti: 
“2018 yılında gerçekleştirdiğimiz ihracatın yarısı, doğal taş sek-
töründen gelmekte. Bu güçle doğal taşın maden ihracatımızın 
lokomotifi olduğunu söylesek yanılmayız. Ve özel önem verilme-
si gereken bir sektör olduğunun da altını çizmek isterim. Aslında 
hepimizin bildiği gibi doğal taş dediğimiz ürün, bir yapı malze-
mesi, mimari bir obje. Dolayısıyla mimarlara kendi projelerini 
çok daha iyi göstermelerini sağlayan bir maden çıkarıyoruz. 
Böylesine kıymetli madenlerimizi projelerde görmek bizleri de 
çok heyecanlandırıyor. Öte yandan konuya ihracat odaklı baktı-
ğımızda İstanbul Maden İhracatçı Birlikleri ve diğer tüm birlikler 
olarak, pazarlama yönünde önemli faaliyetler gerçekleştiriyo-
ruz. Ve bunları daha da ileriye taşımak için çalışmalar yapıyo-
ruz. Mevcut pazarlarımızı koruyarak yeni pazarlara ulaşmak için 
sektörel ticaret heyetleri gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 
sektörel ticaret heyetleriyle adım atmadığımız, gitmediğimiz 
ülke bırakmamayı hedefliyoruz. Bugüne kadar Çin, Hindistan, 
Endonezya, Malezya, ABD, İngiltere, Kanada, Nijerya ve Güney 
Afrika gerçekleştirdiğimiz heyetler arasında. Önümüzdeki hafta-
dan itibaren Arjantin, Şili, Dubai, Almanya, Meksika Brezilya ve 
Tayvan’a gideceğiz. Biz biliyoruz ki; ihracat için üretim, üretim 
için ise teşvikler şart. 2023 yıl hedeflerine ulaşmamız için 2019 ve 
sonraki yıllarda çok çalışmalıyız.”
MAPEG Genel Müdür Yardımcısı Uğur Salih Uçar da Çin ve ABD 
arasında yaşanan ticaret savaşlarının fırsata çevrilebileceğini 

belirterek, güçlü bir ekonomi için elini taşın altına koymaktan 
çekinmeyen ihracatçılara çok teşekkür etti.
Açılış konuşmalarının ardından, İstanbul Maden ve Metaller 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Armağan Vurdu ise törende 
ihracata yönelik devlet destekleriyle ilgili bir sunum yaptı.
İMİB Doğal Taş Sektörü İhracat Ödül Töreni’nde ise 2018 yılında 
doğal taş ihracatını İMİB üzerinden yapmış firmalar içerisinden 
işlenmiş doğal taş ve blok doğal taş kategorilerinde en çok ih-
racat yapan ilk 10 İMİB üyesi firmaya ödül verildi. Blok Doğal 
Taş kategorisinde 2018 Yılı Blok Doğal Taş İhracatı 10.su Sak-
lıkent Madencilik olurken, İşlenmiş Doğal Taş kategorisinin 
10.cusu ise KA-MER Kayseri Mermer oldu. 2018 Yılı Blok Doğal 
Taş İhracatı 9.su Devay Mermer olurken, İşlenmiş Doğal Taş 
kategorisinde ise ödül Tetramar Doğal Taş Mermer’in oldu. 
8’incilik ödülleri ise Blok Doğal Taş ihracatı kategorisinde Fimar 
Mermer’in olurken ve İşlenmiş Doğal Taş İhracatı kategorisinde 
Travertine Bros’un oldu. Blok Doğal Taş İhracatı 7.si Pusula Do-
ğal Taş ve Madencilik olurken, İşlenmiş Doğal Taş İhracatı 7.si 
ise Temmer Mermer olarak kayıtlara geçti. 2018 Yılı Blok Doğal 
Taş İhracatı 6.sı İntemar Marble Madencilik, 2018 Yılı İşlenmiş 
Doğal Taş İhracatı 6.sı Silkar, ödülün sahibi oldu. Blok Doğal Taş 
İhracatı 5’cilik ödülü ise Focus Madencilik, 2018 Yılı İşlenmiş Do-
ğal Taş İhracatı 5’incisi de İntervo Dış Ticaret oldu. Blok Doğal 
Taş İhracatı dördüncülük ödülü 2E Madencilik’e, İşlenmiş Doğal 
Taş İhracatı 4’cülük ödülü ise Stoneterroir Doğal Taş Madenci-
lik’e gitti.
İMİB üyesi en çok ihracat yapan ilk 3 firma ise sırasıyla; 2018 Yılı 
Blok Doğal Taş İhracatı 3.sü Marmor Madencilik, 2018 Yılı İşlen-
miş Doğal Taş İhracatı 3.sü ise Hürmer Madencilik oldu. 2018 
Yılı Blok Doğal Taş İhracatı ikincisi Ocean Madencilik, İşlenmiş 
Doğal Taş İhracatı ikincilik ödülünün sahibi de Kinan Dış Ticaret 
olarak kayıtlara geçti. 2018 Yılı Blok Doğal Taş İhracatı birincisi 
Alfa Mermer olurken, 2018 Yılı İşlenmiş Doğal Taş İhracatı birin-
ciliği ise Rüya İç ve Dış Ticaret’in oldu.

Havran’da Doğaya Yeniden Kazandırma 
Süreci Başladı Mart 2019

Havran-Tepeoba Mahallesi’nde 2010 yılında faaliyete baş-
layan Özdoğu İnşaat, ekonomik rezervi tüketilen bakır ma-
deni sahasında çalışmalarını sonlandırdı. Rehabilitasyon iş-
lemlerini 5 yıl içinde tamamlayacak olan firma daha sonra 
sahayı Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne teslim edecek. 
Firmadan yapılan açıklamada, “Buradaki faaliyetler sonlan-
dı. Alanda iki adet havuz bulunmaktadır. Bir tanesi maden-
cilik faaliyetlerinde kullanılmamıştır. Kullanılmayan ve açık 
alanda bulunan havuzda biriken su tamamen yağış sularıdır. 
Dolayısıyla burada herhangi bir yapılacak işlem yoktur. Diğer 
havuz ise maden üretimi için kullanılmıştır ve kesinlikle tehli-
kesiz niteliktedir. Bu alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koor-

dinasyonunda rehabilitasyon işlemi gerçekleştirilerek, doğaya 
kazandırılacak ve ağaçlandırma işlemleri için Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Ağaçlandırma bedeli Orman 
Bölge Müdürlüğü’ne yatırılmıştır. Firmamız çevreye duyarlı 
tavrını sürdürecektir.” denildi.
Maden sahasında etrafı tel örgüyle kapatılan göletteki su için 
analiz çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. Balıkesir Orman 
Bölge Müdürlüğü yetkilileri, maden firması tarafından gerekli 
rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından böl-
genin tamamen teslim alınacağını söyledi. Havuzdaki suyun 
ise şu an için kesinlikle kullanılmadığı, tahlil sonuçlarına göre 
durumun değerlendirileceği bildirildi. 
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Baldwin&FrancisPowering Hazardous
Environments

MARBLE Fuarı ile Doğal Taş Sektörünün İhracatı 
25 Yılda 33 Kat Büyüdü  Mart 2019

Türkiye’de ihracatın yıldız sektörlerinden olan doğal taş sektörü, 
MARBLE İzmir Fuarı’nın sağladığı ivme ile 1994 yılında 60 milyon 
dolar olan ihracatını 25 yılda 33 kat arttırarak 2 milyar dolara ta-
şıdı. Bu yıl 25. yaşını kutlayan MARBLE İzmir Fuarı, kentte sadece 
doğal taş sektörüne değil tüm hizmet sektörlerine bayram yaşat-
tı. Fuarın İzmir ekonomisine katkısının milyon dolarları aşması 
bekleniyor. MARBLE İzmir Fuarı bu yıl 150 bin m² alanda düzenle-
nirken, 209’u yabancı bin 100’e yakın firma katıldı. Doğal taş sek-
törünün gövde gösterisi haline gelen fuara ilgi yine büyük oldu. 
MARBLE Fuarı kapsamında 5. Uluslararası Taş Kongresi’nin de açı-
lışı yapıldı. Burada konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, fuarın gelişimine paralel olarak Türkiye’nin doğal taş ih-
racat rakamlarının yükseldiğine dikkat çekti. 
MARBLE Fuarı’nın Türk doğal taş sektörüne büyük katkı sağladı-
ğına işaret eden Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Mevlüt Kaya, Türk doğal taş sektörünün ihracatının 2 
milyar dolar bandına geldiğini ve bunda MARBLE Fuarı’nın itici 
güce sahip olduğunu kaydetti. Kaya, “Dünya genelinde doğal 
taş ihracat rakamları 20 milyar dolara ulaşmış durumda. Dünya 
rezervlerinin yüzde 35’ine sahip olan Türkiye’nin doğal taş ihra-
catında gideceği daha çok yolu var. Bugün 2 milyar dolar sevi-
yesinde olan ihracatımızı katma değerli ürünlere yoğunlaşarak 7 
milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için ‘İnadına üretim, 
inadına ihracat’ mottosuyla hareket ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Fuarla birlikte sektörün büyüdüğünü ifade eden Türkiye Mermer 
Doğal Taş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Raif Türk, “MARBLE İzmir Fuarı, mermer üreticisini ihracat-
çı yaptı. Dünyanın her yerini dolaşmakta öncülük ve teşvik etti. MARB-

LE İzmir Fuarı 25 yıldır yabancılarla insanlarımızı bir araya getiriyor. 
Çok büyük önemi var bizim için. Çin’e, İtalya’ya, Amerika’ya gidiyoruz 
ama kendi fuarımızı da bu arada büyüttük. Biz fuarımızı büyüttük, 
fuarımız da bizi büyüttü. Böyle devam etsin istiyoruz.” diye konuştu.
TBMM 17 ve 18. dönem milletvekili, TÜMMER Onursal Başkanı 
Metin Balıbey ise “Fuarın açılışından beri varım. Biz bu fuar işine 
başladığımızda bize ‘Mermerin fuarı mı olur?’ dediler. Talep arttı, 
daha sonra mekanlar yetmeyince ilaveler başladı orayı yenilediler. 
O yenilemeler de yetmedi. Çadırlar kurdular yetmedi ve fuarizmir 
yapıldı. Burası bizim sektörümüz için yapıldı. Sektörün dinamiz-
miyle bu konuma geldik. Büyük çabalar oldu, fuarcılık anlayışı da 
gelişti. İzmir’in de fuarcılık sektörüne büyük katkıları oldu. Başka 
yerlerde fuarlar açılmaya başlandı ama İzmir’in önüne geçemedi. 
Sektör de İzmir’i benimsedi. Fuarcılık İzmir’de kök saldı. En önemli 
fuarımız bu oldu. Eskiden her şeyi fabrikamızda yapardık standımı-
zın kurulumundan ulaşımına kadar her şeyi karşılardık. Şimdi fuar 
stantları bile bir sanayiye dönüştü. Fuarcılık başlı başına bir hizmet 
sektörüne dönüştü. Baktığınızda birden çok sektörü besleyen bir 
durum bu. Katma değer kazanan türevleri oldu, amaç da budur 
zaten. Fuarın sadece bizleri değil etrafı da beslemesi lazım.” dedi.
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Aydın Dinçer de “Türkiye’de maden ihracatı 4,7 milyar dolar. Bu ra-
kamın yaklaşık yarısını doğal taş sektörü oluşturuyor. İşlenmiş ürün ve 
blok olarak satış gerçekleşiyor. Dünyada işlenmiş ürün ticareti 4 milyar 
dolar, bunun 1 milyar dolarını Türkiye gerçekleştiriyor. Blok ticaretinin 
dünyadaki rakamı 3 milyar dolar, bunun da yaklaşık olarak 1 milyar 
dolarını Türkiye olarak gerçekleştiriyoruz. Dünya pazarından ciddi 
miktarda pay alıyoruz doğal taş sektöründe” şeklinde konuştu.

Ariana Resources 2019’da 25.000 ons Altın Üretecek  
Mart 2019

Türkiye’de altın arama ve üretim faaliyetlerini sürdüren Ariana Re-
sources, 2019 yılı üretim öngörüleri hakkında bilgi paylaştı. Ariana 
Resources 3. yılına giren Balıkesir’de ortağı olduğu işletmede 2019 
yılında gerçekleştirilecek altın üretiminin fizibilite planında belirti-
len değerin yaklaşık %21 üzerine çıkarak 25.000 ons Au olmasını 
hedefliyor. Yapılan maden planlamasına göre ortalama aylık cev-
her üretiminin yaklaşık 13.000 ton olması hedeflenirken üretimin 
2019 yılının son çeyreğinde en üst seviyesine ulaşması bekleniyor. 
2019 yılı boyunca değirmenden geçmesi beklenen cevher mikta-
rının yaklaşık 195.000 ton olması öngörülürken bu değerin fizibi-
lite raporuna kıyasla %30 fazla olması dikkat çekti. İşletmede yıl 
boyunca yaklaşık %5 g/t tenörle üretim gerçekleştirilmesi bekle-
nirken altın eldesi oranının ise %90’dan fazla olacağı öngörülüyor. 
Açık ocak faaliyetlerini “Arzu South” bölgesine yoğunlaştıracak 
olan Ariana, aynı zamanda 2020 yılının ilk döneminde faaliyete 
geçmesi beklenen uydu madenler için hazırlıklara başlayacak.
Ariana Resources Genel Müdürü Kerim Şener şirketin 2019 
öngörüleri ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “22 Şubat 2019 
tarihinde yayınlanan ve 2018 üretim rakamlarını onayladığımız 
bir önceki çeyreklik raporumuzun ardından 2019 yılı üretim ön-

görülerimizi paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Şirketin 2018 
yılını başarılı bir şekilde bitirmesinin ardından 2018’in son çeyre-
ğinden 2019’un ilk çeyreğine geçişte yaşanan zorlu kış şartlarına 
rağmen Kızıltepe Madeni başarılı bir performans gösterdi. Bizde 
yakalanan bu performansı sürdürmek istiyoruz. 
2019 yılındaki altın üretimimizin yaklaşık 25.000 ons olması bekle-
niyor. Geçtiğimiz yılkı üretim öngörümüze kıyasla görülen %25 ora-
nındaki artış “Arzu South” sahasında gerçekleştirilen kazıların derin-
leşmesi sonucu tenör oranının artmasına ve aylık değirmene giren 
cevher miktarının korunmasına yönelik beklentimizi yansıtıyor. Üre-
time başlamak için son safhaya geçiş sürecinde yaşanacak zorluklar 
nedeni ile “Arzu South” sahasından gerçekleştirilecek üretim yıl boyun-
ca değişkenlik gösterecek olsa da şu anki stoklarımızın değirmenin en 
üst seviyede performansla çalışması için yeterli olması bekleniyor.
Uluslararası alanda çeyrek bazında en düşük nakit maliyetlerden 
birine sahip bir açık ocak işletmecisi olarak madenden gerçekleş-
tirilecek üretimi ve madeninin faaliyet süresini arttırmayı hedef-
liyoruz. Uydu sahalarımızdan bazılarında üretim gerçekleştirme 
planlarımız son aşamaya geldi. Bu sahalarda yıl sonuna doğru 
çalışmalara başlamayı planlıyoruz. 
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SQM Atacama Bölgesindeki Genişleme Projesi 
İçin Onay Aldı

Kanada Madencilik Sektöründeki 
Yerini Kayıp Mı Ediyor?  

Codelco Dijital Dönüşümde Hız Kesmiyor   

Mart 2019

Mart 2019

Mart 2019

Şili lityum üreticisi SQM, lityum karbonat üretim tesisini ge-
nişletmek için ÇED onayı aldı. Bir yerel yetkili Reuters'e verdiği 
demeçte, alınan onayın şirketin elektrikli batarya üretiminde 
kullanılan lityumun üretimini arttırma hedefi için bir dönüm 
noktası olduğunu söyledi.
400 milyon dolarlık tesis genişlemesi tamamlandığında, Çin 
destekli SQM Atacama bölgesindeki tesislerinden yılda 180.000 
ton lityum karbonat üretimi gerçekleştirebilecek. SQM, elektrikli 
araçlara, cep telefonlarına ve diğer tüketim mallarında kullanıla-
cak bataryalar için önemli hammaddelerden biri olan lityumun 
dünyadaki en büyük ikinci üreticisi konumunda bulunuyor. 
SQM CEO'su Ricardo Ramos, genişlemenin onaylanması halin-
de ilerleyen dönemlerde çalışmalara başlanacağını belirtse de 
net bir tarih vermekten kaçındı. SQM daha önce yaptığı açıkla-

malarda 70.000 ton olan mevcut üretim kapasitesini 2020 yılına 
kadar neredeyse iki katına çıkararak yıllık 120.000 ton üretim 
kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini belirtmişti.
Dünyanın en kurak bölgelerinden birisi olan Atacama çölünde 
faaliyet gösteren SQM’nin genişleme planlarında su kullanı-
mının büyük önem taşıdığı belirtildi. Yakın dönemde artan lit-
yum talebinin kısıtlı su kaynaklarına sahip Atacama bölgesinde 
gerçekleştirilen üretimin sürekliliği konusunda soru işaretleri 
oluşmasına neden olurken konu ile ilgili görüşlerini belirten 
SQM Başkan Yardımcısı Alejandro Bucher yaptığı açıklamada 
onaylanan tesis genişlemesinin bölgenin gelişimine de katkıda 
bulunacağına olan inancını ifade etti. Bucher: "Bu projenin en 
önemli yararlarından biri üretim için gerekli olan su kullanımının 
optimizasyonu olacak." dedi. 

Dünyanın en büyük maden ülkelerinden birisi olan Kanada’nın 
son dönemde gerçekleştirdiği girişimlere rağmen küresel ma-
den sektöründeki pozisyonunu kaybetme tehlikesiyle karşı 
karşıya olduğu belirtildi. Kanada Madencilik Birliği (Mining As-
sociation of Canada) tarafından hazırlanan rapora göre maden-
cilik sektörü ülke için önemini korusa da geçtiğimiz dönemde 
yakaladığı başarıdan uzaklaşması dikkat çekti.
Kanada’nın en büyük iki altın şirketi olan Barrick Gold ve Gold-
corp firmasının gerçekleştirdiği dev birleşmelerin de durumu 
daha kötüye götürebileceğinden endişe ediliyor. Randgold 
Resources ile Barrick'in birleşmesı işten çıkarmalara ve şirket 
merkezinin Kanada dışına kaymasına neden olurken Barrick'in 
Newmont Mining ile Nevada işletmeleri için imzaladığı anlaş-
manın bu eğilimi devam ettirmesi bekleniyor. Newmont'un 
Goldcorp'u devralması sonrasında ise benzer şekilde şirket 
merkezinin Colorado’ya taşınması ve Vancouver’da ise şirketin 
sadece bölgesel bir ofisinin kalması bekleniyor.

Dernek Genel Müdürü Pierre Gratton: “Yıllardır, endüstrimiz mi-
neral ve metal üretiminde lider olmuştur. Madencilik hizmetlerin-
de ve malzemelerinde, maden finansmanında, sürdürülebilirlik ve 
güvenlikte hep lider konumunda bulunduk. Ancak liderliğimiz şu 
an tehlikede. Bölgesel ve ülke bazında kararlı ve devamlı hamleler 
atılmadığı sürece pozisyonumuzu kaybedeceğiz.” şeklinde açık-
lamalarda bulundu. 
Dernek tarafından yayınlanan raporda Kanada’nın uluslara-
rası arama harcamalarında ve madencilik sektörüne yapılan 
sermaye yatırımları üst üste altı yıldan beri düşüş görüldüğü 
ve buna paralel olarak Kanada’nın üretici olarak lider pozisyo-
nunda bulunduğu on altı üründen yedisinde ilk beşteki yerini 
kaybettiği kaydedildi. Bu düşüşe rağmen, Kanada madencilik 
sektörü halen ülkenin 2017 yılı nominal gayri safi yurt içi ha-
sılasının (GSYİH) yüzde 5'ini karşılık geliyor ve Kanada’nın ih-
racatının yaklaşık yüzde 19'u madencilik endüstrisi tarafından 
gerçekleştiriliyor. 

Dünyanın bir numaralı bakır üreticisi olan Şilili Codelco, ma-
dencilik ekipmanının durumunu izlemek ve operasyonların 
verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla Chicago mer-
kezli yapay zekâ sağlayıcısı Uptake ile bir anlaşma imzaladı.
İmzalanan anlaşma, devlet şirketinin sahip oluğu asırlık madenlerin 
bazılarına yeni teknolojileri entegre edip yeniden canlandırma ama-
cı taşıyan bir dönüşüm sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Önümüzdeki on yıl boyunca Codelco, maden filolarının ve cev-
her işleme tesislerinin çalışmasını otomasyona entegre ederek 
veri toplamayı ve tüm operasyonel yaklaşımını yeniden yapı-
landırmayı planlıyor.  Codelco Andina Bölümü Genel Müdürü 
Jaime Rivera yaptığı açıklamada: “Yapay zekanın işletmelere 

entegre edilmesi Codelco'nun operasyonel verileri en iyi şe-
kilde kullanmasını sağlayacak ve ‘Uptake Asset Performance 
Management’ yazılımının özellikleri işletmenin verimliliğini ar-
tırma, maliyetleri düşürme ve operasyonlarını güvenliğini sağ-
lamada hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak.” 
Anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek entegrasyon, Codel-
co'nun Calama’da bulunan Division Ministro Hales (DMH) ma-
denindeki madencilik ve cevher işleme ekipmanlarını içeriyor. 
İmzalanan bu anlaşma maden devinin dijital dönüşüm için at-
tığı adımlardan sadece bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Codelco 
yakın zaman içinde de ‘Bilgi Teknolojileri Başkan Yardımcılığı 
Departmanının’ kurulduğunu duyurmuştu. 

DÜNYADAN HABERLER
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Şili’nin Hedefinde Katma Değerli Lityum Projeleri Var

Elektrikli Araç Piyasaları Nikel Talebini Arttırıyor 

Teck ile Sumitomo Arasındaki Anlaşma Sonuçlandı             

Mart 2019

Mart 2019

Nisan 2019

Şili yaptığı açıklamada SQM şirketi tarafından tedarik edilen 
indirimli lityumu kullanarak ülkede elektrikli batarya malze-
melerini geliştirmek isteyen yerli ve yabancı şirketlerden teklif 
almaya başlayacağını belirtti.
Şili makamları, geçtiğimiz yılın ilk aylarında SQM ile uzun sü-
redir devam eden bir rödovans anlaşmazlığını sona erdiren 
bir anlaşma gerçekleştirmişti. Bu anlaşma neticesinde ma-
dencinin, lityum tedarikinin üçte birine ev sahipliği yapan Şi-
li'deki Salar de Atacama bölgesindeki üretimi artırmaya karar 
vermişti.
Buna karşılık anlaşmada, şirketin Şili'de katot veya diğer batar-
ya bileşenleri üretmek için kullanan firmalara daha düşük bir 
fiyata lityum satması şartı getirildi.
Süreci gözlemleyecek olan Şili Kalkınma Ajansı Corfo'nun 
Yönetim Kurulu Başkanı Sebastian Sichel, Şili’nin Nisan ayı 
içerisinde teklifleri kabul etmeye başlayacağını ifade ederken 

ihalenin Kasım ayında kapanacağını ve sonuçların 2020 yı-
lında açıklanacağını aktardı. Sichel, “Hedefimiz, sadece lityum 
karbonat üretmenin ötesinde, yerel düzeyde getiri elde etmeye 
başlamaktır." dedi.
Cep telefonlarına, elektrikli araçlara ve diğer tüketim mallarına 
güç sağlayan bataryalarda kullanılan önemli bir bileşen olarak 
dikkat çeken lityumun dünyadaki en büyük ikinci üreticisi ko-
numunda bulunan Şili, sahip olduğu geniş kaynak miktarı ve 
üretim kapasitesine rağmen çoğunlukla ham lityum karbonat 
ihraç etmektedir. İlk üründen katma değerli ürün elde etme-
yi hedefleyen ülke, Mart ayında Çinli Sichuan Fulin Endüstri 
Grubu, Şilili Molymet ile anlaşma imzalamıştı. Aynı zamanda 
Samsung SDI ile Güney Kore'nin POSCO şirketinin katılımı ile 
kurulan bir konsorsiyum, Albemarle şirketi tarafından sağlanan 
indirimli lityumu kullanılarak Şili'de pil bileşenleri üretmek için 
girişimde bulundu. 

Avustralya’nın en büyük yüksek kaliteli nikel üreticilerinden biri 
olan Western Areas, mevcut sözleşme dönemleri sonrası nikel 
sülfit konsantresi ile ilgili gelen taleplerde önemli bir artış göz-
lendiğine dikkat çekti.
Bu gelişmenin temelinde hızlanan elektrikli araç sektörü oldu-
ğuna dair görüş belirten şirket Genel Müdürü Dan Lougher: 
“Şirketler uzun vadeli sözleşmeler ile kendilerini garantiye almak 
istiyorlar. Bataryalar alanında yaşanan teknolojik gelişmeler yeni 
NCM 811 sınıflandırmasını (Nikel, Kobalt, Manganez) ön plana 
çıkarıyor ve yapılan araştırmalar bu kombinasyonun 2025 yılına 
kadar en hızlı büyüyen pil kombinasyonu olacağını gösteriyor. 
Bu akü hücreleri daha iyi enerji yoğunluğu sunması nedeni ile 
arabalarda daha az ve/veya daha düşük ağırlıklı akü kullanımını 
mümkün kılıyor fakat üretim sürecinde daha fazla nikel kullanımı 
gerektiriyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Taleplerin bir kısmının şirketin en büyük ikinci iş ortağı olan 
Çin’in en büyük paslanmaz çelik üreticisi Tsingshan’den gel-
diğini belirten Lougher, nikel talebinin üç yıl kadar sürebilen 
yeni proje gelişimini desteklemek için fiyatların çok düşük 
olduğu bir dönemde artmaya başladığının altını çizdi. Bu 
durum arz zincirinin ilerleyen dönemde küresel nikel tüketi-
minin yüzde 72'sini karşılayan paslanmaz çelik sektörü ve şu 

anda toplam küresel nikel tüketiminin yüzde 4'ünü oluştur-
masına rağmen yıllık yüzde 30-40 büyüme gösteren elektrikli 
araç sektörü arasında paylaşılacağını belirten Lougher, nikel 
arzı üzerinde baskı oluşturan bir diğer unsuru ise şu sözlerle 
ifade etti: “Tüm bunlara ek olarak, toplam küresel nikel pazarı-
nın %10'unu yöneten iki sektörde yaşanan gelişmelerde dikkat 
çekiyor. Havacılık endüstrisindeki güçlü büyüme ve uluslararası 
petrol ve gaz yatırımlarındaki iyileşme nedeniyle demir dışı ala-
şımların kullanımının artış göstermesi nikel arzı üzerindeki bas-
kıyı daha da arttırıyor.” 
Tüm bu talep baskılarının nikel fiyatlarının atışına neden ol-
masını bekleyen Lougher, lityum-iyon bataryalarda kullanılan 
teknolojinin nikel sülfit kullanımını da desteklediğini fakat 
dünyada geliştirilmeye müsait nikel sülfit cevher yatağı sayı-
sının çok az olduğunu belirtirken bu durumun fiyat etiketini 
daha da yükselteceğine dikkat çekti. Lougher: “Cevher yatak-
larının eksikliği, nikel endüstrisi için başlı başına bir sorun. Elekt-
rikli araç sektörünün günden güne büyüyerek daha somut bir 
gerçeklik halini alması durumunda artan talep miktarının daha 
yüksek işlem maliyetlerine sahip olan nikel lateritten karşılan-
ması gerekecek ve bu durum daha yüksek nikel fiyatlarına neden 
olacak.” dedi. 

Teck Resources ve Japon ortağı Sumitomo Metal Mining ve 
Sumitomo Corp. arasında gerçekleşecek olan 1,2 milyar do-
larlık anlaşma Sumitomo’ya Quebrada Blanca bakır projesine 
yüzde 30 oranında dolaylı hisse aktarımının tamamlanması ile 
neticelendi.
Iquique'nin 240 km güneydoğusunda ve 4.400 metre yükseklik-
te yer alan Quebrada Blanca projesinde Teck, Ağustos 2018'de 
madende ve değirmende 4,7 milyar dolarlık bir genişleme pro-
jesi için izin aldı. Ancak şirket ortaya çıkacak maliyetleri paylaş-

mak için bir ortak arayışı içerisine girdi. Quebrada Blanca 2. etap 
projesinin (QB2) işletmenin ömrünü 28 yıl uzatması bekleniyor. 
Genişleme projesi ile değirmen kapasitesi günlük 135.000 ton 
seviyesine çıkarılacak. Proje sonunda ilk bakır üretiminin ise 
2021 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Genişleme projesinin kendine has bir özelliği ise Tarapac böl-
gesinde yer alan projede açığa çıkacak tüm taleplerin karşılan-
ması için büyük ölçekli arıtma su kullanımının dünyadaki ilk 
örnek olması gösteriliyor.  
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Çin Tüm Taahhütlerine Rağmen 
Kömür Üretim Kapasitesini Artırdı  

Codelco El Teniente Madeninde Üretimi Artıracak

Araştırmacılar Bor Atomlarından Borofen Üretti      

Mart 2019

Mart 2019

Mart 2019

Çin, fosil yakıtların kullanımını azaltmak adına verdiği sözlere 
rağmen 2018 yılında kömür üretim kapasitesini 194 milyon 
ton arttırdı. Ulusal Enerji İdaresi'nden (NEA) yapılan açıklamaya 
göre, ülkede ki toplam kömür üretim kapasitesi 2018 yılı so-
nunda yılda 3,53 milyar ton olurken bu rakam 2017 yılı sonun-
da ise 3,34 milyar ton olarak gerçekleşmişti.
NEA, onaylanan fakat henüz yapım aşamasında bulunan yıllık 
1,03 milyar tonluk kömür üretim kapasitesinin ve deneme ma-
denciliği safhasında bulunan yıllık 370 milyon ton üretim kapa-
sitesinin hesaplamalara dahil edilmediğini belirtti.  Bunların ya-
nında NEA’nın 2019 yılı başından bu yana yıllık 22,5 milyon ton 
üretim kapasitesine sahip yedi projesine onay verdiği biliniyor.
Çin’deki toplam kömür madeni miktarı 2018 yılında 3.907’den 

3.373’e geriledi. NEA tarafından yapılan açıklamada Pekin’in 
doğu bölgelerinde yer alan küçük ve etkisiz kömür madenle-
rinin tasfiye edildiği ve batı bölgelerinde bulunan kömür ma-
denlerindeki üretim kapasitesinin artırıldığı bilgisi yer aldı.
Artan kömür kapasitesi, Çin’in kömürün toplam enerji kullanı-
mındaki payını azaltma çabalarını baltalayacağı ve 2030 yılına 
kadar küresel ısınmayı önlemek adına karbon emisyonlarını 
azaltma taahhütlerini yerine getiremeyeceğine dair soru işaret-
leri oluşmasına neden oldu.
Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin, 2018 yılında 3,55 
milyar ton kömür üretimi gerçekleştirdi. Bu rakam bir yıl öncesi-
ne göre yüzde 5,2 artarken, kömürle çalışan santrallerden 4,979 
trilyon kilovat-saat elektrik üretimi gerçekleştirdi. 

Dünyanın bir numaralı bakır üreticisi olan Codelco, El Teniente 
madenindeki bakır cevheri üretimini 2025 yılına kadar her yıl 
yaklaşık 500.000 ton artırmayı planlıyor.
Yerel bir gazete olan El Mercurio’nun raporuna göre, 2018 yılın-
da gerçekleştirilen 465.000 ton bakır cevheri üretimi madene 
dünyanın en büyük beş bakır işletmesinden biri olma özelliği 
kazandıracak.
Tüm kârlarını devlete devredecek olan Codelco, güncel kazancı 
1 milyar doları olan El Teniente bölümünün kazancını yüzde 20 
arttırmayı planlıyor. Maden devi aynı zamanda üretim maliyet-
leri üzerindeki planlarını gerçekleştirerek maliyetleri düşürmeyi 
hedefliyor.

El Teniente, dünyanın en büyük yer altı bakır madeni ve rezerv bü-
yüklüğüne göre altıncı büyük maden olma özellikleri ile öne çıkı-
yor. Codelco Santiago’nun 80 km güneyinde ve Şili'de ki Andes sıra 
dağları içinde bulunan tesisin faaliyet süresini 50 yıl arttırmak için 
3,4 milyar dolar değerinde bir genişleme projesi üzerinde çalışıyor.
2013'te tamamlanması beklenen genişleme projesi, Codel-
co’nun 10 yıl sürecek 39 milyar dolarlık bir yatırım planının bir 
parçası olduğu belirtiliyor.
Dünyanın bilinen kanıtlanmış ve muhtemel bakır rezervlerinin 
yüzde 10'una sahip olan şirket aynı zamanda 1,8 milyon ton 
bakır cevheri üretimi ile yıllık küresel bakır üretiminin yaklaşık 
yüzde 11'ini karşılamaktadır. 

Rice Üniversitesi, Argonne Ulusal Laboratuvarı ve Northwes-
tern Üniversitesi'nden bilim adamları gerçekleştirdikleri araş-
tırmalar sonucu bir fırında ısıtılarak altın bir yüzey üzerine yer-
leştirildiğinde, bor atomlarının altın içerisinde çözüldüğünü ve 
malzemeler soğuduğunda altın yüzeyinde borofen formunda 
tekrar ortaya çıktıklarını keşfetti.
Araştırmacılar bu buluşlarının giyilebilir veya saydam elekt-

ronik, sensörler veya yüksek iletkenliğe sahip iki boyutlu 
malzemelerde enerji depolanması gibi pratik uygulamalarda 
kullanılabileceğini düşünüyor. Çalışmalarında başarı sağla-
yan ekip daha önce de gümüş üzerine belirli bir şekillerde 
yetiştirilen borofenin dalgalı bir yapı kazandığını ispatlamış 
ve bunun da giyilebilir elektronik alanında farklı olanaklar su-
nacağını açıklamıştı. 

IŞID Bir Jeologun Öldürülmesini Üstlendi     Nisan 2019

IŞİD, Burkina Faso'da bir Kanadalı jeologun kaçırıldığını ve öl-
dürüldüğünü iddia etti. Altın arama şirketi Progress Mineral’in 
Maden Arama Bölümü Başkan Yardımcısı Kirk Woodman kaçı-
rıldıktan bir gün sonra 16 Ocak tarihinde Burkina Faso’nun kır-
sal bölümünde ölü bulunmuştu.
IŞID, Woodman’ın cesedinin çölde terk edildiğini söyledi. IŞID’ın 
açıklamalarında infazın 25 Ocak tarihinde gerçekleştirildiği be-
lirtilirken bu tarih Woodman’ın cesedinin bulunduğu tarihin bir 
gün sonrasına denk geliyor.
Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya odaklanan bir araştırma ve risk 

danışmanlığı şirketi olan Menastream de dahil olmak üzere 
bazı uzmanlar Woodman’ın ehliyetinde yer alan bir fotoğrafın 
gösterildiği IŞID yayınının gerçekleri yansıttığını iddia ettiler.
Güvenlik kaynakları Reuters'e verdiği demeçte, jeoloğun bir suç-
lu çetenin kendisini başka bir gruba satmak için yapılan çarpık bir 
girişim sırasında ödürüldüğüne inandıklarını söyledi. Abu Walid 
al Sahrawi liderliğindeki Büyük Sahra'daki İslam Devleti (ISGS), 
2016'dan bu yana Mali, Nijer ve Burkina Faso'daki çeşitli saldırı-
ların sorumluluğunu üstlendi. Woodman, 2016'dan bu yana Batı 
Afrika ülkesinde öldürülen dokuzuncu Kanadalı oldu. 
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Kanada’da Bir İlk! PDAC 2019’da
Türkiye Standı-Türkiye Bayrağı Yer Aldı

ETKINLIK DEĞERLENDIRME

Kanada madencilik sektöründe uzmanlığı olan, madenciliğin 
tüm toplumun refahına katkı sağladığı bir ülke. Dolayısıyla Ka-
nada maden aramacılığını, madencilik yatırımlarını ve üretimi-
ni en çok destekleyen ülkelerin başında gelmektedir.

Dünya madencilik sektörünün en büyük organizasyonlarından 
biri olan Kanada Maden Arama ve Geliştirme Derneği (PDAC) 
tarafından düzenlenen ‘’Mineral Arama, Kongre ve Sergisi’’ To-
ronto’da 1932 yılından beri düzenli olarak gerçekleştirilmek-
tedir. PDAC maden aramacılığını ve yatırımlarını desteklemek 
amacı ile kurulmuş bir dernektir. PDAC; bir derneğin faaliyetle-
ri ile bir ülkeye neler kazandırabileceğinin çok güzel bir örne-
ğini sergilemektedir. 

Kanada’da madencilik sektöründe doğrudan ve dolaylı 630.000 
kişi istihdam edilmekte olup madencilik sektörünün 2018 yı-
lında Kanada’nın GSMH’sına katkısı 95 milyar dolardır. Kanada 
madencilikte arama-geliştirme ve yatırımlarını teşvik edici bir 
strateji uygulamaktadır. Madencilikte en çok çevre-işçi sağlı-
ğı iş güvenliği, maden kapama ve rehabilitasyon projelerine 
önem verilmektedir. Ülkedeki sermaye birikiminin madencilik 
yatırımlarına akmasını destekleyici politikalar uygulanmak-
tadır. Toronto Borsası’nda yaklaşık 750 milyar dolarlık maden 

portföyü bulunmaktadır. Bu edenle madencilik sektörü Kana-
da ekonomisinin gelişmesinde önemli bir role sahiptir.

Geçmiş yıllardakine benzer şekilde PDAC 2019 1000’den fazla 
şirketi, 3500 yatırımcıyı, 135 ülkeden yaklaşık 26.000 ziyaretçiyi 
Toronto’da bir kez daha bir araya getirdi. 

Dünyada madencilik sektöründeki gelişmelerin, yeni eğilimle-
rin ve fırsatların gözlemlenmesine imkan sağlayan organizas-
yona bu sene Türkiye ilk defa ülke standı ile katılım sağladı. T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı PDAC’te ilk defa Türk Standı 
açarak ülke tanıtımı konusunda bir ilki gerçekleştirdi. Pek çok 
katılımcı Türk Standı’nı ziyaret ederek Türkiye’de madencilik 
fırsatları hakkında bilgi edinme şansı yakaladı. ETKB, ISPAT, 
MAPEG, Eti Maden, Altın Madencileri Derneği logosu altında 
28 şirketin Türk Standında tanıtımı gerçekleştirildi.

4 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Türk Günü Programı’nda 
Türkiye Cumhuriyeti Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras bir konuş-
ma yaptı. ETKB Bakan Yardımcısı Mithat Cansız ise ‘’Türkiye’de 
Madencilik Sektörü’nün Güncel Durumu’’ başlıklı katılımcıların 
ilgisini çeken kapsamlı bir sunum yaptı. ISPAT Türkiye’de yatırım 
ortamı hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Daha sonra Maden ve 
Petrol İşleri Genel Müdürü Mehmet Bıçkıcı ise Türkiye’deki maden 
rejimi konusunda bir sunum yaptı. Öğleden sonraki oturumda ise 
Altın Madencileri Derneği üyelerinin sunumları gerçekleştirildi.

Türkiye’nin PDAC’te ülke katılımı sağlamış olması çok önemli 
bir gelişmedir. Ülkemizin maden potansiyelini, madencilikte 
diğer ülkelere göre avantajlarını iyi tanıtıp, yatırım ortamını 
uluslararası standartlara ulaştırdığımız ölçüde daha fazla ulus-
lararası kurumsal yatırımcının Türkiye’de çok önemli maden 
arama ve geliştirme yatırımı yapmasını sağlayabiliriz. Yatırım 
ortamına güvenirlilik arttıkça ülkemize ve madencilik sektörü-
ne daha fazla sermaye girişi sağlanacaktır. 
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Boehlerit Türkiye
Kesici Takımlar Kataloğu
Boehlerit Turkey
Cutting Tools Catalogue
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Boehlerit Türkiye’den Yerli Aşınma Parçaları Kataloğu
Sanayimizin ihtiyaç duyduğu 
en önemli ara mamül grup-
larından bir tanesi olan sert 
metal aşınma parçalarının ül-
kemizdeki tek üretici firması 

Boehlerit Türkiye, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı tama-
mı Türkiye’de üretilen aşınma parçaları kataloğunu hazırladı.

Boehlerit Türkiye Pazarlama Yöneticisi Ediz Tuğrul hazırlanan  
katalogla ilgili olarak; “Kurulduğumuz günden beri sanayimizin 
ihtiyacı olan standart ve özel sert metal aşınma parçaları için mü-
hendislik hizmetleri ile müşterilerimize özel çözümler sunuyoruz. 
Aşınma parçaları uygulamalarında kullanılmakta olan tüm sert 
metal ürünlerini fabrikamızda üretme kabiliyetine sahibiz.

Tamamı Türkiye’de üretilen yeni aşınma parçaları kataloğumuzda 
uygulama alanlarına göre 4 farklı bölüme yer verilmiştir. Lehimlene-
bilir kesme uçları, hadde ve çekirdekleri, mermer endüstrisi için uçlar 
ve seramik endüstrisinde kullanılan sprey sistemler için sert metal 
ürünler yer almaktadır. Sert metalin özellikleri ve teknik bilgiler içeren 
yeni kataloğumuz ile müşterilerimiz detaylı bilgiye ulaşabilecektir.

Aşınma parçaları ürünlerimiz havacılık, otomotiv, tarım, tütün, 
enerji, medikal, kalıp endüstrisi, makina imalat sanayi, demir-çe-
lik endüstrisi, dökümhaneler, tekstil endüstrisi, hijyen endüstrisi, 
kumlama ve kesici takım endüstrisi gibi bir çok sektör tarafından 
kullanılmaktadır.” sözlerini sarf etti.

Boehlerit Türkiye’nin 2019 yılında devam edecek olan yeni ya-
tırımlarla mevcut üretim kapasitesini üç katına çıkarmayı he-
deflediğini, bu anlamda kurumsal, dinamik, inovatif ve güve-
nilir köklü bir firma vizyonu ile katma değer yaratarak sanayiye 
hizmet sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Detaylar için şirketin web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
boehlerit.com.tr

ŞIRKET HABERLERI

Esan’dan Türk Madencilik Sektöründe 
Bir İlk Daha: GPTW

1978 yılından beri doğal kaynakları 
insana, çevreye ve geleceğe duyarlı 
şekilde arayan, üreten ve dünyanın 

hizmetine sunan Esan, İnsan Kaynakları uygulamaları ve kurum 
kültürü ile de fark yaratıyor. Dünya çapında en iyi işyerlerini belir-
lemek için araştırmalar yapan Great Place to Work Enstitüsü’nün 
2018 araştırmasına göre Esan, “Great Place to Work” sertifikası 
almaya hak kazanarak sektöründe bir ilke daha imza attı.

Son olarak Türkiye’de madencilik sektöründe fırsat eşitliği uygula-
maları sayesinde “En Yüksek Kadın İstihdamı” ödülünü alan Esan, 
değerleri etrafında geliştirdiği kurum kültürü ile de öne çıkıyor. Ça-
lışma ortamlarını gerek güvenlik, gerekse çalışan refahı açısından 
değerlendiriyor ve daha da iyiye götürecek uygulamalar geliştiri-
yor. Tüm bu uygulamaları global bir anlayışla dünya standartların-
da sürdüren Esan, dünya çapında yaptığı kıyaslamalarla çalışılacak 
en iyi işyerlerini denetleyen ve ödüllendiren Great Place to Work 
Enstitüsüne yaptığı ilk başvuru sürecini sertifika ile tamamladı.

Tüm dünyada kurum kültürü ve en iyi iş yerlerinin oluşturul-
ması konusunda 30 yılı aşkın süredir araştırmalar yürüten ve 

kurumlara danışmanlık veren köklü kuruluş Great Place to 
Work Enstitüsü, bu alanda çalışan en yaygın kuruluş olarak 
her yıl dünyanın en iyi işverenlerini belirliyor. Başvuru yapan 
şirketleri, çalışanların şirkete duyduğu güveni ölçen “güven 
endeksi” ve kuruluş insan kaynakları uygulamaları açışından 
bütünsel olarak değerlendiren Enstitü, her yıl yaklaşık 7.000 
kuruluşun başvurusunu değerlendirmektedir. 20 milyona ya-
kın çalışanın katıldığı “En İyi İşveren” çalışmaları dünyada ku-
rum kültürü alanında yapılan en büyük araştırmadır. 

esan.com.tr
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ZT250 Land Q8 Multipurpose Serisi ile 
Daha Güçlü, Daha Havalı...

ERD Sondaj, üretimini gerçekleştir-
diği ZT250 Land Q8 Pro Çok Amaçlı 
Hidrolik Sondaj Makinası ile sektör-
deki rakiplerinin önüne geçti. Land 

Q8 Pro HQ çapta 1000 metreye kadar rotary delgi imkanının 
yanı sıra 350 mm çapta 500 metreye kadar havalı delgi imkanı 
da sağlıyor.

ZT250 Land Q8 Pro ile ilgili açıklamalarda bulunan ERD Son-
daj Kurucu Ortakları Doğukan Korçak ve Erdem Sazak şunları 
kaydetti:

“Q8 serisi, rotary ve havalı delgi imkanı sağlayan morseti, yüksek 
tork gücü, sağlam hidrolik sistemi, geliştirilmiş mekanik tasarımı 
ve ergonomik kumanda paneli sayesinde yurtiçi ve yurtdışı paza-
rında müşterilerimize kesintisiz sondaj imkanı sağlamaktadır. Ek olarak; yüksek kalite standardı ve düşük maliyet hedefi ile itha-

latını gerçekleştirdiğimiz TAESUNG marka sondaj ekipmanlarını, 
şantiyelerinde deneyen ve özverili geribildirimler sağlayan müş-
terilerimize teşekkürü bir borç biliriz.

TAESUNG marka sondaj ekipmanlarının satışına, aldığımız 
olumlu geri bildirimler neticesinde yüksek bir ivme ile devam 
etmekteyiz.”

ERD Sondaj yurtdışına hidrolik sondaj makinası ihraç etmenin 
yanı sıra yerinde ve zamanında teknik servis hizmetiyle de öne 
çıkarken faaliyetlerinde kendisini müşterilerinin başarısına adı-
yor ve yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyor. 

erdsondaj.com.tr

Türkiye Madenciler Derneği’nden Bir İlk: 
Maden Kurtarma Yarışması 
Dünya Madenciliğine yön veren firmaların liderliğinde sektö-
rün yüksek bir standardı haline gelmiş Maden Kurtarma Yarış-
malarının ilkini ülkemizde gerçekleştirme hedefiyle yola çıkan 
Türkiye Madenciler Derneği (TMD), ilk toplantısını TMD Yüksek 
İstişare Kurulu Başkanı Atılgan SÖKMEN başkanlığında, TÜPRAG 
Efemçukuru Altın Madeni, Çayeli Bakır İşletmeleri , KOZA Altın 
İşletmeleri, ESAN Eczacıbaşı ve Demir Export firmalarının dene-
yimli İSG Yöneticilerinin katılımı ile 13-14 Mart 2019 tarihinde 
gerçekleştirdi.

Yarışma organizasyonu kapsamında teknik ve idari hususların 
görüşüldüğü toplantıda TMD bünyesinde bir Yürütme Kurulu 
oluşturulmasına karar verildi. Kurulun Başkanlık ve Sekretarya 
görevlerine TÜPRAG Efemçukuru Altın Madeni İSGÇ Müdürü 
Göksel ALPASLAN ve İSG Yöneticisi Muratcan SEMİZ, Başkan 
Yardımcılığı görevine Çayeli Bakır İşletmeleri İSGÇ Müdürü Ha-
mit ÖZEN seçildi. 2019 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleştiril-

mesi hedeflenen I. Ulusal Maden Kurtarma Yarışması’na hazırlık 
çalışmaları için sektör temsilcileri ile aylık olarak toplantılara 
devam edilmesi kararı alındı.

TÜPRAG Efemçukuru Altın Madeni, Çayeli Bakır İşletmeleri, 
KOZA Altın İşletmeleri, ESAN Eczacıbaşı ve Demir Export, Pol-
yak Eynez, İmbat, TÜMAD ve Alamos Gold gibi sektörün öncü 
firmalarının desteği ile başlayan bu inisiyatifin zaman içinde 
diğer firmaların da katılımıyla daha da güçleneceğine inanan 
Türkiye Madenciler Derneği, bu organizasyon ile amaçlanan 
ortak gayenin, ülkemiz madenciliğinde Arama ve Kurtarma ko-
nularında yüksek bir bilinç oluşturulması, ekiplerin eğitimleri ve 
müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi için standart bir çerçeve 
geliştirilmesi, olası bir ihtiyaç durumunda ortak dili konuşan ve 
birlikte hareket edebilecek daha fazla sayıda müdahale kayna-
ğının oluşturulması ve sektör temsilcilerinin tecrübe paylaşım-
ları ile birlik ruhunun sürdürülmesi olduğunu vurguladı. 

ŞIRKET HABERLERI
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KAPAK KONUSU

Barkom Grup’tan Bir İlk Daha; 
BDU800EXC EX-PROOF Yer Altı 
Paletli Sondaj Makinesi

Çeşitli endüstrilerdeki ve özellik-
le madenlerdeki çalışma ortam-
larında, ortamın doğası gereği 
patlama açısından pek çok risk 

bulunmaktadır. Alev sızdırmaz özelliği olmayan, makine ve 
ekipmanlar, metan gazının hava ile karışmasında patlamaya 
neden olmaktadır (Grizu). Bu tür felaketleri önlemek için Avru-
pa Birliği’nin 9/94/EC ATEX direktifi yayınlanmış ve bu direkti-
fin her bir maddesine uygun olacak şekilde makine üretimine 
Barkom Grup AŞ 2017 yılı itibari ile başlamıştır.

Barkom Grup AŞ tarafından 2015 yılında başlayan ÜR-GE çalış-
maları ile marka tescilli yer altı ve yer üstü BULLDRILL sondaj 
makineleri üretilmeye başlanmıştır. 2017 yılında TSE’den ATEX 
Belgeleri onaylanmış ve uzun bir araştırma ve tasarım evresi 
sonrası ülkemizde ilk ve tek, gerçek ATEX’li -alev sızdırmaz- 
(Ex-proof sertifikalı) 3 adet yer altı sondaj makinası üretilmiştir.

Bu çalışmalarımız sonucunda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 5746 
sayılı “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklen-
mesi Hakkındaki Kanun” ile 05.12.2018 tarihinde ‘Barkom AR-
GE Merkezi’ oluşturulmasına izin vermiştir.

Saydığımız bu gelişmeler ışığında 
Barkom Grup AŞ olarak 
paletli ve NWL 
çapta 

1000 metre delme kapasiteli Ex-proof yer altı sondaj makine-
mizi tanıtmanın gururunu yaşamaktayız. 

Ex-proof sondaj makinesi üretimini AR-GE merkezi tasarım 
ekibimizin önderliğinde bir üst 
seviyeye taşımanın verdiği özgü-
ven ile BULLDRILL BDU800EXC 
Ex-proof sertifikalı yer altı paletli 
sondaj makinesini tasarlayıp, üre-
timini başarılı bir şekilde sonlan-
dırdık. Bu makinenin Avrupa’nın 
sayılı büyük maden işletmecisi 
olan bir İrlanda firmasına satışı-

nın yapılarak ülkemize değer 

ABB Ex-PROOF Elektrik Motoru

BDU800 EXC
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katmanın gurur ve mutlulu-
ğunu sizlerle, paylaşmaktan 
kıvanç duymaktayız.

BDU800EXC’de yer alan 110 
kW ABB Ex-proof güçlü elekt-
rik motorunun yanı sıra PLC 
ekranlı Ex-proof elektrik pa-
nosu ile yer altı sondajında 
güvenilir verilere erişimin ko-
laylaştırılması hedeflenmiştir. 
Bu ekranda sisteme entegre 
olan metan gazı detektörün-
den gelen metan yüzdesi, 
hidrolik yağ sıcaklığı, hidrolik 
yağ yeterliliği, sistem basıncı 
seviyeleri, arıza bildirimleri 
okunması gibi parametrik 
değerler izlenip okunabil-
mektedir. Böylece sondaj es-
nasında hayati önem taşıyan 
verilere kolayca ulaşılmakta 
gerekli kontroller yapılarak 
önlemler alınabilmekte ve var ise arıza tespiti ile arıza gide-
rilebilmektedir.

Avrupa Birliği’nin 9/94/EC direktifi ile mevzuatımızda gerek-
li düzenlemeler yapılmış ve 26392 sayılı 30.12.2006 (4.Mük.) 
Resmi Gazete’de yayınlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
“Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu 
Sistemler İle İlgili Yönetmelik (94/9/AT) hükümlerine uygun 
makine emniyeti ve Atex direktifleri kapsamlarında tüm dona-
nımları özel ve en kaliteli ekipmanlardan seçilen makinemizde 

iş sağlığı ve güvenliği ön plana çıkarılmış ve tüm entegras-
yonlar buna yönelik yapılmıştır. Özel hidrolik piston kontrollü 
koruma kafesi, hidrolik kontrollü ve merdivenli yürüyüş yolu, 
gazlı alt çene, güçlü rotasyon ünitesi, kompakt ve yönlendirile-
bilir kontrol paneli, yüksek kapasiteli wireline halat sarma sis-
temi makinemiz üzerinde yer alan özel donanımlardan birkaç 
tanesidir.

Ayrıca makinemizde güvenlik arttırıcı birçok sisteme yer veril-
miştir. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir; 

1.Meydana gelebilecek olası bir 
tehlike anında operatör veya so-
rumlu kişinin kolayca ulaşabileceği 
kule üzerinde ve makine çalışma 
sahası etrafına yerleştirilmiş telli 
acil durdurma şalterleri ile telin çe-
kilmesiyle sistemin çalışmasını dur-
durulacaktır. 
2.Koruma kafeslerinin hidrolik kollar 
ile kontrol panelinden yönlendirilme-
si ile de çalışması operatörün güvenli 
müdahalesini artıracaktır. 
3.Kafes hidrolik sistemine yerleştirilen 
özel ekipmanlar ile kafes açıldığında 
rotasyon ünitesi dönüş hızı 30 rpm’e 
kadar düşmekte ve olası kazalar en aza 
indirgenmektedir. 
4.Ex-proof elektrik panosu üzerinden 
izlenimi sağlayan yine Ex-proof sen-
sörler ile paslanmaz çelikten üretil-
miş hidrolik yağ deposu paramet-NWL Çapta 1000 Mt Delme Kapasiteli Güçlü Morset

Ergonomik Kontrol Paneli
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rik verileri kontrol altına alınmakta ve bu uyarıcılar ile çalış-
ma güvenliği en üst seviyeye çıkarılmaktadır. 
5.Hidrolik sıcaklık seviye kontrol mekanizmasının yanı sıra ma-
kine hidrolik devremizde 1 adet hidrolik fanlı soğutucuya ve 1 
adet sulu soğutucuya yer verilmektedir.
6.Sistemde metan gazı detektörü olması ise ayrıca bir 
avantajdır. Üst limiti %1,5 olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Yasası’nda ve buna dayalı 28770 sayılı 19.09.2013 
günlü Resmi Gazete’de yayınlanan “Maden İşyerlerinde İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” 30702 sayılı 02.03.2019 
günlü Resmi Gazete’de yayınlanan “Büyük Endüstriyel Ka-
zaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki 
Yönetmelik”le belirtilmiş olan değer, algoritmik olarak PLC 
ekrana eklenmiş ve ortamdaki metan gazı seviyesi %1,5’un 
üstüne çıktığında makine çalışması otomatik olarak sona 
ermektedir. 
7.Yukarıdaki yönetmelik hükümlerinde Me-
tan gazı ihtiva eden muhtemel patlayıcı bir 
ortamda metan gazı detektörünün varlığı 
sistem koruması için olmazsa olmazlardan 
olduğu için sistemde metan gazı detektörü 
olmadan makinenin çalışmasını izin veril-
memektedir. 

Makinemizi bu özellikleri dışında sıra dışı 
yapan en önemli özelliklerinden bir diğeri 
ise yer altı galerinde her yöne sondaj yapa-
bilme kabiliyetidir. BDU800EXC hem şase 
bağlantısından, hem de kulesinin 360 de-
rece hareketini sağlayan bom üzerindeki 
çember dişlilerden kaynaklı her yöne delme 
kapasitesine sahiptir.

Makinemiz 6 metrelik kule uzunluğu ile 
yüksek tavan delebilme yeteneğine sahip-
tir. Bu özellik, makine ana kulesine ilave 

bir kule tasarlanarak geliştiril-
miştir. İlave kulenin ana kuleye 
özel aparatlar ile bağlanması 
sonrasında uzayan ölçüler ile 
makinemizle tavan delme işlemi 
kolayca yapılabilmektedir. Bu 
sistemde üzerinde var olan den-
geleyiciler ile de tij sapmalarının 
önüne geçilmiştir.

Makine stabilitesi yana açılabilir 
hidrolik ayaklar ile desteklenmiş-
tir. Dengeleme ayak pistonları 
hem yatayda hem de dikeyde 
açılabilmekte ve zorlu zeminler-
de dahi makinenin dengeye alın-
masını sağlamaktadır.

Saydığımız bu eşsiz hatta benzersiz özelliklerin yanı sıra, 
makinemiz üzerinde özel üretimimiz olan BULLDRILL ça-
mur pompamız, sondaj yardımcı ekipmanı olarak yer al-
maktadır.

Makinemizde aydınlatma yine özel Ex-proof lambalar ile yapıl-
maktadır. 

Barkom Grup AŞ olarak amacımız;

Yaptığımız bu özel teknolojik makine gibi gelecekte yapaca-
ğımız tüm projelerle ülkemizin rekabet gücünü arttırmak ve 
küresel değer zincirinden daha fazla pay alınabilmesine yö-
nelik markalaşmış ürünlerimizle madencilerimize daha uygun 
ve düşük maliyetler yaratmak, ülkemizin ihracatını artırmak ve 
katma değer sağlamaktır. 

barkomas.com

Hidrolik Piston Kontrollü Koruma Kafesi

PLC Ekranlı EX-PROOF Elektrik Panosu
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TANITIM

CVK Madencilik, Talpa Makinalar 
ile Adeta Köstebek Gibi…

CVK Grup çatısı altında bulunan 
CVK Madencilik’e ait Çanakkale 
Yenice/Kalkım beldesinde yer 
alan ve tam mekanize üretim 

yöntemiyle kurşun ve çinko üretimi gerçekleştirilen işletmede, 
sektörün yerli makina üreticisi Talpa’nın ürünleri ön plana çı-
kıyor. Madencilik Türkiye dergisi olarak biz de Talpa ve CVK 
yetkilileriyle bu önemli iş ortaklığını görüşme ve değerlendir-
me fırsatı yakaladık.  

Ofisinde bilgi aldığımız CVK Maden Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Fatih Çevik; şirketleri, madencilik sektörünün son du-
rumu ve şirketin hedefleri hakkında bilgiler verirken özellikle 
son 5 senedir uluslararası piyasalarda tarihi düşük seviyelerde 
seyreden emtia fiyatları nedeniyle bu süreçte cevher üretimi 
ve ihracatının, hem ülkemiz kaynaklarının faydalı şekilde de-

ğerlendirilmesi hem de özelde grubun karlılığı anlamında 
katkı vermekten uzak olduğunu söyledi. Bu nedenle, CVK’nın 
güçlü mali ve finansal yapısı sayesinde, bu süreci yeni krom, 
kurşun-çinko-bakır ve altın madenciliği projeleri için araştırma/
geliştirme ve yatırım süreci olarak değerlendirdiklerini belirten 
Çevik: “2018 yıl sonu itibariyle, uluslararası piyasa ve fiyatlarda-
ki gözlem ve öngörülerimize istinaden 2019 ve 2020 yıllarını tüm 
madencilik grubu için, ülkemizin de hedefleriyle paralel olarak 
üretim ve ihracat yılları olarak planladık. Bu planlar doğrultusun-
da tüm madencilik, lojistik, makina parkı ve işgücü altyapısı ha-
zır durumda olan Türkiye’nin dört bir yanındaki işletmelerimizle 
2019 yılı için hedefimizi 500 bin ton kromit cevheri (parça+kon-
santre) ve 25 bin ton kurşun-çinko konsantresi üreterek, krom ve 
kurşun-çinko metalik maden cevheri ihracat rakamlarında Türki-
ye’nin en büyük ilk 3 üreticisi ve ihracatçısından biri olmak şek-
linde belirledik. Bu hedef, 2019 yılı son çeyreği itibariyle üretime 
geçecek işletmelerimizin de katkılarıyla, 2020 ve 2021 yılları için 
Türkiye’nin en büyük krom, kurşun-çinko madeni ihracatçısı ola-
bilmek ve ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşması için madencilik 
sektöründeki yerimiz gereği üzerimize düşen görevi ifa edebilmek 
şeklinde devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Çanakkale’de bilgi aldığımız CVK Maden Operasyon Koordina-
törü İsmet Soyocak ise Talpa ürünlerinin kullanıldığı Çanakkale 
Yenice/Kalkım İşletmesi hakkında ve Talpa ürünleriyle ilgili bil-
giler verdi: 

“Talpa makinalar Çanakkale-Kalkım ve İzmir-Bayındır tam me-
kanize kurşun-çinko madenlerimizde ve Bursa-Harmancık’ta yer 
alan Türkiye’de ilk defa sürülen, geniş kesit, tam mekanize ticari 

Fatih Çevik
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krom cevheri yer altı üretim işletmemiz-
de kullanılmaktadır.

2016 yılında ilk Talpa LH217 yer altı 
yükleyici alımı ile başlayan iş ortaklığı, 
güncel durumda toplamda 16 adet yer 
altı yükleyici+kamyon filosuna ulaşmış-
tır. Tam mekanize kurşun-çinko ve şimdi 
de krom madenciliğinde çalışmalar hız 
kesmeden devam etmektedir. CVK'nın 
Türkiye'de ilk olan ‘tam mekanize yer altı 
krom madenciliği’ projesi kapsamında, 
Talpa ve CVK partnerliğinde tasarlana-
rak üretilen Türkiye’nin ilk yerli bataryalı 
yer altı kepçesi olan LE110 teslim alınmış 
ve üç vardiya çalışmaya devam etmekte-
dir. 2019 yılı içinde de tüm operasyonları 
için paket filo tedariki tamamlanacaktır.

Talpa makinalarımızın ağırlıkla çalıştığı CVK Madencilik Çanak-
kale Yenice/Kalkım İşletmesi’nde son üç yıldan beri yer altından 
tam mekanize olarak kurşun ve çinko üretimi yapılmaktadır. 
+312 kotundan girilen 22,5 metrekare kesitte %14,5 eğimle sü-
rülen anayol ile 3156 metre galeri sürülmüş ve proje şu an +97 
kotuna ulaşmıştır. 11,2 metrekare kesitteki üretim galerileriyle 
beraber toplamda yaklaşık 12.000 metre galeri mevcuttur. Aylık 
bazda ortalama 800 metre hazırlık ve üretim galerisi olarak ilerle-
meler devam etmektedir.

İşletmemizde üretim yöntemi olarak, cevherin kalınlığı, yayılımı, 
yatağın geometrik düzeni ve tektoniğine bağlı olarak standart 
bir üretim yöntemi olmamakla beraber, yapılan teknik değerlen-
dirmeler sonucunda ambarlama, tavan arınlı dolgulu yöntem ve 
kat arası göçertme yöntemleri uygulanmaktadır. Tam mekanize 
olarak aylık 20.000 ton ortalama %5 tenörlü (Pb+Zn) tüvenan 
cevher üretimi gerçekleştirilmektedir. Üretim katlarından cevher-

ler anayol üzerinde oluşturulan stok/yükleme noktalarına taşın-
dıktan sonra buradan yeryüzüne çıkarılmaktadır. Flotasyon tesisi 
bazında da aylık olarak 1.500 ton kurşun ve çinko konsantresi 
üretilmektedir.”

Çanakkale Kalkım Yer Altı Üretim Müdürü Emin Erdal Uykucu-
oğlu ise projede çalışan tüm Talpa modelleri ve hangi alanlar-
da çalıştıkları hakkında bilgiler verdi. Şirketlerinin sahip olduğu 
16 adet Talpa makinasının 13 adetinin çeşitli ebattaki yükleyi-
ciler olduğunu aktaran Uykucuoğlu bu yükleyicilerin 8 adeti-
nin Çanakkale Kalkım işletmesinde çalıştığını, yükleyici grubu 
dışında 2 adet 10 ton kapasiteli Talpa ADT10 yer altı kamyonu-
nun mevcut olduğunu belirtti. Talpa LH112 ve LH217’lerin üre-
tim aynalarından cevheri anayol üzerinde bulunan yükleme 
ceplerine nakliye işleminde, Talpa 320’nin ise hem nakliye hem 
de yükleme işleminde, Talpa yer altı kamyonlarının ise üretim 
aynalarının yükleme noktalarına uzak kaldığı yerde devreye  

Emin Erdal Uykucuoğlu-Tolga Sencer
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girerek üretim katı içerisindeki hazırlanan yükleme noktasın-
dan, anayol üzerindeki stok/yükleme noktasına cevher naklini 
gerçekleştirdiğini anlattı. Uykucuoğlu’ndan edinilen bilgilere 
göre Talpa makinalarla vardiyada 200/250 ton malzeme ana-
yol üzerindeki stok/yükleme noktalarına taşınıyor. 

Görüştüğümüz tüm CVK yetkilileri Talpa makinaların özellikle 
küçük kesitlerde yapılan çalışmalarda fark yarattığını, kuyu ça-
lışma bölgesinde vagon ve vinç kombinasyonuna son vererek 
daha fazla miktarda cevherin daha seri şekilde çıkarılmasına 
olanak sağlandığına vurgu yaptılar. Ayrıca Talpa kamyonların, 
yükleyicilerin üretim katı içindeki uzun manevra sürelerini kısal-
tarak, cevher naklinin yer altı stok/yükleme alanlarına kısa süre-
de taşınmasını sağladıklarını da eklediler. Ayrıca firma yetkilileri 
Talpa yükleyici grubunda zincir kullanılabilmesinin avantajlarını 
ön plana çıkarırken lastik maliyeti açısından da önemli avantaj 
sağladıklarını belirttiler.

Makinaların çalışma saatleri hakkında 
da bilgi aldığımız CVK Maden yetkilile-
ri, LH 217 ve LH 112 yükleyici grubun-
da ortalama 5.000 saatlere yaklaşan 
çalışma saatlerine ulaştıklarını, 2019 
yılı içinde alımı yapılan LH 320 için ise 
iki ay içinde şimdiden 500 saate ulaş-
tıklarını aktardılar. Çanakkale-Kalkım 
sahasında mekanizasyonun ilk Talpa 
makina grubu ile başladığını, alınan ilk 
makine sonrası filonun hızla büyüme-
ye devam ettiğine vurgu yaptılar.

Talpa makinaların kullanımından 
dolayı memnuniyetlerini dile geti-

ren Çanakkale-Kalkım Yer Altı Üretim Müdürü Emin Erdal 
Uykucuoğlu, “Talpa makinalar üretim katlarından cevher 
nakliyesinde beklentilerimizi karşılamış olmakla beraber yerli 
iş makinasına karşı olan ön yargıların da her gün daha güç-
lü şekilde yıkılmasını sağlamıştır. Haberini almış olduğumuz, 
ilerleyen dönemde gelecek olan lityum bataryalı makinalar ise 
yer altı çalışma ortamlarında havalandırma maliyetini en aza 
indirerek daha verimli çalışmalara olanak sağlayacaktır.” ifa-
delerini kullandı.

Kendilerini yerin altında adeta bir köstebek gibi rahat hareket 
eder hale getiren Talpa ürünlerinin muadillerine göre avan-
tajlarını da sıralayan Uykucuoğlu, “Talpa iş makinaları kalite 
ve kapasite olarak Avrupalı muadilleriyle aynı seviyelerde iken 
fiyat/performans avantajı ön plana çıkmaktadır. Özellikle yakıt 
tüketimi anlamında yüzümüzü güldüren performansıyla göz 
dolduran, de- vamlı kendini yenileyen ve geliştiren bir marka  
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olan Talpa, ilerleyen dönemde hızla büyümeye de-
vam edecektir diye düşünüyorum.

Diğer markalar ile arasındaki en önemli fark ise 
servis ekiplerinin birkaç saat mertebesinde sahada, 
yerinde destek verebilmesi ve bu sayede makinala-
rın her zaman çalışır durumda tutulmasının sağ-
lanmasıdır. Talpa’nın göstermiş olduğu hızlı servis 
desteği 7/24 olan madencilik çalışmalarında mini-
mum duruş yaşama adına son derece önemlidir. 
Özellikle muadil makinalarda yaşadığımız yüksek 
yedek parça maliyeti ile klasik 4-6 hafta yedek par-
ça bekleme süresine bağlı sıkıntıları Talpa ile hiçbir zaman yaşa-
madık.” sözlerini sarf etti.

Talpa Makinaların teknik özellikleri ve CVK Madencilik ile yap-
tıkları çalışmalar hakkında görüşlerini aldığımız Talpa Makina 
Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Sencer ise konuyla ilgili olarak şu 
ifadeleri kullandı: 

“Talpa Makina çatısı altında dizel grupta üç farklı ebatta; 
bataryalı grupta ise tek model olmak üzere toplamda dört 
farklı modelde seri üretilen yükleyici ürün yelpazemiz mevcut. 
Kamyonda ise dizel olarak iki farklı model alternatifimiz var. 

Dizel yükleyici grubunun en küçüğü LH 112 1200 mm eni, 0,75 m3 
kova hacmi ile dar kesitler için ideal bir makina. 

LH 217 ise ortalama 3x3 metre galeriler için dizayn edilmiş olup 
1,7 m3 kova kapasitesine sahip iken, dizel grubun şimdilik en bü-
yüğü LH 320 3,5x3,5 metre galerilerde çalışabilmektedir. Bu maki-

na 3 m3 kova kapasitesi ile Türkiye’de üretilmekte olan en büyük 
yerlidir.  

LE 110 ise en dar ve en zor koşullar için dizayn edilmiş bir maki-
nadır. Tamamen bataryalı sistemi sayesinde yer altındaki havayı 
kirletmeden mekanize madenciliğin önünü açıyor. Bu makina 
tüm grubun en küçük makinası; iki farklı kova alternatifimiz var 
0,35 ve 0,50 m3. 

CVK Madencilik çatısı altındaki firmalarda toplamda 13 adet 
yükleyicimiz çalışıyor. Bunlar arasında Türkiye’de ilk defa üretimi 
yapılmış olan ilk yer altı bataryalı yükleyicimiz LE 110 ile en büyük 
yerli yükleyici LH 320 de var. Bunlar dışında 3 adet de 4 m3 damper 
hacmine sahip ADT 10 kamyon mevcut.  

Tüm bu çalışmaları göz önünde bulundurduğumuzda da bize 
verdikleri destek ve geri bildirimler ile CVK Madencilik’in en önem-
li iş ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz.“ 

talpamaden.com
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Mükemmel Başlangıç...
Ülkemizde madencilik faaliyet-
lerinin GSMH’ye getirisinin %1 
olduğu bilinmekte olup 2023 yılı 
hedeflerimiz arasında bu getiri-
nin %3 olması bulunmaktadır. 

Bu hedefe istinaden; Cumhurbaşkanı'mızın isteği ve Bakanlık-
larımızın desteği ile madencilik faaliyetlerinde kaynak kaybına 
uğramadan, çevre ve insan ön plana alınarak sürdürülebilir yö-
netimin sağlanması için mevzuat düzenlemeleri yapılmaktadır.

Temmuz 2017’de, atık yönetimine ilişkin Maden Atıkları Yönet-
meliği yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen yönetmelikle birlikte, 
madencilik faaliyetlerini düzenleyen diğer mevzuatların bazı 
noktalarda çakışması, yatırımcıların karlılık ve üretim olarak 
zorluklar yaşamasına neden olmuştur. Bu sorunların başında 
macun dolgu tanımı, pasa ile atık karakterizasyonu ve bertarafı 
gelmektedir.

Bilindiği üzere madencilik üretim yöntemleri, cevherin oluşu-
mu ve derinliği gibi birçok değişken parametreye göre belirle-
nir. Dünyada dik cevherleşme yapısında bulunan maden yatak-
larında yaygın olarak kullanılan yer altı üretim yöntemlerinin 
başında, ekonomikliği ve kullanılabilirliği sebebi ile ara katlı gö-
çertme ve dolgulu yöntem gelmektedir. Bu yöntemde, üretimi 
tamamlanan galeri boşluklarına macun dolgu ve pasa dolgu 
yapılmakta ve bir sonraki üretim için zemin oluşturulmaktadır. 
Taban ve tavan arasında dolgu kullanılmadan stabilizasyon 
sağlanamayacağından, üretim devamlılığı tehlikeye girmekte 
ve kaynak kaybına neden olmaktadır. Maden Atıkları Yönet-
meliği’nde macun dolgu, maden atığı bertaraf tesisi olarak ta-
nımlanmakta, macun dolgu tesisleri için “Maden Atığı Derine 
Enjeksiyon Onay Belgesi”ni gerekli kılınmaktadır. Bunun için 
DSİ Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığının olumlu görüşünün 
alınması gerekmektedir. Ancak bu aşamada DSİ Genel Müdür-
lüğü tarafından Yer altı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Kar-

şı Korunması Hakkın-
da Yönetmeliği’nin 
12. Maddesinin (j) 
bendinde “yer altı 
suyu seviyesi altında 
atık depolanmasına 
izin verilmemesi”nin 
belirtilmesi nede-
niyle macun dolgu 
tesisine ilişkin olum-
suz görüş verilmek-
tedir. Bu da onay 
belgesinin alınama-
yıp süreçlerin yarıda 
kalmasına neden ol-
maktadır. 

Oysaki macun dolgu, Dünyada en iyi teknoloji olarak tanımlan-
makta ve birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. Mev-
cut En İyi Teknikler Referans Kitabı’nda macun dolgu ile ilgili 
olarak, “Atık Hiyerarşisi” konusu altındaki “Atık Oluşumunun 
Engellenmesi” başlığı altında “ara ürünün maden boşluklarına 
yerleştirilmesi” şeklinde yer almaktadır. Macun dolgu teknolo-
jisini kullanan ve komisyonuna veri sağlayan ülkeler arasında 
Finlandiya, Yunanistan, İspanya, İrlanda, İsveç, Avusturya, Po-
lonya ve Türkiye gelmektedir. Atık Yönetimi Yönetmeliğinde 
atığın yeniden kullanımı söz konusu olduğunda, kullanım 
ömrü tamamlanıncaya kadar atık olarak sınıflanamayacağı 
belirtilmektedir. Bu bağlamda; MİTTO Danışmanlık, macun 
dolgunun ara ürün olarak Maden Yönetmeliği’nde yer alması 
için girişimlerde bulunmaktadır. Böylelikle macun dolgu konu-
sunda mevzuatlar arasında yaşanan çelişkinin önüne geçilmiş 
olacaktır.

Diğer bir sorun ise, Maden Atık Yönetmeliği’ne yönelik Çevre 
Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar-
da “bakır, kurşun ve çinko madenleri ile bunları ihtiva eden 
pirit, kalkopirit, pirotin, sfalerit, galen vb. ile kompleks cevher-
lerden ve madenlerden kaynaklanan pasaların da potansiyel 
asit üretici” olarak tanımlanmış olmasıdır. Ancak bu şekilde bir 
genelleme yapılmamalıdır. Zira cevherin mineralizasyonuna 
bağlı olarak asit üretme potansiyeli veya tehlikelilik durumu-
nun belirlenmesi söz konusu değildir. Kanada ve Avustralya 
gibi ülkelerde EPA standartlarına uygun şekilde atık karakteri-
zasyonu ve bertaraf tesisi sınıflandırılmasında atık miktarını da 
göz önüne alınmaktadır.

Asit kaya drenajı konusunda yaşanan önemli bir sorun ise 
Çevresel Etki Değerlendirmesi aşamasında çoğunlukla altın 
madenciliği projelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve DSİ 
Genel Müdürlüğü tarafından istenmesidir. Ancak bilindiği 
üzere, ilk asit kaya drenajı kömür madenleri ile birlikte orta-
ya çıkmıştır. Bu sebeple, başta kömür madenleri olmak üzere, 
sülfitli metalik cevherlerde asit kaya drenajı, tüm Çevresel Etki 
Değerlendirmesi süreçlerinde sorgulanmalıdır. Çünkü sülfit 
minerallerin doğada oksijen ve su ile temasa geçebileceği her 
türlü madencilik faaliyetinde asit kaya oluşumu söz konusu 
olabilmektedir. Uzman kadrosu ile MİTTO Danışmanlık, doğ-
ru bir karakterizasyon çalışması sonucunda "asit kaya drenajı 
tahmin programı" oluşturmakta ve uluslararası standartlarda 
optimum çözüm önerileri sunmaktadır.

Tüm bu hususlar bir yana, maden atığı bertaraf tesisinin en 
önemli sorunlarının başında, yaşanan kazalar gelmektedir. Ya-
kın zamanda Brezilya’da yaşanan elim kazada, atık barajının yı-
kılması ciddi çevre felaketine yol açmıştır. Ne yazık ki, konvan-
siyonel atık barajlarında atığın yoğunluğunun bilinememesi 
sebebiyle herhangi bir simülasyon yapılamamakta ve doğacak 
felaketlerin önüne geçilememektedir. Aynı zamanda, konvan-

Mitto Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı 
Şahin Özdemir
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siyonel atık barajlarının kapatma aşamasında, su yönetiminde 
yaşanan sıkıntılar ve yıllarca süren susuzlaştırma işlemi, işgücü 
kaybını ve maliyeti beraberinde getirmektedir.

MİTTO Danışmanlık, gerek işletme aşamasında atığın yöneti-
mini kolaylaştırmak, gerekse kapatma aşamasında yaşanan so-
runların önüne geçmek adına, konvansiyonel atık barajlarında 
atığın katı-sıvı ayrımının yapılması için çalışmalar yürütmekte-
dir. Bilindiği üzere kuru atık depolama, su yönetimi kolaylığı, 
daha az alanda daha fazla depolamaya imkân vermesi, kayma 
ve göçme riskleri ile depreme dayanıklılığı açısından sıvı atık 
barajlarına nazaran daha avantajlıdır. Katı-sıvı ayrımı çalışma-
larının temelinde de çevreye daha duyarlı bir atık depolama 
için; sıvı kısım mevzuata uygun şekilde alıcı ortama deşarj sağ-
lanmasına ve kuru atığın depolanmasına imkân sağlamaktadır. 
Bu sistem, atık barajının ömrünü uzatmakta ve kapatma aşa-
masında yaşanan sorunların önüne geçmektedir.

İnsan ve çevre sağlığına duyarlı, sürdürülebilir bir madencilik 
faaliyeti gerçekleştirilmesi adına, faaliyetin planlama aşama-
sından başlayarak inşaat, işletme ve kapatma dönemi de da-
hil olmak üzere madencilik faaliyetlerinin doğru planlanması 
ve bu faaliyetler sonucu oluşabilecek olumsuz çevresel ve 
sosyal etkileri önlemek ya da en aza indirmek amacıyla, tüm 
mühendislik çalışmalarının doğru şekilde yapılıp ortaya konul-
ması gerekmektedir. Burada en önemli görev, Bakanlık ve biz 
danışman firmalara düşmektedir. Yatırımcıların, özellikle kre-
dilendirme aşamasında, yaşadığı sosyal etki değerlendirme ve 
teknik raporların güvenilirliği konusunda yaşadığı sorunların 
engellenmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızın tarafın-
dan CRIRSCO'ya bağlı UMREK kodu oluşturulmuştur. Madenci-
lik faaliyetlerinin yürütülmesinde önceden yapılması gereken 
çalışmalar, süreç içerisinde karşılaşılacak risklerin belirlenerek 

önlemlerin alınması ve en 
yüksek karlılığın elde edilmesi 
için kritik önem taşımaktadır. 
UMREK kodu ile birlikte, doğal 
kaynaklarımızın güvenilirliği 
ve etkin şekilde değerlendi-
rilmesi konusunda büyük bir 
adım atılmıştır. MİTTO Da-
nışmanlık bu konu üzerinde 
hassasiyetle durmuş ve giri-
şimlere öncülük etmiş olup 
faaliyetlerini bu çerçevede 
yürütmektedir.

MİTTO Danışmanlık’ın başlı-
ca hizmetleri arasında ulus-
lararası finans kuruluşlarına 
ve/veya bankalara yapılacak 
finansman başvurularını des-
teklemek için IFC, EBRD, 

Ekvator Prensiplerine tam uyumlu çevresel ve sosyal etki de-
ğerlendirmesi çalışmaları ile CRIRSCO'ya bağlı 13 kodun stan-
dartlarına uygun şekilde teknik raporlar hazırlamaktayız. Kre-
dilendirme sürecinde kredi kuruluşları ve şirketler tarafından 
bağımsız danışmanlık yaparak, yatırımın maliyet, zaman ve ka-
lite açısından operasyonları maksimum verime ulaştırmak için 
hidrojeoloji, asit kaya drenajı, jeoteknik, jeoloji, rehabilitasyon 
gibi konularında multidisipliner mühendis kadromuzla etkileri 
değerlendirilmekte ve çözüm önerilerimizi sunmaktayız.

MİTTO Danışmanlık’ın hedefi; milli gelirimiz olan madenciliği 
Türk ve uluslararası standartlarına uygun şekilde yürütülmesi 
için adil ve tarafsız hizmet anlayışı ile mühendislik çözümleri 
üretmektir. Bunun için sektördeki liderliğimizi koruyup, kadro-
su Türk mühendislerden oluşan global bir firma olmak adına 
var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 

mitto.com.tr
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Kompozit Izgara Üretiminin 
Lider Markası NA-ME Endüstri

1982 yılından beri faaliyet gösteren 
NA-ME Endüstri AŞ kompozit (CTP-
FRP) ızgara üretimi konusunda Türki-
ye’de lider, direk üretiminde ise sayılı 
firmalar arasındadır. Merkezi, kalıpha-
ne ve metal atölyeleri Ankara İvedik 
OSB’de, kompozit (CTP-FRP) üretimi 

Başkent OSB’de bulunan firma, yaptığı yatırımlar ile büyüme-
ye devam ediyor.

Tek vardiya ile yılda 60.000 m² kapasite ile CTP ızgara ve ka-
pak, 15.000 m² kapasite ile CTP plaka, 5.000 adet kapasite 
ile CTP direk, 450 ton kapasite ile YYPE ızgara ve plaka üre-
timi gerçekleştiren firma, 2001 yılından bu yana TS EN ISO 
9001:2015 kalite yönetim sistemi çerçevesinde tüm ürünleri-
ne ait TSEK belgeleri ile yurtiçi ve yurtdışında birçok projede 
yer almaktadır.

Kompozitler metal muadillerinin 4’te 1’i ağırlığındadır, buna 
karşın yüksek mekanik mukavemete sahiptirler. Anti koroziftir-
ler; çürümezler, paslanmazlar ve okside olmazlar, boya-bakım 
gerektirmezler, anti-bakteriyeldirler.

İş güvenliğinin önemli olduğu ortamlarda elektrik iletmemesi, 
ısıl geçirgenliğinin düşük olması büyük bir avantaj sağlamak-
tadır. Ayrıca eklenen kimyasal katkılar sayesinde alev geciktiri-
cili olarak üretilebilmektedirler.

Kompozit (CTP-FRP) ızgaralar, kapaklar ve plakalar her türlü 
endüstriyel tesiste, fabrika ve sanayi kuruluşlarında, tersane, 

rafineri ve arıtma tesislerinde tüm platformlarda, yürüme yol-
larında, köprülerde, üst geçitlerde, araç yüküne maruz kalacak 
geçitlerde, kablo kanallarında, yağmur suyu kanallarında, ha-
valandırma menfezlerinde, kuranglezlerde ve iş güvenliğinin 
önem arz ettiği tüm alanlarda kullanılır.

Kompozit (CTP-FRP) direkler ise bayrak, kamera, aydınlatma 
ve meteorolojik ölçüm direği olarak birçok projede kullanıl-
maktadır.

Devam eden yatırımları ile birlikte Ür-Ge çalışmalarına da ağır-
lık veren firma, kapasitesini daha yüksek oranlarda kullanarak, 
yurtiçi ve yurtdışından daha çok firmaya hitap etmeyi amaçla-

maktadır. Firma bugün 
üretiminin %20’sini ihraç 
etmektedir. Azerbaycan, 
Romanya, Bulgaristan, 
Makedonya, Danimarka, 
Gürcistan, İran, Kazakistan, 
Kuveyt, Rusya, Suudi Ara-
bistan, Türkmenistan ve 
Ürdün başta olmak üzere, 
uluslararası sularda seyre-
den, Türkiye’ye uğrayarak 
muhtelif gereksinimlerini 
karşılayan uluslararası ge-
miler ise firmanın fiilen yurt 
içinde gerçekleşmesine 
rağmen yurt dışına yaptığı 
satışları oluşturmaktadır. 

name.com.tr
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Türkiye'nin
Lider
Kompozit Izgara
Üreticisi
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UV

 UV Dayanımlıdır Uzun Ömürlüdür
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Yüksek Darbe Dayanımlıdır

 Alev İlerletmez Boya-Bakım Gerektirmez

 Elektrik İletmez Her Renkte Üretilebilir

DIN
24537

Kompozit (CTP-FRP) Izgaralar, maden endüstrisi dahilinde
her çeşit platformda, yürüme yollarında, köprülerde,
merdiven basamaklarında, araç yüküne maruz kalacak geçitlerde,
kablo kanallarında, yağmur suyu kanallarında,
havalandırma menfezlerinde, kuranglezlerde,
elektrik panolarının önünde, tesisat ve trafo odalarında 
ve iş güvenliğinin önem arz ettiği tüm alanlarda kullanılır.
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“Madencilikte Çözüm Ortağıyız”
ENTA Mühendislik, Türkiye’de 
ve dünyada su ve atık su arıtı-
mı ağırlıklı olmak üzere, çevre 
teknolojisinin bütün uygulama 

alanlarında faaliyet göstermek üzere 1994 yılında İstanbul’da 
kurulmuştur. ENTA, yaptığı arıtma tesislerinde atık su deşarj 
kriterlerini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda en az enerji 
tüketimi yapan çevreci teknolojiler kullanmayı ve atık oluşu-
munu minimuma indirmeyi hedeflemiştir.

25 Ülkede 500'den Fazla Arıtma Tesisi
Bugüne kadar, Türkiye’de ve dünyada 25 ülkede 500’den faz-
la projeye imza atan ENTA, evsel ve endüstriyel atıksu arıtma 
tesisi inşaat, imalat, montaj ve işletme işlerinin yanı sıra, pro-
jelendirme konusunda da hizmet vermektedir. Artan çevre 
kirliliğine ve dünyadaki kısıtlı miktarda olan suyun, minimum 
düzeyde kullanılmasına karşı gösterdiğimiz duyarlılık bizi atık 
suların geri kazanımına ve inovatif çalışmalara yönlendirmiştir. 

ENTA olarak, sanayicinin ihtiyaçlarının farkındayız ve somut katkılar 
sağlamayı önemli bir görev olarak görüyoruz. Bu bilinç ile teknoloji 
sattığımız ülkelerdeki müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözüm 
üretmek firmamızın öncelikli sorumlulukları arasında yer alıyor.

Yurtdışı pazarlarındaki konumumuzu daha iyi noktalara ge-
tirme ve yeni ülkelere açılma konusunda çalışmalarımızı sür-
dürmekteyiz. Her yıl uluslararası düzenlenen fuarlara düzenli 
olarak katılmaktayız. Ülkemizin yetiştirmiş olduğu mühendisler 
olarak, birçok ülkede pratik ve hızlı bir şekilde projeler gerçek-
leştiriyoruz. Özellikle yakın coğrafyamızdaki ülkelerin teknolojik 
yetersizlikleri bizlere bu konuda büyük fırsatlar oluşturmakta.

Maden Sektörünü Yakından Tanıyoruz
Hem çeşitlilik hem de zengin maden yataklarına sahip olun-
ması bakımından madencilik, ülkemizde temel sektörler ara-
sında yer almaktadır. 

Enta’nın Madencilik sektöründeki “Atık Su Arıtma Tesisle-
ri” kurması; Kanadalı madencilik firması olan Eldorado Gold 
Corporation‘ın Türkiye’de %100 katılımıyla oluşturulmuş olan 
uzantısı Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. AŞ ile 2014 yılın-
da Avrupa’nın en büyük altın madeni olan Uşak-Kışladağ tesis-
lerinde 5.000 m3/gün kapasiteli endüstriyel atık su arıtma tesisi 

kurmasıyla başlamıştır. Daha sonra 2016 yılında aynı tesis ÇED 
süreçlerini tamamlayarak kapasite artırımına gitmiş, 15.000 
m3/gün kapasiteli arıtma tesisi işini yine firmamız alarak, ba-
şarıyla tamamlayıp işletmeye almıştır. 2017 yılında yine aynı 
işletmenin İzmir Efemçukuru tesisinin 4.800 m3/gün kapasiteli 
atık su arıtma tesisini firmamız kurarak işletmeye almıştır. 

2018 yılında diğer bir işimiz olan Acacia Maden İşletmeleri AŞ’nin 
5.000 m3/gün kapasiteli atık su arıtma tesisini kurarak çevre mev-
zuatına uygun arıtılmış suyu alıcı ortama deşarj etmekteyiz.

Uzman Teknik Altyapımız ve Profesyonel Kadro-
muzla Kalıcı Çözümler Sunuyoruz
Yeni teknolojilere açık deneyimli uzman kadrosuyla mevcut 
koşullara ve yapıya uygun teknik çözümler üretebilme ve her 
düzeydeki projelerde yöntemsel doğruluk ve optimal çözüm 
üretme titizliği ENTA’yı arıtma sektörünün öncü kuruluşların-
dan biri konumuna getirmiştir.

Girişimci yönetim ekibimiz, tecrübeli kadromuz ve dünya 
standardında gelişmiş teknoloji ve iş güvenliği etiğine sahip 
hizmet anlayışımızla; sektörümüzde kalite ve müşteri memnu-
niyetini en yüksek seviyede tutmaya çalışıyoruz. Ayrıca sosyal 
sorumluluğumuzun bir önceliği olarak doğaya ve insana saygı 
gösterirken; tüm hizmetlerimizi verimli ve yaratıcı bir şekilde 
uygulamaya geçirmek, yönetmek ve teslim etmek için yenilikçi 
çözümler geliştiriyoruz.

ENTA Mühendislik olarak araştırmacı, yenilikçi, uzman teknik 
altyapımız ve profesyonel yönetim kadromuz ile her zaman 
çevre teknolojilerinin uygulamalarında en iyi hizmeti sunmaya 
devam etmekteyiz. 

enta.com.tr
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TÜPRAG - UŞAK
KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ 
ATIKSU ARITMA TESİSİ
5.000 m3/gün

TÜPRAG - iZMİR
ALTIN MADENİ 
EFEM ÇUKURU TESİSLERİ
4.800 m3/gün

ACACIA  - KASTAMONU
MADEN İŞLETMELERİ A.Ş.
5.000 m3/gün

TÜMAD - BALIKESİR
60 m3/gün - 20 m3/gün
PAKET BİYOLOJİK ARITMA

TÜPRAG - UŞAK
KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ 
ATIKSU ARITMA TESİSİ 
15.000 m3/gün

Türkiye’de ve dünyanın 24 ülkesinde 500’den fazla arıtma tesisi bitiren Enta Mühendislik araştırmacı, yenilikçi, uzman teknik 
altyapısı ve profesyonel yönetim kadrosu ile çevre teknolojileri uygulamalarında en iyi hizmeti sunmaya devam etmektedir.

Huzur Mah. Fazıl Kaftanoğlu Cad. Seba İşmerkezi No:7 Kat:3 34485 Seyrantepe  -  Sarıyer / İSTANBUL  TÜRKİYE

MADENCİLİKTE  ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

24 
ÜLKEDE 
500’DEN FAZLA 
ARITMA TESİSİ
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Minimum Etkilenen Konsantre 
Tesisine Doğru 

Su Kalitesinin ve Geri 
Dönüştürülen Reaktiflerin 
Yüzdürme Performansı 
Üzerindeki Etkileri
Kullanılmış proses sularının kali-
tesi, yüksek derecede performans 

gösteren yüzdürme devrelerinin dengesi için çok önemlidir. 
Mevcut geri dönüşüm yöntemlerini kullanarak ve farklı kali-
tedeki suları tek bir akışta harmanlayarak yüksek geri kaza-
nım ve mineral kalitesi elde etmek mümkün olmayabilir. Yüz-
dürme performansını etkileyebilecek pH, Eh, organik madde, 
parçalar, bulanıklık, iyonlar, artık reaktifler, vs.’deki değişiklik-
leri en aza indirmek için proses suyu kaliteleri ve miktarları 
hakkında doğru bilgiye ihtiyaç vardır. Konsantre tesislerinin 
sahadaki bütüncül su yönetimini düşünmeden su çevrimle-
rini kapattıklarında, önemli metal geri kazanımı ve konsantre 
kalitesi kayıpları görülebilir. Su kalitesi değişimlerinin etki-
leri, ürün değerinin azalmasıyla ve satış iadesiyle doğrudan 
bağlantılıdır. Geri kazanım ve kalite kayıpları ortaya çıkmaya 
başlamasının başlıca nedeni, atık yönetiminde atığın yoğun-
laştırılması, macun veya kuru istiflemeye yönelik değişiklikler 
sonrasında tatlı su kullanımının azaltılmasıdır. Bu atık yöneti-
mi yöntemleri, zenginleştirme prosesinin bakış açısından za-
rarlı su bileşenleri birikimi ile daha kısa, kapalı su döngülerine 
neden olur.

Gelenekselden Daha Ge-
lişmiş Atık Yönetimi Se-
çeneklerine Doğru
Daha gelişmiş atık yönetimi 
çözümlerini kullanma eğili-
mi, çevresel, sosyo-politik ve 
su kıtlığı ile ilgili sorunlardan 
kaynaklanmaktadır. Bu durum, 

madencilik sektörünü, su atıklarını azaltmak amacıyla gelenek-
sel atık yöntemlerinden yoğunlaştırılmış atık, macun ve kuru 
istifleme seçeneklerine yöneltir. Ancak, çalışma riskleri ve ola-
sı üretim kayıpları önceden pek sık değerlendirilmez. Bu yeni 
operasyonel riskler, temel olarak atık yönetimindeki değişiklik-
lerden kaynaklanan önceden ihmal edilmiş veya hatta yanlış 
anlaşılmış proses suyu kalitesi değişikliklerinden doğar.

Geleneksel atık yönetimi çözümü ve atık yoğunlaştırma, ma-
cun ve kuru katı istifleme çözümleri arasındaki temel fark, 
artan tutma sürelerinden ve geleneksel atık yönetimi çözü-
münde mevcut olan su boşaltma hacimlerinden kaynaklanır. 
Geleneksel atık barajı 30 ila 60 günlük bir tutma zamanına 
sahip olabilirken, daha gelişmiş atık yönetimi çözümleri tipik 
olarak yalnızca 4 ila 8 saatlik bir tutma süresine sahiptir, bu da 
farklı su kalitelerine neden olur. Geleneksel atık barajları dahi-
linde, uzun tutma süreleri kimyasal-biyolojik reaksiyonlarla ve 
özellikle organik moleküllerin UV radyasyonuyla bozulmasıyla 
sonuçlanır. Tüm bunlar uzun sedimantasyon süreleri ile birleş-
tiğinde, yeniden kullanım veya boşaltma için gerekli kaliteye 
uygun olarak suyun temizlenmesi beklenir. Ancak, artan parça 
ve proses suyu döngülerinde yüzdürme kimyası birikintileriyle 
sonuçlanan, yeni atık yönetimi yöntemlerini kullanırken, bu re-
aksiyonların gerçekleşmek için vakitleri yoktur.

Şekil 1. Zenginleştirme tesisinde bulunan ve tesis için kullanılan farklı suların örneği.

Juha Saari, Kaj Jansson, 
Eija Saari, Piia Suvio

Outotec

Ham su Proses suyu #1 Konsantre
tiknerinden taşma

#2 Konsantre
tiknerinden taşma

48



15 Nisan 2019
www.madencilikturk iye.com

Amaca Uygun Su Kalitesi
Gelişmiş işlemler için, spesifik minerallerin 
yüzdürülmesi için ne tür su kalitelerinin ge-
rekli olduğunu anlamak temeldir. Konsantre 
tesislerinin su kalitesi ve miktar gereklilikle-
riyle birlikte farklı atık yönetimi yöntemlerinin 
ve yerel hava örneklerinin etkisini ve bunların 
geri kazanılan değerli minerallerle olan iliş-
kisini anlamak önemlidir. Outotec yukarıda 
bahsedilenlerin tümüne yönelik önemli bilgi 
birikimine sahiptir ve know-how’ını bütüncül 
su yönetimi yaklaşımıyla birleştirebilmektedir.

Şekil 1’de bir zenginleştirme tesisinde kullanılan, 
düşük Ni yüzdürülmesiyle sonuçlanan farklı su 
kalitelerinin bir örneği gösterilmektedir. İlk resim, 
zenginleştirme tesisi için ilave su olarak kullanılan 
yerel dere suyunun kalitesini gösterir. Bu ham su, 
toplayıcının minerale bağlanmasını engelleyen 
doğal depresan ve çok etkili şelatlaştırıcı madde 
olan hümik asitlerini içerir. İkinci resim zenginleştir-
me tesisi proses suyu barajından alınmıştır. Temiz 
görünür, ancak artık kimyaları, istenmeyen orga-
nikleri ve bakterileri içerir. Artık yüzdürme kimya-
salları, istenmeyen yüzdürme devrelerinde toplu 
yüzdürmeye neden olarak diğer yüzdürme kade-
melerinden kaynaklanabilir. Bu esnada, görünme-
yen bakteriler, aynı anda yüzdürme kimyasallarını 
bitirir ve yüzdürme kimyasallarının bağlanmasını 
engelleyerek mineralin yüzeyinde birikir. Son iki 
resim, parçaların ağır aşırı akışını ve proses sularına giren artık 
kimyasalları gösteren konsantre tiknerinden alınmıştır.

Bu suların Ni geri kazanımı üzerindeki etkisi Şekil 2’de görüle-
bilir. Nikel geri kazanımı önceki Cu-devresinin performansına 
ve seçiciliğine bağlıdır ve nihai sonuç fazlasıyla performansına 

Şekil 2. Zararlı malzemenin Ni yüzdürmesinin üzerindeki etkisi.

bağlıdır. Şekil 2’de görüldüğü gibi, Ni geri kazanımı musluk su-
yuna kıyasla parçaların yanı sıra proses suyunun kalitesinden 
olumsuz etkilenir.

Bazı polimetalik durumlarda, bulk flotasyon veya değerli mi-
nerallerin depresyonu gibi istenmeyen olgulardan kaçınmak 

üzere çeşitli devrelerden geri 
dönüştürülen suların ana 
su geri dönüştürme devre-
sinden ayrılması gerekir. Bu 
ayrılmış su devreleri, reaktif-
lerin, inorganik ve organik 
maddelerin, çözünmüş bile-
şiklerin, iyonların ve mikro-
biyal aktivitenin birikiminin, 
zenginleştirme prosesi geri 
kazanımını etkilemediği sı-
nırlı alanlarda uygundur. 
Proses suları ana proses suyu 
deposuna geri döndürülürse 
ve genel olarak tüm proses 
devrelerinde kullanılırsa, 
proses suyunun temizlenme-
si şiddetle tavsiye edilir, bkz. 
Şekil 3a ve 3b. 
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Şekil 4. Outotec Proses Su Geri Dönüşümü tesisinin örneği.

Şekil 3a ve 3b. Flotasyon kademelerinde istenmeyen olayla-
rın oluşmasını önlemek için ana su döngülerinin ayrılması. 
Şekil a, tüm farklı su kalitelerinin çok verimli karıştırıldığı ti-
pik bir geleneksel prosesi göstermektedir. Bununla birlikte 
Şekil b, flotasyon performanslarını iyileştiren en temel pro-
ses suyu temizleme konumlarını (Turuncu Noktalar) göster-
mektedir.

Amaca Uygun 
Tasarlanmış Su 
Geri Dönüşüm Tesisi
Outotec, müşterinin, spe-
sifik zararlı bileşenlerin 
giderilmesine yönelik 
talebine cevap vermek 
üzere yeni Proses Suyu 
Geri Dönüşüm Tesisi’ni 
(PWRP) geliştirmiştir. 
PWRP tesisi, modülerlik, 
dengeli proses perfor-
mansı ve farklı gereksi-
nimleri karşılamak için 
kolay konfigürasyona 
sahip polimetalik Cu, Au 
ve Fe ters flotasyon kon-
santre tesisleri için tasar-
lanmıştır.

Seçici flotasyon olması durumunda, Outotec’in çevrimiçi 
su kalitesi ve miktarı (WQQM) kontrol sistemi ile ayrı su 
devrelerinin uygulanması önerilir. WQQM çözümü, proses 
sularının ve dolayısıyla çevresel etkilerin tahliyesini en aza 
indirmeye yardımcı olmakta ve ek olarak kimyasal tasar-
rufları ve proses performansı iyileştirmeleri sağlamaktadır. 
Su kalitesini izlemek, bol miktarda bileşenden, kimyasal 
değişiklikten veya proses suyu devrelerindeki reaktif do-
zajlarından kaynaklanan proses değişikliklerine hızlı tepki 
vermeyi sağlar. İyi uygulanan bir WQQM stratejisi, suyun 
yeniden kullanımı ve işletme verimliliğinin arttırılmasını 
sağlar ve geri dönüştürülen suyun, flotasyon geri kazanım-
ları ve derecesi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirir, 
bkz. Şekil 5.

Özet
Tüm minerallerin flotasyon prosesleri, proses suyu geri 
dönüşüm sorunlarına karşı duyarlıdır. Ancak, ne tür su 
kalitelerinin spesifik mineral geri kazanımlarına etki et-
tiğini anlamak önemlidir. Bu bilgi, Outotec’in temelini 
oluşturur. 

www.outotec.com

Şekil 5. Flotasyon prosesini optimize etmek için proses suyu kalitelerini ve miktarlarını izlemek ve ölçmek üzere çevrimiçi WQQM uygulanmıştır.

50



Outotec develops leading technologies and services for the 
sustainable use of Earth’s natural resources. Our 4,000 top 
experts are driven by each customer’s unique challenges 
across the world. Outotec’s comprehensive offering creates 
the best value for our customers in the mining, metal, 
energy, and chemical industries. Outotec had sales of 
approximately EUR 1.3 billion in 2018, and its shares are 
listed on NASDAQ Helsinki. 

***

Outotec, Dünyanın doğal kaynaklarının sürdürülebilir 
kullanımı için önemli teknoloji ve hizmetler geliştirmektedir. 
Dünya çapındaki her müşterinin kendine özgü sorunları için 
en iyi 4000 uzmanımız çalışmaktadır. Outotec’in kapsamlı 
hizmeti madencilik, metal, enerji ve kimya endüstrilerindeki 
müşterilerimiz için en iyi değeri oluşturur. Outotec, 2018 
yılında yaklaşık olarak 1,3 milyar EUR satış yapmıştır ve 
hisseleri NASDAQ Helsinki’de borsaya sunulmuştur.  
www.outotec.com
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TANITIM

Xylem, Akıllı Su Çözümleri

Su sektörü, kuraklık, eskiyen 
veya aşırı yıpranmış altyapı 
ve olağanüstü hava olayları-
nın etkisi dahil olmak üzere 

karmaşık zorlukların acilen üstünden gelinmesi gereksinimi 
ile çok önemli bir dönüşümün eşiğindedir. Su yöneticileri, 
enerji tüketimini düşürüp gereksiz su kayıplarını azaltırken 
aynı zamanda gelişmiş varlık yönetimini optimize etme 
fırsatını değerlendirmeye devam edip ve böylece daha az 
kaynakla daha fazla iş yapmanın getirdiği git gide artan bas-
kıların arasında kamu hizmetlerinin 2024 yılına kadar akıllı 
su teknolojilerine 14 milyar dolar yatırım yapmaları beklen-
mektedir.

Su sektörünün akıllı altyapıya geçişini hızlandırma çalışmaları 
kapsamında global su teknolojisi şirketi Xylem, akıllı su tek-
nolojilerine geçişte su yöneticilerine yol göstermek ve eğitim 
sağlamak amacıyla bir bülten yayımladı. Akıllı Su Yönetimi – 
Güçlü Bir Su Geleceği İçin Akıllı Su Çözümleri adlı bu bülten 
Avrupa’daki akıllı su sektörünün mevcut durumunu ve akıllı 
su teknolojileri ve uygulamalarının geleceğini genel hatla-
rıyla ele almaktadır. Bülten aynı zamanda Xylem’in akıllı su 
platformu hakkında baştan sona detaylı bilgiler sunmaktadır. 
Londra, Milan, Hollanda ve Singapur’da hayata geçirilen ör-
nekler akıllı su çözümlerinin– bu çözümler kademe kademe 
uygulamaya geçirilse de –operasyonların verimliliğini önemli 
ölçüde nasıl iyileştirebileceğini ve suya erişim gücü sorunu-
nu ele almada kamu hizmetlerine nasıl yardımcı olabileceğini 
göstermektedir.

Xylem Başkanı ve CEO’su Patrick Decker konuyla ilgili olarak 
şu açıklamalarda bulundu: “Enerji maliyetleri ile gelir getirmeyen 
su fiyatlarındaki artıştan git gide artan su altyapısını koruma ve 
genişletme karşılanabilirlik sorununa ve ortaya çıkan kirleticile-
rin yaygınlığına kadar su yöneticilerinin karşılaştıkları zorluklar 

önemlidir ve git gide artmaktadır. Daha akıllı ekipman ve veri 
analizlerinin kullanıldığı akıllı su çözümleri bu zorlukları ele ala-
rak su yönetimi ekonomisini temelden değiştirme potansiyeline 
sahiptir.

Daha akıllı ve sürdürülebilir su yönetimi sağlamaya yönelik ortak 
yeteneğimizi güçlendirirken kamu hizmeti alanındaki müşterile-
rimiz ile çözüm ortaklığı kurmak için sabırsızlanıyoruz. Veri odaklı 
bu çözümleri makro ölçekte kullanabilmek, su ve atık su yönetici-
lerinin büyüyen müşteri hacminin ihtiyaçlarını daha iyi karşılaya-
bilmelerine imkân tanıyacaktır”.

Akıllı çözümlerin aşağıda belirtilen maddeleri de içeren birçok 
önemi bulunmaktadır:

Güvenlik: Su ve atık su operasyonlarında arttırılmış güvenlik 
ve kontrol.
İşletme maliyeti: Dağıtım ağındaki enerji ve bakım maliyetinin 
azaltılması.
Dayanıklılık: Kritik ekipmanlardaki arıza ve duruş sürelerinin 
tespit edilmesi, öngörülmesi ve önlenmesi.
Esneklik: Mevcut altyapıyla farklı durumların (örneğin debiler, 
parametreler) yönetilmesinde daha fazla esneklik.

Xylem, geçen yıl Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen Küresel 
Su Zirvesinde, Küresel Su Ödülleri’nde ‘21. yüzyılın dijital kamu 
hizmetleri için baştan sona su çözümleri sunan eşsiz vizyonu’ 
sayesinde Yılın Su Teknolojisi Şirketi ödülüne layık görüldü. 
Şirket tarafından kısa bir süre önce satın alınan Pure Techno-
logies, EmNet ve Valor Water Analytics şirketlerinin her biri Xy-
lem’in gelir getirmeyen su ile akıllı su ve atık su şebeke değer-
lendirme ve yönetimi için çok önemli sayılan çözüm grubunu 
güçlendirmesini sağladı. 

anadoluflygt.com.tr
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“Türkiye’nin Altın Üretimindeki Yeni Gücü”

Buğday Sokak No : 9
Çankaya / ANKARA
www.tumad.com.tr

	 TÜMAD	Madencilik,	ticaretten	savunma	sanayine,	inşaattan	makina	ve	imalata,	
turizmden	finansa	kadar	birçok	sektörde	40’ı	aşkın	kuruluş,	iştirak	ve	bağlı	ortaklıklarıyla	
faaliyet	gösteren	Nurol	Holding’in	madencilik	sektöründeki	önemli	şirketlerinden	biridir.

	 Uluslararası	standartlara	uygun,	doğaya,	çevreye	ve	insana	saygı	çerçevesinde	
ileri	 düzeyde	 aramalar	 ve	 üretimler	 yapan,	 ekonomik	 kalkınmayı,	 sosyal	 kalkınma	
ve	 çevre	 koruma	 ile	 bütünleştiren,	 sürdürülebilir	 maden	 projeleri	 ile	 ülkemizin	 altın	
üretimindeki	yeni	gücüdür.
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 Türk finans sektörünün ‘Oscar’ı olarak görülen Bonds & Loans Türkiye 2019 
‘Doğal Kaynaklar Finans Anlaşması’ Birincilik Ödülü TÜMAD’a verildi.

 TÜMAD, en iyi uygulanabilir teknolojiyi kullanarak; paydaşlarının sosyal onayına 
başvurarak, çevreye saygılı, sürdürülebilir madencilik anlayışı ve uluslararası düzeyde 
kabul gören tüm yeni trend ve kriterleri yerine getirdiği için bu ödüle layık görüldü.
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TANITIM

mineARC Sığınma Odaları: 
Kaliteden Ödün Vermeden

Tahliye her zaman teh-
likeli durumlarda ön-
celikli eylem planıdır. 

Ancak bu durum yer altı maden işletmelerinde 
her zaman mümkün olmuyor. Yüzlerce metre 
yer altında çalışmak, acil tahliyeyi zorlaştırabil-
mektedir. Bu sebeple sığınma odaları acil mü-
dahale planlanmasının kritik bir unsuru haline 
gelmiştir.

Sığınma odaları, acil ve tehlikeli durumlarda ha-
yatı sürdürmek için inşa edilmiş, temelde kapalı 
ortamlardır. Türkiye’deki madencilik işletmeleri 
arasında da bir gereklilik haline gelmiştir. 

Yalnızca sığınma odasına sahip olmak yeterli 
değildir. En önemlisi, sığınma odalarının kalitesi ve acil bir du-
rumda gösterdiği özelliklerdir. Tüm yer altı personelinin gü-
venliğini sağlamak için göz önünde bulundurulması gereken 
bir takım teknik şartnameler vardır.

Sığınma odalarının nasıl hayatı sürdürdüğüne dair temel 
bir anlayış olmadan, en kötü durumlarda, yer altında çalışan 
personelin hayatlarını tehlikeye sokan kritik kararlar alınabil-
mektedir. Sığınma odalarının acele kurulumu çoğu zaman 
hataların yapılmasına neden olabilir ve sığınma odalarının ha-
yati güvenlik özellikleri gözden kaçırılabilir ya da gereksiz ad-
dedilebilirler. Solunulabilir bir kaynak ve yaşanabilir çevre ile 
birlikte gıda ve su gibi temel ihtiyaçların karşılanması da dahil 
olmak üzere sığınma odalarında hayatta kalmak ve yaşamı sür-
dürmek için temel gereksinimleri karşılamaya odaklanmalıdır.

Son yıllarda sığınma odalarının tasarımı çarpıcı bir şekilde geli-
şim göstermiştir. Yer altına yerleştirilen mobil tip sığınma oda-
ları zamanla hareket ederek madencilerin çıkış kapılarından 
uzaklaşmasına neden olmuştur. Bu durum sığınma odalarını 

geliştirmemizde önemli rol oynamıştır.

Kısacası, bir sığınma odası aşağıdaki özellikleri içer-
meli, ancak bunlarla sınırlı olmamalıdır:

• Kapalı Tam Geçirimsiz Ortam: Sığınma odaları, 
duman ve tehlikeli gazlar gibi kirleticilerin kapalı 
alana girmesini önlemek için kapalı geçirimsiz or-
tamlardır.
• Oksijen Kaynağı: Maden havası veya oksijen 
tüplerinden bir oksijen kaynağının sürekli izlen-
mesi ve solunabilir oksijen seviyelerinin kontrol 
edilmesi gerekir.
• Hava Temizleme: Sığınma odası hava temizle-
me sistemleri, kirleticileri, karbondioksit ve karbon 
monoksiti uzaklaştırmak için kimyasal reaksiyonla-
rı kullanarak çıkan gazların bileşimlerini değiştirir.
• Sıcaklık Kontrol: Kapalı ortamlarda, çok sayıda iç 
ve dış kaynak nedeniyle ısı artabilir. İç sıcaklığın kri-

tik bir noktaya ulaşmaması için yeterli bir soğutma sistemine 
sahip olmak çok önemlidir.
• Yedek Güç Kaynağı: Bataryalar, şebeke elektriğinin kesilme-
si durumunda, sığınma odasının yaşam destek sistemlerine 
(temizleme üniteleri, klima ve aydınlatma dahil) güç sağlamak 
için güvenilir bir kesintisiz güç kaynağı invertör/sarj cihazıyla 
birlikte kullanılır.     
• Servis ve Bakım: Sığınma odalarının acil durumda hemen 
devreye girmesi için sürekli aktif ve hazır halde beklemesi ge-
rekmektedir. 

United. Inspired.

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

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

üzerine, sağlam temellerle yapılandırılan Epiroc sizlere; bugün ihtiyacınız olan 

performansı ve yarını inşa etmede ihtiyacınız olacak teknolojiyi vaad ediyor.

Geleceğe 
hazırız.

epiroc.com

Epiroc-Full-Page Ad_165x230_TR.indd   1 20/03/2019   11:31
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Bu standart gereksinimleri karşılamayan sığınma odaları acil 
bir duruma karşı personeli koruyamaz. Düşük kaliteli ve ba-
kımsız odalar, yer altı personelinin güvenliğini tehlikeye atar.

Tüm sığınma odaları aynı değildir. mineARC, sığınma odaları 
için bir standart belirlemiştir ve hayat kurtarmak için dünya 
çapında çeşitli madencilik ve tünel açma sırasında meydana 
gelen acil durumlarda başarıyla kullanılmıştır. Alanında 20 
yıllık deneyime sahip ve devam eden araştırma ve geliştirme, 
mineARC'ı kontrollü ortam ve güvenli sığınma teknolojisi ön 
planda tutmuştur.

Tüm dünyada sığınma odalarına 
duyulan ihtiyaç sürekli olarak kanıt-
lanmaktadır. Yakın tarihte, Avust-
ralya Yeni Güney Galler'deki Tritton 
Bakır Madeni'ndeki yer altı persone-
li, bir kamyon yangını olduğunda 
güvenli bir şekilde bir kaç sığınma 
odasına sığındı. Yangın, havalandır-
ma sistemini de etkilemesiyle birlik-
te duman alt katlardaki personeli de 
hapsederek ana kaçış rampası dahil 
tüm yer altını kapladı. Neyse ki, kap-
samlı acil durum müdahale planla-
ması sayesinde, yangın başladıktan 
sonra tüm yer altı personeli güvenli 
bir şekilde tahliye edildi. mineARC 
sığınma odaları yerinde olmasaydı, 
bu olayın çok farklı bir sonucu ola-
bilirdi.

Tritton olayını ilk kez yaşayan bir 
yer altı madencisi olan Terry, şirke-
tin sığınma odasına yaptığı yatırımı 
verdiği röportaja yansıtıyor: “Şirket, 

işçilerin emniyetine ve korunmasına çok 
değer veriyor, bu nedenle sığınma odaları 
kuruldu ve bakımları aksatılmadan yapıldı. 
Onlar olmasaydı, muhtemelen bugün bura-
da olamazdım.”.

Yer altı personelinin güvenliğini sağlamak 
için acil güvenlik sistemleri ve sığınma 
odaları bulunmaktadır. Sığınma odaları 
bir güvenlik unsuru olabilir, ancak yetersiz 
donanım sağlamak ağır bir maliyete sebep 
olabilir. Sığınma odaları, güvenli bir çalış-
ma ortamını desteklemek ve madencilerin 
günün sonunda arkadaşlarına ve ailelerine 
geri dönmelerini sağlamak için kullanıl-
maktadır.

mineARC Sistemleri Hakkında
mineARC Systems, yer altı madenciliği, 

tünel açma, petrokimya tesisleri, afet yardımı ve biyoteknoloji 
endüstrileri için kontrollü ortamlarda ve güvenlik teknolojile-
rinde dünya lideridir. Acil durum sığınma odaları, tam enteg-
rasyona izin veren bir dizi uzaktan izleme ve iletişim teknolojisi 
konusunda uzmanlaşmıştır.

mineARC Systems’in metal madeni, kömür madeni ve tünel 
sığınma odalarının satış, satış sonrası yedek parça ve servis hiz-
metleri firmamız FORAMEC’in üstün kalite anlayışı ile sektöre 
sunulmaktadır. 

foramec.com
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Çalışmanın Özgeçmişi
Latin Amerika’daki bir tun-
gsten üreticisi eski tungsten 
atıklarını değirmen devre-

sinde kapalı devre çalışan hidrosiklonlarla işlemekteydi. Yük-
sek özgül ağırlığa sahip olan şelit mineralleri, zenginleştirme 
devrelerindeki üründe aşırı değişikliklere neden olmaktaydı. 
Derrick proses ile ilgili sorunları öğrendikten sonra gerekli bil-
gileri alarak Stacksizer eleklerin kullanımının üreticiye ve pro-
sese olan faydalarından bahsetti.

TANITIM

Derrick® Stacksizer ile Tungsten 
Atıklarının Yeniden İşlenmesi

Çözüm
Üç adet 5 katlı Derrick Stack Sizer® eleği bilyalı değirmen ile 
kapalı devre çalışacak şekilde yerleştirilmiştir. Stacksizer Elek-
lerinin elek üstü +300 mikron malzeme tekrar değirmene geri 
beslenmektedir. Eleklere beslenen taze beslemenin içerisinde 
yüzde 50’si (-300 µm) 300 mikrondan incedir. Stacksizerlar 300 
mikronluk Derrick patentli Polweb poliüretan elek panelleri 
ile donatılmıştır. Elek altından zenginleştirme devresine 150 
ton/saat sınıflanmış cevher gitmektedir. Tungstenin özgül 
ağırlığının yüksek olmasından dolayı, bu cevherin verimli bir 
şekilde geri kazanılmasının ince elemeden başka bir yöntem 
kullanarak elde edilmesi zor olacaktır. Çünkü yoğunluk farkının 
yüksek olduğu cevherleri hidrolik (hidrosiklon,spiral sınıflandı-

Taze Besleme
150 mt/h

Elek Altı Malzeme
150 ton/saat

Elek Üstü Malzeme

Pompa

150 ton/saat
(10%-0.30mm)

 Üç Adet 5 Katlı Derrick 
Stack Sizer® Eleği

 0.30 mm Polweb Poliüretan 
Elek Panelleri

Toplam Elek Beslemesi 
300 ton/saat

(50%-0.30mm)

Değirmen Atığı
(50%-0.30mm)

• Verim Artışı
• Zenginleştirme Devresi için Stabil Tane Boyut Dağılımı

• Sorunsuz Devreye Alma

rıcı) sınıflandırıcılarla verimli bir şekilde 
sınıflandırmak mümkün olmadığından 
dolayı cevherin fazla öğütülmesi ve 
zenginleştirme devresine iri boyutta 
malzeme gitmesine sebep olmaktadır. 

Sonuç
Sorunsuz ve çok kolay bir şekilde dev-
reye alınan Stacksizer elekler sayesin-
de zenginleştirme devresine şelitin 
yüksek yoğunluğundan etkilenmeden 
stabil tane boyutunda besleme sağ-
lanmıştır.  

mtmmakina.com.tr
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Tungsten Veriminizi Artırın

Tungsten Atıklarının Derrick Stacksizer ile İşleyerek hem 
veriminizi artırın hem de zenginleştirme ünitesine stabil tane 
boyut dağılımında besleme sağlayın!
Tungsten üreticisi eski tesisin atıklarını değirmen devresinde hidrosiklonlar yerine Derrick Stacksizer Elekleri ile işleyerek yüksek 
yoğunluğa sahip volfram cevheri kazanımının verimini artırmıştır. 3 adet 5 Katlı Derrick Stacksizer, hidrosiklonların yerini alarak 
öğütme devresindeki ters konfigürasyonu ile 150 ton / saat taze cevher işlemektedir. 300 mikronluk poliüretan paneller ile donatılan 
Stacksizer Elekleri      % 90-95’ lerin üzerinde sınıflandırma verimi sayesinde zenginleştirme devresine stabil tane boyut dağılımına 
sahip besleme sağlamaktadır. Tungstenin özgül ağırlığının yüksek olmasından dolayı, bu cevherin verimli bir şekilde geri kazanılmasının 
en iyi çözümü Derrick Stacksizer Elekleri ile  ince boyutlarda elenerek zenginleştirilmesidir. Siz de Derrick Stacksizer Elekleri ile 
öğütme devrelerinizi iyileştirerek veriminizi artırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz!

 YETKİLİ
DİSTRİBÜTÖR

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

Stack Sizer® – Sulu Eleme Makinası
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Türkçe “Madencilik ve Çevre” ke-
limeleri ile internette bir arama 
yapıldığında, bu temanın işlendiği 
onlarca bilimsel/teknolojik ma-

kaleye, yüzlerce bilimsel çelişkiler içeren görüşler ve binlerce 
de birbirinden alıntılı sosyo-politik içerikli medyatik haber ve 
birbiri ile çelişen görüşlere ulaşıldığı ve toplumda madencilik 
faaliyetleri için olumsuz bir algının bulunduğu görülecektir. 
Teknolojik olmaktan çok sosyo-politik yönü ağır basan “Ma-
dencilik ve Çevre” konusu, mevcut hukuk sistemi içinde, hem 
toplum bireyleri ve hem de madencilik sektörü için görünür bir 
sorun olarak güncelliğini korumaktadır.

Madencilik projeleri günümüzde ‘Mevcut En İyi Teknikler’le 
ve yürürlükteki Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Çevre İzin ve 
Lisanslarla ilgili mevzuat kapsamında, çevre koruma önlemleri 
de etkin olarak alınarak hayata geçirilmektedir. Ancak konunun 
sosyo-politik boyutlarının sadece bilimsel ve teknik yaklaşım-
larla çözülemeyecek derecede karmaşık olması nedeniyle ma-
dencilik, özellikle de altın madenciliği üzerine odaklanan hukuk 
mücadelelerinin devam etmekte olduğu görülmektedir.

Bu yazı, günümüzde de süregelmekte olan Madencilik ve Çev-
re konularındaki algı çelişkilerini hatırlatmak amacıyla, kaynak-
çanın sonunda belirtilen 2014-15 yıllarında yayınlanmış maka-
lelerden derlenerek hazırlanmıştır. 

Özetle, Madencilik Faaliyetleri 
Madencilik; yer kabuğunda doğal olarak mevcut cevher yatak-
larındaki hammaddeleri, ekonomiklik ve çevre koruma ilkeleri 
altında, mevcut istihsal (kazı) ve cevher (veya kömür) zengin-
leştirme yöntemlerini kullanarak toplumun kullanımına arz 
eden bir mühendislik faaliyetidir. Madencilik uygulamalarında 
kazılan cevher, türüne göre belirli fiziksel, kimyasal ve ergitme 
işlemlerinden geçirilerek, ekonomik değeri bulunan ürüne dö-
nüştürülür. Yönetim açısından bakıldığında tipik bir metal ma-

DOSYA KONUSU: MADENCILIKTE ÇED, ÇEVRE MEVZUATI, ATIK YÖNETIMI

“Madencilik ve Çevre” Üzerine

Dr. Caner Zanbak 
Türkiye Madenciler Derneği 

Çevre Koordinatörü
canerzanbak@gmail.com 

den işletmesi “Cevher Kazısı-İstihsal”, “Cevher İşleme/İzabe” 
ve “Su ve Atık Yönetimi” ünitelerinden oluşur. Bu faaliyetler 
kapsamında cevher hazırlama/işleme teknolojilerinin seçimi; 
cevher türü (oksit veya sülfürlü), mineral içeriği ve matriks 
yapısı, rezerv büyüklüğü ve içerdiği değerli madde yüzdesine 
(ortalama cevher tenörü) bağlı olarak uygulanacak işlemlerin 
ekonomik değerlendirilmesi ile yapılmaktadır.

Madencilik Faaliyetleri ve Çevre İlişkileri 
Hava, su ve toprak, toplumların yaşamlarını sürdürmek için 
kullandıkları doğal kaynakların ana bileşenleridir. Yiyecek, 
barınma, toplumsal altyapı gibi temel ihtiyaçların karşılana-
bilmesi için tarım, hayvancılık, balıkçılığın yanı sıra, enerji ve 
sanayi için gerekli hammaddelerin tümünün kaynağı doğal 
ortamlardır. Yaşam gereksinimi olan bu faaliyetlerin tümü, 
ekonomik ve sosyal getirilerin yanı sıra, doğal ortamlarda bazı 
görünür değişikliklere neden olur. Bu bağlamda, madencilik 
faaliyetlerinde de ruhsat sahasında ağaç kesiminden başlaya-
rak açık ocak veya kapalı işletmelerden çıkan pasa ve cevher 
zenginleştirmesinden ürün üretimine kadarki süreçte ortaya 
çıkan atıkların depolanma gereksinimi için arazi kullanımın-
dan dolayı, yeryüzünde görünür değişiklikler ortaya çıkar. 
Alıcı ortam kalitesi açısından, madencilik faaliyetlerinin pasa 
ve işlenmiş cevher atıklarının depolanması ve yapılan kazılar 
nedeni ile oksitlenebilen bazı tür mineraller nedeni ile ortaya 
çıkan ‘asit maden drenajı’ yaratma olasılığı da bulunmaktadır. 
Ayrıca kazı işlemleri gereği ortaya gürültü, titreşim ve toz da 
çıkabilmektedir. 

Mühendisin (maden, jeoloji, çevre, kimya ve diğer mühendislik 
branşları) görevi, her tür doğal kaynak kullanımında öngörü-
len sosyal, ekonomik getirileri arttırırken ve alıcı ortam üzerin-
deki, yukarıda belirtilen olası çevresel etkileri ‘en az düzeye’ 
indirmektir. İşte bu noktada, ‘kabul edilebilir en az düzeydeki 
etkileri’ tanımlayan hukuki kriterler (teknik mevzuat) devreye 
girmektedir. Bu bağlamda, mühendislik projeleri Çevresel Etki 

ABD, Minnesota Eyaletinde rehabilite edilmiş bir demir madeni işletmesi
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Değerlendirme Yönetmeliği (ÇED) Madde 4(c)’de tanımlandığı 
üzere: 

“Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi plan-
lanan projelerin: 

• Çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlen
mesinde,
• Olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar 
vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, 
• Seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değer-
lendirilmesinde ve 
• Projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdü-
rülecek çalışmalar” 

sonrasında, ilgili Bakanlıklarca verilen izinlerde belirlenen ‘ka-
bul edilebilir etki kriterlerine uygun’ olarak projelendirilmekte 
ve uygulanmaktadır. 

Dolayısı ile, herhangi bir madencilik faaliyeti olası çevresel etki-
leri faaliyet alanı için tanımlanan bir alıcı ortam sınırı içinde ve 
‘kabul edilebilir etki kriterlerine uygun’ olarak ve de faaliyetten 
beklenen sosyo-ekonomik faydalar da sağlanarak yönetildi-
ğinde, yürürlükteki hukuk sistemi içinde mevzuat açısından 
Çevresel Etki Değerlendirme sonucu ‘olumlu’ olacaktır. 

Ancak, toplum bireylerince olası yanlış anlamalara açıklık ge-
tirmek amacıyla şunu vurgulamakta yarar vardır: ‘ÇED Olumlu 
Kararı’, işletmenin gelişigüzel yapılabileceği anlamına gelmez; 
tabii ki, projenin çevresel performansı, ÇED olumlu kararı üze-
rine kurulu Çevre İzinleri’nde belirtilen kriterlere uygunluğu, 
işletme sürecindeki ‘çevresel izleme uygulamaları ile takip edi-
lecektir.

Çevre Duyarlılığı ve Çevrecilik Hareketleri
Tarih boyunca insanlar en temel ihtiyaçları olan yiyecek ve ba-
rınak temini için büyük çaba harcamıştır. Yiyecek bulamayan-
lar açlıktan, barınak bulamayanlar ise aşırı iklim koşulları veya 
yaban hayvanları nedeni ile yaşamlarını kaybetmişlerdir. Bin-
lerce yıl süren aile-kabile türü yaşamdan toplumsal yaşam dü-
zenine geçiş, insanları yaşam kalitelerinin arttırılması için do-
ğal kaynaklardan olanaklar elverdikçe daha fazla yararlanmaya 
yöneltmiştir. Yiyecek ve barınma koşullarının yetersiz kalması 
durumunda diğerlerinin yaşam alanlarından yararlanmak is-
tenmesi, toplumlar arasında sosyo-ekonomik sorunlar yarat-
mış ve de sonu savaşa kadar ulaşan sürtüşmelere yol açmıştır.

Tarih boyunca toplumlar ‘kuşkuya dayalı-korku kaynaklı’ riskle-
re karşı alınan önlemlerin uygulanması ilkesi üzerine yönlendi-
rilmiştir. Toplum bireyleri, korku nedenini ortadan kaldırmayı 
hedefleyen liderlerin önderliğinde yaşam kalitelerini korumak 
ve daha da arttırmak üzere çaba harcamaktadırlar. Son kırk yıl 
içindeki hızlı sanayileşme, toplumun yaşam kalitesini de hızla 
arttırmış; ancak, beraberinde çevre sorunlarını da beraberinde 
getirmiştir. Sanayi tesislerinden kaynaklanan atık ve deşarjla-

rın, insan sağlığı ve diğer canlı ve bitkiler üzerindeki doğrudan 
ve dolaylı olumsuz etkileri, toplumları ‘endüstriyel kirlilik’ ko-
nusunda duyarlı hale getirmiş ve önceleri ‘tüten bacanın me-
deniyet sembolü olduğu’ şeklindeki toplum düşüncesi anlamı-
nı yitirmiştir. Gıda ve barınak sorunlarını büyük ölçüde çözmüş 
toplumlar, eğitimin sağladığı “ileriyi düşünme olgusu ile, ya-
şam kalitelerinin sürdürülmesi açısından ‘çevre sorunlarının’ 
gelecek için en büyük sorunlardan biri olduğunun farkına var-
mış ve tüm dünya toplumları “çevre kalitesini kaybetme korku-
su” içine düşmüştür. Bu tür bir durum, uluslararası düzeyden 
küçük toplumlarda dahi uygulanabilir güç/çıkar amaçlı ‘kaos 
yaratmaya’ da uygun bir fırsat ortamı oluşturmuştur. 

Ülkemizde son yıllardaki ‘görünür’ ekonomik gelişme ile birlik-
te ‘oldukça politikleşen’ sosyal yaşam, toplum bireylerini ge-
lecekleri ile ilgili gördükleri her konuda hassaslaştırmaktadır. 
Özellikle, görünürlüğü yüksek mühendislik projelerini hızlan-
dırmak amacı ve/veya politik çıkarlara hizmet etme yaklaşımı 
ile yürürlükteki idari ve yasal düzenlemelerde sıkça yapılan 
değişiklikler sonrasında, planlanan veya inşa edilmekte olan 
her yeni mühendislik projesi, ‘kamu yararı bağlamında’ top-
lum bireylerince şüphe ile karşılanmakta ve bu tür projelere 
genelde karşı çıkılmaktadır. Toplumun bilgilendirilmesi ve 
bireylerin görüşlerinin alınması konularındaki uygulamaların 
yetersiz olduğu algıları da hukuk sisteminin işlemesindeki ya-
vaşlıklarla birleştiğinde, toplum bireylerinde genelde ‘her top-
lumsal projeye karşı olma’ eğilimi ortaya çıkmakta ve özellikle 
her yeni kazı işlemi gerektiren inşaat/maden mühendislik pro-
jeleri ideolojik/politik anlaşmazlıkların tetikleyicisi durumuna 
düşmektedir.

Günümüz Çevrecilik Yaklaşımı ve Madencilik 
Benzer çevre duyarlılığı (ya da ilgisizliği) nedeniyle 1990’lı 
yılların başında genelde devlet kurumları tarafından yürütül-
mekte olan büyük ölçekli madencilik faaliyetleri ile ilgili çevre 
sorunları toplumun gündeminde yer almamakta idi. Ancak, 
bu durum 1991-93 sürecinde, Ovacık Altın Madeni işletme 
izinleri gündeme geldiğinde değişmiştir. O günlerde, daha 
yönetmeliği henüz yayımlanmamış olmasına rağmen, Dokuz 
Eylül Üniversite’sine hazırlatılan ÇED Raporundaki ekonomik 
ve teknolojik ayrıntılar, projenin üretim getirisi ve özellikle 
altın kazanım prosesinde ‘siyanür’ kullanılacağı ve de işlet-
mecinin yabancı sermaye şirketi olduğu konuları toplumun 
bilgisine ulaştığında, ‘Ovacık Altın Madeni Projesi’ toplumun 
sosyo-politik gündemine yerleşmeye başlamıştır. Başlangıçta 
yerel küçük kişisel çıkar sürtüşmeleri olarak başlayan ve ‘siya-
nür korkusu’ üzerine kurulu ‘altın madeni-çevre felaketi’ iliş-
kilendirmeleri, kısa zamanda politikacılar ve yurtdışı destekli 
sivil toplum hareketlerinin de katılımlarıyla, uluslararası nitelik 
kazanmış ve ülkemizdeki çevrecilik akımının lokomotifi olmuş-
tur. Ülkemizin ilk altın madeni olan Ovacık Madeni odaklı çev-
recilik hareketinin 2001 yılı öncesindeki yerel ve uluslararası 
boyutu ile ilgili ayrıntılı bilgi, kendisi bir akademisyen cumhu-
riyet tarihçisi olan Dr. Hablemitoğlu tarafından bir kitap olarak 
yayınlanmıştır (Hablemitoğlu, 2001). 
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Son yıllarda sosyal-ekonomik-çevresel fayda ve etkilerinin 
değerlendirmesinde en fazla sorgulanan ve özellikle geliş-
mekte olan ülkelerde çevresel konuların en öne getirildiği 
sanayi sektörlerinin başında ‘Madencilik’ gelmektedir. Tüm 
dünya toplumlarında artan çevre duyarlılığı, gerekli ve yeterli 
çevresel önlemler alınmadan işletilmekte olan maden işlet-
melerini çevre hareketlerinin kolay hedefi haline getirmiştir. 
Madencilik sektörünün son 25-30 yıldaki çevre-dostu işletme-
cilik yönündeki çabaları, çeşitli nedenlerle topluma yeterince 
iletilemediğinden dolayı, özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
maden aramacılığı ve yeni maden işletme yatırımlarının hızı 
kesilmiş bulunmaktadır. Buna ilaveten, son 5-6 yıl içindeki 
idari uygulamalar da özellikle küçük ve orta ölçekli yeni metal 
madeni projelerinin hayata geçirilmesi açısından önemli en-
geller yaratmıştır. 

Dünyada son 50 yıl içinde dünya nüfusu hızla artmış ve sana-
yi de bu hıza paralel olarak gelişmiştir. Bunun sonucu olarak, 
bilinen doğal kaynak rezervleri artan hızlarda kullanılmakta ve 
çevre koşullarında görünür olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. 
Bu çevresel etkileri, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultu-
sunda en aza indirecek önlemleri almak yerine, kıyamet ha-
berciliği yaparak toplumu korkutarak yeni bir dünya düzeni 
kurma yaklaşımı da yeni bir ideoloji haline gelmiştir. Global-
leşen iletişim olanaklarını çok etkin olarak kullanan bu yeni 
ideoloji, insanları çevre felaket senaryoları ile korkutarak çok 
etkilemekte ve özellikle ülkelerin kalkınması için gerekli doğal 
kaynak kullanım projelerine karşı politize etmektedir. Proje 
konusu ne olursa olsun, politize olmuş çevreci hareketlerin 
ortak noktası, “gerekli çevre koruma önlemleri alınarak pro-
je yapılsın” yerine “bu projede çevresel risk vardır dolayısı ile 
proje toplum için yararlı değildir; proje gerçekleştirilmesin, 
halk da bu projeyi istemiyor.” olmaktadır. Bergama’daki Ova-
cık Altın Madeni karşıtlığı ile başlayan ve günümüzde sadece 
altın madenciliğine değil, her tür madencilik faaliyetine yöne-
lik, bir ‘madencilik karşıtı olma algısı’ toplumumuzda yerleş-
miş bulunmaktadır. 

Madenler, ülkelerin kendi ihtiyaçlarına yanıt vermenin yanı 
sıra, ekonomilerine doğrudan değer katan, gelişmemiş ül-
keler için dahi, doğal kaynağı topluma en yüksek ekonomik 
katkı düzeyinde kazandıran bir milli varlıklardır. Bu bağlam-
da, “gelişmekte olan ülkelerde yaratılan madencilik karşıtı 
hareketlerin nedeni, başka ülkelerin de kendi doğal kaynak-
larından yeterince katma değer payı almasını önleyici bir 
yaklaşım olabilir mi?” sorusunun olası yanıtlarını da irdele-
mekte yarar vardır. Bu bağlamda, referans listesinde verilen 
2001 basım tarihli N. Hablemitoğlu’nun kitabı ile birlikte, 
2008 yılında Ankara Barosu Hukuk Gündemi Dergisinde ya-
yınlanmış “Kaz’ıklanıyor muyuz?” başlıklı yazının (Özdemir, 
2008) ve bu yazıdan on yıl önce İTÜ Vakfı Dergisinin 1998 
tarihli 27. sayısında yayınlanmış olan “Türkiye Kalkınmasının 
Sürdürülebilirliği Açısından Doğal Kaynaklardan Yararlan-
ma Sorunları” (Zanbak, 1998) başlıklı makalenin okunmasını 
öneririm. 

Bilindiği üzere, her ne kadar stratejik olarak değerlendirilse de 
ileri kimyasal türevlerinin üretimine hala ulaşamamış olmamız 
nedeni ile bor madenlerimiz için henüz bu tür bir çevrecilik 
hareketi mevcut değildir. Şu anda ülkemizde çevrecilik hare-
ketlerinin henüz hedefi olmayan toryum, volfram, nadir toprak 
elementleri ve de ileri bor türevleri ile ilgili mühendislik pro-
jelerinin hayata geçirilmesi durumunda benzer sosyo-politik 
tartışmaların gündeme gelmesi olasıdır. Kimyasalların AB’ye 
ihraç edilmesinde uygulanan REACH Direktifinde bor cevher-
leri için herhangi bir kayıt altına alma zorunluluğu olmamasına 
karşılık, işlenmiş bor mineralleri için bazı kısıtlamaların getiril-
miş olması, konunun çevre korumadan çok ekonomik kısıtla-
ma yaklaşımlarının halen gündeme getirilmiş olduğunun bir 
kanıtı niteliğindedir.

Bilgi Kirliliği
İnternet ortamında ‘Altın Madenciliği ve Çevre’ konusunda çok 
sayıda bilgi/haberler bulunmakta ve birbiri ile aykırı/zıt yorum-
lar nedeni ile toplum bireyleri ‘bilgi kirliliği’ olarak adlandırabi-
lecek bilgi karmaşası içindedir.

Bilgi kirliliği, sadece madencilik ve çevre ilişkileri için değil, in-
san sağlığı ve beslenme konularında da açıkça görülmektedir. 
Bu bağlamda, basında yayınlanan Beslenme Haberlerinin De-
ğerlendirilmesi konusunda yazılmış bir akademik makalenin 
özetindeki aşağıdaki alıntıyı irdelemekte yarar vardır (Demir, 
2010): 

“Sağlıklı yaşam tutkusunun yaygınlaşmasında, bilgiye 
ulaşmanın kolaylaşması ve bilgi üretenlerin bilgiyi paylaş-
maya başlaması, ‘bilgi kirlenmesi’ne sebep olmaya başla-
mıştır. İnsanlar hastalıkları ile ilgili istedikleri tüm bilgilere 
internet üzerinden ulaşabilmektedirler. Ayrıca; dergi ve ga-
zetelerde de sağlık haberlerinin sayısı artmıştır. Ciddi bilimsel 
dergilerin tümü, yayınladıkları araştırma, makale veya görüş-
lerin özetlerini internetten servis eder hale gelmiştir. İçinde 
bulunduğumuz çağın kitle iletişim çağı olarak adlandırıldığı 
kabul edilecek olursa, kitle iletişim araçlarının insanlar üze-
rindeki etkinliği ve kişilerin bilgi kazanmasındaki önemi yad-
sınamamaktadır. 

Kitle iletişim araçlarının, sağlığın yanı sıra beslenmeyi de ilgi-
lendiren bilgilendirme süreci ile yakından ilişkisi vardır. Diğer 
kitle iletişim araçlarına oranla gazeteler, özel baskı ve bölüm-
lerle her gün okura hitap ettikleri için daha avantajlı ve ter-
cih edilir olabilmektedirler. Gazetelerde verilen haberlerin, 
örneğin beslenme ilgili haberlerin, verildiği şekilde birey 
tarafından yorumlanmaksızın, geçerli bilgi olarak algılan-
ması olasılığı bulunmaktadır. Ancak bir konu hakkında tutum 
geliştirmede haberin birinci kaynağı yanında aktaran kişinin 
uzmanlık etkisinin de önemli yer tutacağı sanılmaktadır. Ya-
zılı basının zaman zaman uzmanlara yeterince danışmadan 
konuları abartarak verdiği, buna bağlı olarak toplumda kor-
ku uyandırdığı, hatta insanların sağlığı ile oynayabildiği de 
bilinmektedir”. 
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Buna ilaveten, Mersin'de diş tedavisi için genel anestezi ya-
pıldıktan sonra sağlık sorunu yaşamış bir çocuk ile ilgili olarak 
basında çıkan haberler üzerine, Türk Dişhekimleri Derneğinin 
yapmış olduğu basın açıklaması da aşağıdadır (TDB, 2010):

“Her tıbbı müdahale bir risk içerir. Hekimin vazifesi bu riskler 
konusunda kişileri tedavi öncesinde bilgilendirmek ve teda-
vinin en az risk içerecek uygun koşullarda yapılmasını sağ-
lamaktır."

Sağlık konusunda halka bilgi verirken veya bir olumsuzluğu 
anlatırken haksız ithamlarla bulunmak, sadece sonuç nede-
niyle tedavinin gerekliliğini tartışma konusu yapmak; hekimleri 
riskli hastaların tedavisinden uzaklaştırabileceği gibi hastaları 
sağlıksız bir geleceğe mahkum etme ihtimalini oluştururken, 
halkta yarattığı korkunun hekimlere karşı güvensizliğe yol 
açarak bireylerin sağlığı açısında da olumsuz gelişmelere ne-
den olmaktadır. 

Sağlık konusunda sansasyonel haberlerden kaçınıp, mümkün 
olduğunca konunun uzmanına danışılarak bilimsel ve objektif 
mesajlar verilmelidir. TDB olarak hasta haklarına olan duyarlılı-
ğımızı bir kez daha vurgularken zor bir mesleğin uygulayıcıları 
olan meslekdaşlarımıza karşı söylemlerde, medyayı basın etik 
kurallarına uymaya çağırıyoruz”.

Yukarıdaki alıntılarda italik harfli cümlelerdeki ‘sağlık’, ‘hekim’, 
‘beslenme’, ‘risk’, ‘bilgi kirliliği’, ‘halkta yaratılan korku’, ‘tedavi’, 
‘sansasyonel haber’, ‘konunun uzmanına danışılarak bilimsel 
ve objektif mesajlar verilmesi’ kavramları ‘çevre’, ‘altın maden-
ciliği’ ve ‘mühendislik’ kavramları ile eşleştirilirse, çevre konu-
sundaki bilgi karmaşasının sadece madenciliğe özgü olmadığı 
görülebilir.

Uzman Bilgisine Saygı
Madencilik ve çevre konusunda da sansasyonel haberlerden 
kaçınıp, konunun uzmanlarının verdikleri bilimsel ve objektif 
bilgiler ve raporlara itibar edilmelidir. 

1994-2000 yılları arasında Ovacık Altın Madeninin çalışma 
izinleri sürecinde, bu madencilik projesinin çevre felaketine 
neden olacağı gerekçeleri ile çok sayıda dava açılmıştır. 1994 
Kasım ayında başlayan ve Ağustos 2004’de Çevre ve Orman 
Bakanlığının tesise ÇED olumlu kararına kadar süren bu hukuk 
sürecinin bir kronolojisine referanslarda verilen kaynaktan ula-
şılabilir (Akel, 2006). 

1997 Mayıs ayı içinde Danıştay altın madenciliğine izin ve-
ren Çevre Bakanlığı işleminin iptali istemi ile açılan davaların 
reddi yolunda verilen Bölge İdare Mahkemelerinin kararlarını 
bozarak dava konusu işlemin yeniden görüşülmesi yönünde 
bir karar vermiştir. Bu karar sonrasında, uzmanlık konusu ma-
dencilik olan ve çeşitli üniversitelerden çok sayıda bilim ada-
mı Ovacık Altın Madeni özelinde “altın madenciliği ve çevre” 
ilişkisi üzerine, bilimsel görüşlerini belirtmişlerdir. ODTÜ Ma-

den Mühendisliği Bölümünün 12 öğretim üyesi tarafından, 
hukukun üstünlüğüne inanan kişiler olarak, altın madenciliği 
ve Danıştay kararları hakkında toplumu bilgilendirmek ama-
cıyla yaptıkları, konuyu irdeleyen 14 maddelik teknik irdeleme 
içeren açıklamanın sonuç kısmı aşağıda verilmektedir (OD-
TÜ-MMB, 1997):

Danıştay kararlarında 2709 sayılı T.C. Anayasasının kişinin do-
kunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı ile ilgili 17.Madde, sağlık 
hizmetleri ve çevrenin korunması ile ilgili 56.Madde dikkate alın-
mıştır. Ancak, anayasamız tabii servetlerin ve kaynakların aran-
ması ve işletilmesi ile ilgili 168.Madde ile yer altı kaynaklarımızı da 
güvence altına almıştır. "Ya madencilik, ya çevre" gibi bir dayat-
ma ülkemiz çıkarlarına uygun değildir. Yer altı kaynaklarımızın 
ekonomiye kazandırılması sırasında, yapılacak işlemlerin bilim 
ve tekniğe uygunluğu, ilgili kuruluşlarca ve konunun uzmanları 
tarafından denetlendiği ve izlendiği sürece üzerinde yaşadığımız 
ve gelecek nesillere bırakacağımız çevremizin zarar görmesi, in-
san yaşamının riske atılması mümkün değildir. Saygılarımızla; 12 
akademisyen… 

Devam eden hukuk sürecinde, Danıştay 1999 yılında, insan ve 
çevre sağlığını tehdit ettiği öne sürülen risklerin var olduğu ge-
rekçesi ile, yürütmeyi durdurma kararı da vermiştir. Ancak, Baş-
bakanlık konuya sahip çıkmış ve Ovacık Altın Madeni ile İlgili 
Danıştay kararındaki “insan ve çevre sağlığını tehdit ettiği öne 
sürülen risklerin kabul edilir olup olmadığının tespitini” TÜBİ-
TAK’tan istemiştir. Söz konusu TÜBİTAK Raporunun hazırlama 
gerekçesi ve sonuç kısmı aşağıdadır (TÜBİTAK, 1999).

Başbakanlık Müsteşarlığı 08.03.1999 tarihli yazılı talimatı ile 
TÜBİTAK Başkanlığı'ndan Ovacık Altın Madeni ile İlgili Danıştay 
kararında insan ve çevre sağlığını tehdit ettiği öne sürülen risk-
lerin kabul edilir olup olmadığının tespitini istemiştir. TÜBİTAK 
tarafından görevlendirilen 11 bilim adamından oluşan komis-
yon, incelemeleri sonucunda, aşağıdaki ortak görüş ve kanaate 
varmıştır:

1. İlgili Danıştay kararında insan ve çevre sağlığını tehdit ettiği 
öne sürülen risklerin tümüyle giderildiği ya da kabul edilebilir li-
mitlerin çok altına çekilmiştir, 
2. Tesisin mevcut özellikleri ile, gerek üretim teknolojisi gerekse 
sağlanmış olan çevresel koşullar açısından dünyada altın ma-
denciliği için öngörülüp uygulanmakla olan en uygun teknoloji 
düzeyini ya da daha iyisini yansıtmaktadır, 
3. Bu şekilde inceleme konusu tesisin, ve aynı koşullarda benzer-
lerinin, çevre uyumlu ve duyarlı birer iktisadi faaliyet olarak, işlet-
meye geçirilmelerinin, sürdürülebilir kalkınma kavramı çerçeve-
sinde ülkemiz menfaatleri açısından uygun ve yararlı olacaktır. 

Yukarıda sonuç kısımları verilen, konularında ‘gerçekten’ uz-
man olan bilim adamlarının hazırladığı 1999 tarihli TÜBİTAK 
Raporu, çevrecilik hareketi taraftarları tarafından şiddetle red-
dedilmiş ve Ovacık Altın Madeninin işletilmesi sonucunda, 
toplumda ‘çevre felaketinin kaçınılmaz olduğu’ algısı yara-  
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tılmıştır. Ancak, ilgili bakanlıkların izin ve denetimleri altında, 
Ovacık Altın Madeni 2005 yılından beri çalışmakta ve çevre 
felaketi yaratacağı ileri sürülen atık havuzu ve açık işletme 
ömrünü sorunsuz olarak tamamlamış ve yeni alınan ÇED ra-
porları sonrasında, işletmede başka üretim üniteleri devreye 
alınmıştır. Dolayısı ile, 1994-2004 sürecindeki hukuk mücade-
lesine konu olan işletmede, davacılar tarafından öne sürülen 
kararındaki ‘insan ve çevre sağlığını tehdit ettiği öne sürülen 
risklerin kabul edilemez olduğu’ iddiasının doğru olmadığı; iyi 
mühendislik uygulamaları ile bu tür olası risklerin yönetilebile-
ceği kanıtlanmıştır. 

Madencilik ve Çevre Konusunda Bilgi Kirliliği
Yukarıdaki Uzman Bilgisine Saygı alt başlığı altında verilen 
açıklamalardan hareketle, insan sağlığı konusundaki Bilgi 
Kirliliği için yukarıda başkalarından (Akel, 2006 ve TDB, 2010) 
aktarılan görüşlerin, benzer cümlelerle ‘Madencilik ve Çevre’ 
konusundaki bilgi kirliliği için, aşağıdaki paragraflardaki gibi 
uyarlanabileceği görülür: 

Sağlıklı yaşam ve çevre tutkusunun yaygınlaşmasında, bilgiye 
ulaşmanın kolaylaşması ve bilgi üretenlerin bilgiyi paylaşması, 
‘bilgi kirlenmesi’ne sebep olmaktadır. İçinde bulunduğumuz ça-
ğın kitle iletişim çağı olarak adlandırıldığı kabul edilecek olursa, 
kitle iletişim araçlarının insanlar üzerindeki etkinliği ve kişilerin 
bilgi kazanmasındaki önemi yadsınamaz. 

Kitle iletişim araçlarının, çevre ve insan sağlığın yanı sıra sür-
dürülebilir kalkınmayı da ilgilendiren bilgilendirme süreci ile 
yakından ilişkisi vardır. Gazetelerde verilen haberlerin, örne-
ğin çevre ile ilgili haberlerin, verildiği şekilde birey tarafından 
yorumlanmaksızın, geçerli bilgi olarak algılanması olasılığı 
bulunmaktadır. Ancak, madencilikle ilgili bir konu hakkında 
tutum geliştirmede haberin birinci kaynağı yanında aktaran 
kişinin uzmanlık etkisi de önemli yer almaktadır. Yazılı bası-
nın zaman zaman uzmanlara yeterince danışmadan konuları 
abartarak verdiği, buna bağlı olarak toplumda korku uyandır-
dığı da bilinmektedir”.

Yaşamın her safhası için geçerli olduğu gibi, her mühendislik 
projesindeki faaliyetler bir risk içerir. Mühendisin görevi bu riskler 
konusunda ilgili devlet kurumları ve toplumu faaliyet öncesinde 
bilgilendirmek ve mühendislik uygulamalarının insan sağlığı ve 
çevre kalitesine etkisi açısından en az risk içerecek uygun koşul-
larda yapılmasını sağlamaktır.

Mühendislik faaliyeti hakkında halka bilgi verirken veya bir olası 
olumsuzluğu anlatırken sansasyonel ithamlarla bulunmak, mü-
hendislik proje yatırımlarını engelleyerek kalkınmanın sürdürüle-
bilirliğini tehlikeye atmaktadır. 

Madencilik konusunda sansasyonel haberlerden kaçınıp, müm-
kün olduğunca konunun uzmanına danışılarak bilimsel ve objek-
tif mesajlar verilmelidir. Türk madencilik sektörü olarak, hepimize 
ait olan sağlıklı çevre haklarına olan duyarlılığımız bir kez daha 

vurgulanırken, madencilik gibi zorlu çalışma koşulları ve risk ser-
mayesinin gerektirdiği finansman zorlukları altında çalışan, bu 
zor meslekle ilgili haber ve görüşler verilirken etik kuralların unu-
tulmaması ve sansasyonel bilgi ve haberlerden kaçınıp, konunun 
uzmanlarının verdikleri bilimsel ve objektif bilgiler ve raporlara 
itibar edilmesi gerekir.

Son Söz olarak ....
Madencilik ve Çevre konusu, hakkında onlarca sayfada yazılsa 
da, ‘ama, ..... konunun bir de bu açıklaması var’ türü görüşlere 
çok açık olan bir konudur. Bu konuda ülkemizde bir ilk örnek 
olan Ovacık Altın Madeni üzerinde yürütülen hukuk sürecin-
de ‘insan ve çevre sağlığını tehdit ettiği öne sürülen risklerin 
kabul edilemez olduğu’ iddiasının doğru olmadığı, 2005’den 
itibaren çalışan ve dava konusu olan atık barajı ve pasa yö-
netim üniteleri ve diğer işletme faaliyetlerinden kaynaklanan 
herhangi bir çevre sorunu ortaya çıkmaması ile kanıtlanmıştır. 
Ancak, konunun sosyo-politik boyutlarının sadece bilimsel ve 
teknik yaklaşımlarla çözülemeyecek derecede karmaşık olması 
nedeniyle, madencilik, özellikle de altın madenciliği üzerinde 
odaklanan hukuk mücadelelerinin devam edeceği maalesef, 
gerçekçi bir öngörüdür. 
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Maden arama, toplumların var 
olan yaşamlarını sürdürmeleri 
ve daha iyi bir yaşam düzeyine 
erişmeleri için sanayinin ge-

reksinim duyduğu hammaddeleri doğal kaynaklardan temin 
eden birincil sanayi etkinliği olan madenciliğin ilk adımıdır. 
Üretilen maden cevherleri, sonuçta, toplumlara bir ekonomik 
değer ile sosyal açıdan doğrudan ve dolaylı iş sahaları yarat-
maktadır. Ayrıca, elde edilen metal ve minerallerin diğer sa-
nayi dalları tarafından kullanılması sonucunda bu madencilik 
ürünlerinin kendi değerlerinden çok daha fazlasına sahip kat-
ma değer yaratılır. Ancak madencilik çalışmaları sürdürülürken 
çevreye ve dolayısıyla yöre halkının sosyal yaşamına olumsuz 
etkiler de en aza indirilmelidir. Bunu sağlamanın yolu, maden 
arama çalışması sırasında bu bilince sahip olarak hareket et-
mekten geçmektedir. Yani çevre korumanın temelleri, arama 
çalışması sürerken atılmış olmalıdır.

Giriş
Çevresel değerlerin korunması, sürdürülebilir kalkınma açı-
sından önemli bir olgudur. Mineral kaynakların çıkarılması ve 
kullanılması sırasında savurganlığın önlenmesi ve çevresel 
değerler (hava, su, toprak kalitesi, flora ve fauna) dolayısıyla 
insan sağlığı üzerindeki olası etkilerin en az düzeye indirilmesi 
konusu madencilik etkinliklerinde özel bir önem kazanmıştır.

Yenilenemez olan mineral kaynakların gerek maden ocağın-
dan üretilmeleri gerekse işlenerek metale dönüştürülmeleri sı-
rasında çevresel değerlerin korunması kadar sıkı sorgulanması 
gereken bir başka konu da bu kaynakların planlanan hedefe 
uygun kullanılmakta mı yoksa bilinçsizce tüketilmekte mi ol-
duklarıdır. Bilmemiz gerekir ki insanların günlük yaşamlarının 
sürdürülmesi için sanayide kullanılan hammaddelerin miktar-
ları günden güne daha da artmaktadır. Sanayide 1900 ve 1990 
arasındaki 90 yıllık dönemde kullanılan mineral kaynakların 
değeri 3 trilyon ABD doları iken 1990-2001 arasındaki 10 yıl 
sonunda 30 trilyon dolara yükselmiştir10. 2003 yılında, bütün 
dünyada yılda 35 milyar ton mineral kaynak tüketilmektedir. 
Yaşam düzeyinin daha da yükseltilebilmesi için sanayinin te-
melini oluşturan mineral kaynakların yenilenemez olduğunu 
akıldan çıkarmayarak gereksiz, plansız, aşırı ve yanlış kullanımı 
kesinlikle önlenmelidir.

Madencilik etkinliklerinin ilk evresi olan maden arama çalışma-
sı sırasında, yapılan aramanın kapsamına bağlı olarak, çevre 
değerleri üzerinde çeşitli etkiler olabilir. Arama çalışmaları sı-
rasında bırakılacak izlerin çevresel değerler üzerinde bir sıkıntı 
yaratmaması konusunda dikkatli olmalı ve alınacak önlemlerle 
bu etkilerin kalıcı olmaması sağlanmalıdır. Ayrıca, maden arama 
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çalışması sonucunda ortaya konacak cevher varlığının işletmeye 
hazırlanması ve işletilmesi sırasında olabilecek çevresel etkiler 
de arama döneminde dikkatli olunmasıyla fizibilite evresinde 
projelere aktarılabilir. Günümüzde artık, çevresel risklerin kaydı 
ve gerekli önlemlerin belirlenmesi, maden işletmesini bekleme-
den projenin en başında, sahada aramayla görevli jeoloji mü-
hendisinin eliyle arama döneminde başlamaktadır4.

Maden Aramada Karşılaşılan Çevresel Sorunlar
Çoğu madenciye, arama çalışmalarının çevreye etkisi olmu-
yormuş gibi gözükse de dikkatle incelendiğinde çalışmanın 
kapsamı ve biçimine bağlı olarak çevresel etkiler doğabil-
mektedir (Çizelge 1). Bir maden sahasındaki jeolojik, jeofi-
ziksel ve jeokimyasal incelemeler sırasında oluşan çevresel 
etkiler düşük yoğunlukta olabilmektedir. Yapılan çalışmanın 
kapsamına göre uygulanan yöntemin fiziksel karakteri yük-
seldikçe çevresel değerlere olan etkilerin yoğunluğu da art-
maktadır.

Sahada kurulan kamp yerinin yer seçimi ve konaklama sırasın-
da çevresel değerlere karşı dikkatsiz davranılması görece yük-
sek etkiler doğurabilmektedir. Bu bakımdan kamp yeri olarak 
çalışma sahasına yakın bir yerleşim yerinde var olan olanak-
ların değerlendirilmesi en uygun olanıdır. Zorunlu olmadıkça 
doğal ortamda geçici bir kamp yeri kurulmamalıdır.

Maden arama çalışmalarında çevresel değerlere en yüksek 
etkiler sondaj, yarma ve arama galerisi açılması sırasında gö-
rülmektedir. Arama sırasında kullanılan araçların ve iş makina-
larının çevreye yağ, yakıt akıtmaması ve egzozundan aşırı du-
man çıkarmaması için çalışma öncesinde bakımlarının yapılmış 
olması esastır.

Fiziksel niteliği yüksek arama çalışmalarının yapılabilmesi için 
malzeme taşınması amacıyla yeni yolların açılması sırasında 

Çizelge 1- Arama çalışmalarının potansiyel çevresel etkileri (Kaynak: Env. Aust., 1996)
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çevreye yıkıcı etki başlamaktadır. Bu nedenle olabildiğince 
sahada var olan yollardan yararlanmaya bakılmalıdır. Yeni yol 
açılması gerekiyorsa da ağaç kesmeden ve doğaya zarar ver-
meden çözüm bulunmalıdır. Doğal yaşamın rahatsız edilme-
mesi için dikkat edilmesi gereken bir konu da araç trafiğinin 
olabilen en düşük düzeyde tutulmasıdır.

Özellikle maden jeolojisi çalışmaları sırasında jeolojik ya da 
jeokimyasal amaçla açılan yarmalar/hendekler doğaya zararlı 
olmaktadır. Olabildiğince ağaçlara dokunmadan ve amacın 
dışına çıkmayacak biçimde ancak gerektiği boyutta açılmalıdır 
(Şekil 1). Yöredeki doğal yaşama kalıcı zarar vermemek için iş 
bitiminde hendek, içinden çıkarılan malzemeyle yeniden dol-
durulmalıdır.

Sondaj çalışmasında özensiz davranıldığında çevreye fazlasıy-
la zarar verilebilmektedir. Makinanın yerleşeceği yer hazırlanır-
ken çevre alt üst edilmemelidir (Şekil 2). Sondajın dolaşım suyu 
ve kullanılan yardımcı çözeltiler çevreye salınmamalı, uygun 
biçimde hazırlanmış ve çeperleri sızmayı önleyecek bir malze-
meyle kaplanmış sondaj çukuruna verilmelidir (Şekil 3). Sondaj 
işlemi bittikten sonra yerleşme yeri düzeltilmeli, bütün malze-
me toplanmalı ve kalıcı atık bertaraf alanına atılmak üzere için-
de malzeme birikmiş olan sızdırmaz örtü bohçalanarak sondaj 
çukuru örtülmelidir (Şekil 4). Sondaj yeri olarak seçilen araziye 
yerleşmeden önce en üstteki, genelde 15-40 cm kalınlığındaki 
bitkisel toprak sıyrılmalı ve bir kenarda üzeri örtülerek iş bitin-

Şekil 1- Maden arama çalışmasında hendek (Soylu, 2013)

Şekil 2- Sondaj çalışmasına güzel bir örnek

ce kullanılmak üzere saklanmalıdır1. Yol yapımında ve hendek/
yarma açmada da benzer yöntem uygulanır. Bütün malzeme 
alındıktan sonra arazi düzgün hale getirilince, saklanmış olan 
bitkisel toprak eski yerine yeniden serilmeli ve çabuk kök sa-
lacak ot tohumları atılarak ekolojik denge korunmaya çalışıl-
malıdır.

Maden İşletilmesinde Olabilecek Çevresel Sorun-
ların Kestirilmesi
Maden arama, ileride işletme aşamasında karşılaşılabilecek 
çevresel ve sosyal sorunların önceden farkına varabilmek ve 
onlarla baş edebilmek için daha işin başından itibaren hazır-
lıklı olmak üzere yararlanılması gereken en önemli madencilik 
dönemidir. Bunun yolu da maden arama ile görevli jeoloji mü-
hendislerinin sahadaki ilk halkla ilişkiler çalışmalarını ve ÇED 
hazırlıklarına yönelik olarak asit kaya drenajı (AKD), yer altı ile 
yüzey suyu ve jeoteknik hakkında ilk gözlemleri yapmasından 
geçer. Burada kastedilen bu konularda inceleme yapmak değil 
de jeolojik ve jeokimyasal gözlemler sırasında bu özelliklere de 
dikkat etmektir. Arama sonucunda yapılacak bir keşif, sadece 
maden jeolojisi ve maden işletmeciliğine ait teknik özellikler 
bakımından uygun olsa bile çevresel ve sosyal nedenlerle işle-
tilemeyecek ise “cevherleşmeden” öteye “maden yatağı” kav-
ramına geçemez. Bu nedenle, ileride bir madencilik projesine 
dönüşebilecek olan bir sahadaki arama aşamasından çevresel 
değerlerin belirlenmesi açısından da yeterince yararlanılması 
gerekmektedir. 

Şekil 3- Uygun hazırlanmış bir sondaj çukuru

Şekil 4- Sondaj işlemi sonrasında yerin düzeltilmesi
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Maden işletmesinde en büyük 
sorunlardan birisi, maden atıkla-
rından kaynaklanan ve kimyasal 
stabilitenin bozulduğu anlamı-
na gelen Asit Kaya Drenajıdır 
(AKD)*. Başladıktan sonra bitiril-
mesinin çok güç olması, yüzler-
ce ve hatta binlerce yıl sürmesi 
ve geniş bir alana zarar vermesi 
nedeniyle arama evresinden iti-
baren özel önem verilmelidir2. 
İspanya’daki Rio Tinto bakır 
madeninde, Roma döneminde 
açılmış bir galeriden 2000 yıldır 

AMD olduğu halen görülebilmektedir5. AKD, bir cevher veya 
kayanın bünyesindeki S-2 içeren demirli sülfid minerallerinin 
(en sık görülen pirit) havanın oksijeni ve nemiyle etkileşe-
rek limonitleşmesi ve sülfürik asit üretmesidir. Bu nedenle, 
daha arama çalışmaları sırasında maden sahasındaki kaya-
ların asit üretme potansiyeli olup olmadığı araştırılmalıdır. 
Esasında cevher, işletme sırasında alınarak işlenmek üzere 
cevher zenginleştirme tesisine taşınacağından bu birimler-
den AKD/AMD oluşması birincil önemde değildir. AKD olu-
şumu açısından dikkat edilmesi gereken birimler, cevherin 
altında ya da üzerinde bulunan ve maden ocağının açılması 
ile cevherin alınması sırasında yerinden çıkarılarak pasa de-
posuna taşınacak olanlardır. Atık özelliği kazanacak bu bi-
rimlerin karakterizasyonunun gerçekçi ve sağlıklı yapılması 
önem kazanmaktadır.

Yazar, Gümüşhane'deki Mastra Altın Madeni sahasında tesis-
ler kurulmadan önceki incelemelerde, cevherli kuvars damar-
larının kalın bir silisleşme ve arjilik alterasyon ile çevrelendiği 
zonun üst kesiminde propilitleşmenin görüldüğü piritli ande-
zit lav ve piroklastiklerinin yer aldığını belirlemiştir7. Maden 
ocağı açılmasıyla birlikte bu birim AKD üretmeye başlayaca-
ğından maden işletmesi öncesinde gerekli önlemler alınarak 
ileride AKD/AMD sorunuyla karşılaşılması önlenmiştir. Bunun 
için piritli andezit birimini kat eden kuru dere yatağının alt 
kotlarında açılan toplama havuzunda biriken sızıntı suyu-
nun asitlik derecesi günlük ölçülerek gerektiğinde alkaliyle 
tamponlanma yapılarak düşürülmüş ve pasa döküm sahası 
olarak düşünülen alanın tabanına kireçtaşı parçaları yayılarak 
oluşturulan tamponlama perdesiyle sızıntı suyunda AKD olu-
şumu önlenmiştir.

AKD'den, maden arama amacıyla iz sürücü olarak da yararla-
nılabilir. Yazar, Kütahya'daki Simav Grabeni'nin metalojenisini 
incelerken6 Pınarbaşı köyü yakınında daha önceki çalışmalar-
da Miyosen yaşlı Civanadağ tüfleri olarak haritalanmış ve rapor 
edilmiş birimi kat eden bir küçük dere yatağında AKD oluşu-

Şekil 5- Asit Kaya Drenajı (Env. Aust., 1997)

munun varlığını görmüştür. Derenin adı da bu olayı simgeler 
gibi Sarısu'dur. Bu AKD'nin ancak pirit-kalkopiritli bir birimden 
geleceğini düşünerek dereyi iç kısımlara doğru izlediğinde, 
tüflerin altında, porfiri tipte altere olmuş bir granitoid ile karşı-
laşmıştır. Alterasyonun egemen olduğu limonitleşmeden do-
layı Sarıyar denilen yerde pirit merceği bulunmaktadır.

Bir maden işletmesinde, daha planlama aşamasında dikkate 
alınması gereken en önemli konuların başında su yönetimi 
gelmektedir. Maden işletmesinde gerek duyulan suyun bulu-
namaması veya maden ocağının derinleştikçe aşırı su gelirinin 
olması işletmeyi sıkıntıya sokacağı gibi yöredeki su kaynakla-
rının maden işletmesi nedeniyle azalması veya kirlenerek kul-
lanılamaz hale gelmesi de yöre halkını ve doğal yaşamı etki-
leyecektir. Bu olumsuz etkiler ile karşılaşmamanın temel yolu, 
işletmenin su gelir ve gider bilançosunun daha planlama aşa-
masında dikkatli bir biçimde hazırlanabilmesi için arama çalış-
maları sırasında yöredeki yüzey ve yer altı suyunun not edilme-
sinden geçmektedir. Ayrıca yapılan sondajlarda su geliri ya da 
sondaj dolaşım suyu kaybı olursa belirtilmelidir.

Jeoteknik gözlemlerde, çalışılan sahada geçmişte yaşanmış 
sel, heyelan, deprem gibi doğa kaynaklı afetler not edilir. Ma-
den jeolojisi haritasında eklem takımları, çatlak, fay ve uyum-
suzluk gibi süreksizlik yapıları gösterildiği gibi yapılan sondaj-
ların karotlarının incelenmesi sırasında bu gibi süreksizlikler 
belirlenirse kuyu loguna not edilmelidir.

Sosyal Onay
Çevresel olaylar ile birlikte hareket eden, daha doğrusu çevresel 
sorunları kaynak alan bir diğer madencilik sorunsalı da yatırı- 

*Bu olay, Anglo-Sakson madencilik yazınında “Asit Kaya Drenajı” (Acidic Rock Drainage) ve “Asit Maden Drenajı” (Acidic Mine Drainage) sözcükleriyle karşılanmaktadır. 

Asit Kaya Drenajı, bir maden işletmesinin olmadığı yerde, kaya birimlerinde kimyasal stabilitenin bozularak asit oluşmasını anlatır. Asit Maden Drenajı, bir maden 

işletmesindeki asit oluşumunu anlatır. Bizdeyse her iki durumu da tanımlamak için sadece Asit Maden Drenajı ifadesi kullanılmaktadır.

Kaynak: Çanakkale Olay Gazetesi
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ma geçebilmek veya üretime başlayabilmek için yöre halkından 
sosyal onay alınmasıdır8. Yerel toplum ile çatışmaya giren pek 
çok projenin iptal edildiği, ertelendiği ya da projenin gerçek-
leştirilmesinin planlanandan daha fazla zaman ve para kaybına 
neden olduğu görülebilmektedir. Maden yatırımı ya da işletme 
döneminde bir sosyal sorunla karşılaşmamak açısından o sahaya 
madencilik adına ilk kez ayak basan aramacılar, yaptıkları işin ne 
olduğunu ve sonucunda ne olacağını yöre halkına açıkça anlat-
malıdır. Gizlemek ya da bilgi vermemek ileride pek çok soruna 
kaynaklık edebilir.

Arkeolojik, Tarihi ve Doğal Sitler
Çalışma sahasında arkeolojik, tarihi ve doğal sitler bulunuyorsa 
ve jeolojik miras kapsamına girebilecek oluşumlar gözleniyor-
sa bunlar mutlaka rapor edilmelidir. Bu gibi korunması gere-
ken yerler hakkında yeterli ve gerekli incelemeler yapılmadan 
daha ileri maden jeolojisi evrelerine ve maden işletme hazırlık-
larına geçilmemelidir.

Mevzuat
5 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren 7061 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin üçüncü 
fıkrasında yer alan ifadeyle bugüne kadar arama çalışmaların-
da istenen ÇED kaldırılmıştır: “Jeolojik haritalama, jeofizik etüd, 
sismik, karot, kırıntı ve numune alma ile bunlara yönelik sathi ha-
zırlık işlemleri içeren faaliyetler için çevresel etki değerlendirmesi 
kararı aranmaz”. Bu ifadeden anlaşılan, maden aramanın çev-
reye etkileri bölümünde sözünü ettiğimiz gibi fiziksel karakteri 
yüksek olmayan haritalama ya da jeokimyasal örnekleme ben-
zeri çalışmalar için ÇED istenmeyecektir. Yarma/hendek, kuyu, 
galeri ve sondaj gibi fiziksel karakteri yüksek dolayısıyla çevre-
ye etki yapan çalışmalar için ÇED gerekecektir.

Sonuç
Çevresel nedenlerden dola-
yı aktif değerlerin kaybı riski 
ülkemizde üst sıralardadır. 
Tüm madencilik faaliyetleri 
çevresel kuşkular nedeniyle 
tehdit altındadır. Bazı iller-
de, neredeyse, madencilik 
yapmak olanaksız hale gel-
miştir. Oysa ki bir sektörü 
veya bir teknolojiyi kökten 
istememek çok anlamsızdır. 
En masum bir insani faaliyet 
bile, eğer gerekli önlemler 
alınmamış ise oluşan he-
yelanlar, dere yatağına ev 
yapmak örneklerindeki gibi 
çevre açısından yıkıcı sonuç-
lara yol açmaktadır. Yapılan 
etkinliğin çevresel değerlere 
etkisinin ne olacağı ve bu 
etkilerin önlenmesi ya da en 
aza indirilmesi için gerekli 

önlemlerin alınması yeterli olmalıdır. Elbette bunların, top-
lum adına hareket ettiğinin bilincinde olan kamu kurumları 
tarafından denetlenmesi gerekir. Bir madencilik projesinin 
öncülleri olan aramacılar, çevresel değerleri korumak ama-
cıyla gereken önlemleri almalıdırlar. Yöre halkını yanıltma-
mak için, yaptıkları işin ne olduğu hakkında bilgi vermekten 
de çekinmemelidirler. 
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Ülkemiz, maden kaynakları bakı-
mından çeşitliliğe sahip olup, dün-
ya çapında da önemli rezervlerimiz 
vardır. Ancak, sahip olduğumuz yer 

altı serveti potansiyelimize göre üretimimizin çok yüksek dü-
zeylerde olduğunu söylememiz mümkün değildir.

Madenciliğin Gayrisafi Millî Hasıla’daki payı ABD’de %4,2, Ka-
nada’da %7,5, Avustralya’da %8,7 iken, ülkemizde bu oran 
%0,9 gibi son derece düşük bir seviyededir.

Bu yeterli değildir. Madencilik, yarattığı yüksek katma değer ile 
ekonomide en etkin rolü oynayan sektörlerden biridir. Maden-
cilik sektörünün; ithalat-ihracat dengesinde cari açığın, ihracat 
kaleminde artış sağlayarak azalmasına katkı sağlayan sektör 
olduğu göz önünde bulundurularak, yer altı kaynaklarımızın 
değerlendirilmesi, ekonomiye kazandırılması, daha da gelişti-
rilmesi önem arz etmektedir.

Özellikle doğal kaynaklarından yeterince yararlanamayan 
ulusların geri kalmış ya da az gelişmiş ülkeler olarak karşımıza 
çıktığını görmekteyiz.

Ülkemizde madencilik ile ilgili çalışmaların ivme kazanarak yü-
rütülmesi ihtiyacı ortadadır. Ülke ekonomisinin sırtındaki yükü 
azaltacak, dışa bağımlılığı azaltmada önemli bir araç olacaktır.

Ülkemiz kamuoyunda madencilik faaliyetlerinin herhangi bir kısıt-
lama olmadan yapıldığı yönünde kanaat söz konusudur. Madenci-
lik faaliyetleri ülkemiz mevzuatının yasakladığı alanlarda kesinlikle 
yapılamaz ve yapılmamaktadır (Muhafaza ormanları, zeytin kanu-
nu, milli parklar, sit alanları, av ve yaban hayatı sahaları, su havzaları, 
imara açılmış alanlar, sulak alanlar, kısa ve mutlak su havzaları, vb.).

Orman alanlarımızın yaklaşık olarak on binde 4’ünde madenci-
lik faaliyeti yapılmaktadır.

Madencilik ve ÇED

Oğuz Güner 
Maden Mühendisi

m.oguzguner@gmail.com

Ülkemizde AB ülkelerine göre daha fazla yasaklı ve korunan 
alan bulunmaktadır (Örneğin; Hiç bir AB ülkesinde zeytin alan-
ları için koruma mesafesi bulunmaz iken, bizde zeytin alanla-
rına 3 km mesafede hiç bir yatırıma izin verilmemektedir. Bu 
korumacılığa rağmen zeytin rekoltesinde hala AB ülkelerinden 
gerideyiz.). Önemli olan yasaklamak değil, koruma-kullanma 
dengesini koruyarak çalışmaktır.

Madencilik yatırımları diğer sektörlerde olduğu gibi yer seçim 
şansına sahip olmayıp madenin bulunduğu yerde yapılmak 
zorundadırlar. Madencilik yatırımlarının yapılabilmesi için 
önce maden varlığının bulunması gerekmektedir. 

Maden ruhsatının alınması madencilik faaliyetinin yapılması 
için yeterli olmayıp, aşağıda belirtilen aşamaların yerine geti-
rilmesi gerekmektedir.

1. Maden arama ruhsatının alınması
2. Arama için orman, çevre izinlerinin alınması
3. Maden varlığının bulunması halinde işletme ruhsatının alın-
ması
4. Maden Kanunu’nun 7. Maddesi gereğince;
       a) ÇED izni alınması, 
       b) İşyeri açma izni alınması,
       c) Mülkiyet izni alınması,
sonucunda İşletme izni verilmesi
5. Faaliyete başlanması
6. Çevre izinlerinin (emisyon, deşarj, atık) alınması

Madencilik yatırımların yapılabilmesi için geçen süreç (ara-
ma-izinlerin alınması) ortalama olarak metalik madenlerde 
7-8 yıl, diğer madenlerde 2-3 yıl sürmektedir. Madencilik 
yatırımlarının planlanması ve hayata geçirilmesi diğer sek-
törlerdeki yatırımlara göre daha fazla zaman almakta, maden 
varlığının bulunmaması durumunda da yapılmama riski taşı-
maktadır. 

DOSYA KONUSU: MADENCILIKTE ÇED, ÇEVRE MEVZUATI, ATIK YÖNETIMI
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MADENLERİN ÇIKARILMASI VE 

ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

Gelişmekte olan ülkelerde en önemli sorunların başında; sür-
dürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde ekonomik olarak 
kalkınmayı sağlarken, yatırımların koruma-kullanma ilkeleri 
doğrultusunda gerçekleştirilmesi sürecinde, çevreci kaygıların 
öne çıkarılması ve bu hususun da gelişmiş ülkelerdeki çevreci 
lobilerin ve STK’ların desteklemesi ile yatırımların engellenme-
sidir. Bundan da en çok etkilenen enerji ve maden yatırımları 
olmaktadır. 

Çevre de kalkınma da ‘insan’ odaklıdır. İnsan 
bulunduğu çevreyi, daha iyi yaşamak ve kalkın-
mak için kullanmaktadır. Kalkınmayı sağlamak 
amacıyla kullanılan kaynakların bir kısmının ye-
nilenemez özellikte olması ve bilinçsiz tüketim, 
insan-doğa dengesinin bozulmasına yol açan 
bir ‘Çevre kirlenmesi’ sorununun yaşanmasına 
neden olmakta, yaşamın sürdürülebilirliği riske 
atılmaktadır. 

Bu çerçevede çevrenin korunmasına yönelik poli-
tikaların oluşturulması ve uygulanmasına yönelik 
uzun çalışmalar ve deneyimler sonucu şekillenen ve 
ilk defa 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde 
uygulanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), bu-
gün, birçok gelişmiş ülkede çevrenin korunması ve 
geliştirilmesi amacıyla kullanılan en önemli araçlar-
dan biri haline gelmiştir. Ülkemizde de bu alandaki 
ilk düzenleme 7 Şubat 1993 tarihinde yapılmış ve 

daha sonra yapılan revizelerle ÇED Yönetmeliği Avrupa Birli-
ği’nde uygulanan ÇED prosedürü ile uyumlu hale getirilmiştir.

En genel anlamıyla ÇED, “Gerçekleştirilmesi planlanan pro-
jelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin 
belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya 
da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için 
alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatifleri- 
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Yeryüzünün genel 
yapısının bozulması

Bitki örtüsünün 
ortadan kaldırılması

Atık oluşumu

Toz dağılımı

Vibrasyon

Görsel kirlilik

Gürültü

MADENCİLİĞİN ÇEVREYE 
OLAN ETKİLERİ

nin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulan-
masının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları”  
ifade eder.

Madencilik faaliyetlerinin tamamı ÇED yönetmeliğine tabidir. 
Madencilik yatırımlarının yapılabilmesinde en önemli adım 
ÇED sürecidir. 

Ülkemizde uygulanan mevzuat gereği ÇED Yönetmeliğine 
göre ÇED Olumlu/ÇED Gerekli Değildir kararı alınmadan;

• Maden Kanunu’na göre İşletme izni,
• Orman izni,
• Mera izni,
• İşyeri Açma izni,
• Teşvik, verilmez. 

Bu nedenle özellikle madencilik faaliyetleri 
için bu sürecin gerekliliği ve sunacağı katkı çok 
daha anlamlıdır. Bilindiği üzere ÇED sürecinde 
projenin yer ve teknoloji alternatifleri de değer-
lendirilen önemli konulardan biridir. Madencilik 
faaliyetlerinin madenin bulunduğu yerde ger-
çekleştirilmesi zorunluluğu bulunduğundan, 
proje yerinin uygunluğu, uygunluğun projenin 
ilk aşamalarında bilinmesi ve dolayısı ile ilgili di-
ğer kurum ve kuruluşların ve halkın proje ile ilgili 
görüşlerinin de bu süreçte bilinmesi faaliyet için 
büyük önem arz etmektedir.

Ancak, ülkemizde madencilik faaliyetlerinden kay-
naklanan çevresel sorunlarla sık sık karşı karşıya kal-
dığımız gerçeği de dikkate alındığında, bu sektörde 
sorgulanması ve yeniden değerlendirilmesi gere-
ken konuların olduğunu söylemek mümkündür.

Madenlerin ekonomiye kazandırılması, enerji ve sanayi ham-
madde talebinin karşılanarak ülke ekonomisinin güçlendiril-
mesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Yukarıda da dile getirildiği gibi, madencilik faaliyetleri-
nin madenin bulunduğu yerde gerçekleştirilmesi zorun-
luluğu da dikkate alındığında madencilik projelerindeki 
ÇED uygulamalarının ülke çıkarları doğrultusunda daha 
geniş bir perspektifte ve daha özenli gerçekleştirilmesi 
zorunludur.

A- MADENLERİN ARANMASI

B- MADENİN ÇIKARILMASI
   - AÇIK OCAK İŞLETMESİ
   - YER ALTI İŞLETMESİ

C- CEVHER HAZIRLAMA TESİSLERİ
   - KIRMA-ELEME, ÖĞÜTME, YIKAMA

D- CEVHER ZENGİNLEŞTİRME TESİSLERİ
    - KİMYASAL, ISIL İŞLEM

ÇED BELGESİ
-ÇED Gerekli
Değildir
-ÇED Olumlu

ÇEVRE İZNİ
(Emisyon ve Deşarj
İzinleri, Atık Bertarafı 
İle İlgili İzinler)

Bir projenin hayata geçirilmesi aşamasında mevzuat gereğin-
ce yerine getirilmesi gereken her husus, yatırımcı tarafında 
çoğunlukla gereksiz, anlamsız, maliyeti artıran işlemler olarak 
algılanır. ÇED de bu bakış açısından nasibini fazlasıyla alan sü-
reçlerden biridir. Oysa düzgün ve sağlıklı koşullarda yerine ge-
tirilen bir ÇED süreci, çevrenin korunmasına yönelik katkı sun-
duğu gibi yatırımcı açısından da büyük olanaklar sunabilecek 
bir potansiyele sahiptir. Aslında ÇED Yatırımcının ilk aşamasın-
dan, işletme ve kapanışına kadar olan süreç de izleyeceği YOL 
HARİTASIDIR.

ÇED YÖNETMELİĞİ

MADENLERİN ÇIKARILMASI PROJELERİ, ÇED KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİRKEN
PROJE ALANI GÖZ ÖNÜNE ALINMAKTADIR. (Avrupa Birliği Ülkelerinde olduğu gibi)

KÖMÜR DIŞINDAKİ MADENLER KÖMÜR 

ÜZERİ

ALTI

25 HEKTAR VE
ÜZERİ

ALTI

150 HEKTAR VE

EK-1 LİSTESİ KAPSAMINDA
(ÇED RAPIRU HAZIRLANMASI

GEREKMEKTEDİR.)
BAKANLIK İNCELER

EK-1 LİSTESİ KAPSAMINDA
(ÇED RAPIRU HAZIRLANMASI

GEREKMEKTEDİR.)
BAKANLIK İNCELER

EK-2 LİSTESİ KAPSAMINDA
(PROJE TANITIM DOSYASI HAZIRLANMASI

GEREKMEKTEDİR.)
VALİLİK İNCELER

EK-2 LİSTESİ KAPSAMINDA
(PROJE TANITIM DOSYASI HAZIRLANMASI

GEREKMEKTEDİR.)
VALİLİK İNCELER

ÇED sürecinde yatırımı ilgilendiren tüm mevzuat çerçevesinde 
değerlendirme yapılmakta olup, mevzuat açısından sakınca 
varsa süreç sonlandırılarak yatırımcının zaman ve maddi kaybı 
önlenmektedir. 
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Pasinex Resources Limited, Türkiye - Adana Bölgesi'nde iki ve 
ABD - Nevada Bölgesi'nde bir sahada çinko cevheri üretim ve 
arama faaliyetleri yürüten bir maden şirketidir.

Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası (PNX)'nda işlem görmekte 
olan Pasinex; Adana'da yer alan ve son derece yüksek tenörlü
bir çinko madeni olan Pınargözü Madeni'nin %50'sine sahiptir. 
Pınargözü Madeni'nde 2018 yılında %32 tenörlü 31.000.000 
pound çinko üretimi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Pınargözü yüksek tenörlü çinko oksit madeninin bulunduğu 
fay hattının devamında, yine şirketin %50 sahibi olduğu 
Akkaya Çinko Projesi yer almaktadır. Akkaya'da halihazırda 
iki sondaj makinası ile henüz keşfedilmemiş yüksek tenörlü 
çinko yataklarının ortaya çıkarılması için arama sondajları 
sürdürülmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri, Nevada'da yer alan Spur Projesi ise 
yeni bir keşif olup siyah şeyllerin içerisinde ortaya çıkarılan çinko 
sül�tler yüksek tenörlü çinko oksitlerin altında yer almaktadır. 
Bu önemlidir çünkü dünya çinko üretiminin %18'ini karşılayan 
en büyük 5 çinko madeninden 4'ü şeyl formasyonları içerisinde 
yer almaktadır.

Pasinex Orta Torosların Güney-Doğusunda 
yer alan Adana Bölgesi'nde, Pınargözü ve 
Akkaya olmak üzere iki çinko sahasında 
arama, etüd ve madencilik çalışmalarını 
yürütmektedir.

PASINEX.COM
Kanada Adres: 82 Richmond Street East,
Toronto, Ontario, M5C 1P1 
+1 416 861 9659

Türkiye Adres: Zeytinli Mh.  Turhan Cemal 
Beriker Blv. No 607 A  Seyhan Adana 

+90 322 459 9020

Yüksek Tenörlü Çinko Üretimi ve 
Yeni Fırsatların Araştırılması



www.madencilikturk iye.com
15 Nisan 2019

KABUKLAŞMA (KİREÇLENME) & 
ÇÖKELTİ KONTROLÜ
–  Geri kazanımı arttırmaya ve duruşları  
    azaltmaya yönelik programlar
–  En zorlu kabuklaşma problemlerinizi çözelim!

TOZ KONTROLÜ
–  Malzeme taşıma sistemlerinde, yollarda,  
    atıklarda ve nakliyede toz kontrolü için ürün  
    ve besleme sistemleri
–  En düşük nemlendirme ile performansı  
    maksimuma çıkaran kuru köpük sistemleri

FİLTRASYON VE 
SUSUZLAŞTIRMA YARDIMCILARI
–  Filtre pres sistemleri için verimlilik dizaynı ve  
    fazlası
–  En iyi sonuçlar için sahada ürün tasnifi ile  
    özelleştirilmiş filtre yardımcısı programları 
 
KOROZYON KONTROLÜ
–  Ana ekipmaları koruma ve beklenmedik  
    maliyetli duruş ve tamir sürelerini minimize  
    etme

İŞLETME SUYU ŞARTLANDIRMA
–  Kimyasal besleme, izleme ve kontrol  
    ekipmanları
–  Su, kimyasal ve enerji maliyetlerini düşürücü  
    denetim ve programlar

TÜRKİYE’DEKİ MADEN SAHALARI/
TESİSLERİ İÇİN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ:
Çağdaş Soyupak
+90 530 497 8572
cagdas.soyupak@chemtreat.com

TÜRKİYE DIŞINDAKİ MADEN SAHALARI/ 
TESİSLERİ İÇİN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ:
Russell Johnson
+1 702 592 6292
russj@chemtreat.com

Real Experts. Real Results.

www.chemtreat.com

Yatırımın yapılacağı yer açısından sakınca var ise ÇED sürecin 
başında başvuru iade edilmektedir (Örneğin; zeytin alanların-
da ise, av ve yaban hayatı sahasında ise, vb.).

Maden sektörünü ilgilendiren ve gözden geçirilmesi gereken 
bir husus da 15-Temmuz-2017’de yürürlüğe giren Maden Atık-
ları Yönetmeliği’dir. Genel olarak söz konusu Yönetmelik de-
ğerlendirildiğinde; 

Maden atıkları diğer atıklardan farklı olarak tanımlanması ve 
değerlendirilmesi gerekirken; Yönetmelikte halen, maden 
atıklarının endüstriyel atıklar gibi değerlendirilerek, berta-
rafı öngörülmektedir. 

(TAKY) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde maden 
atıklarının özel atık olduğu belirtilmesine rağmen, yeni çıka-
rılan Maden Atıkları Yönetmeliği’nde TAKY hükümlerine göre 
değerlendirme yapılmaktadır. 

Yönetmelikte tehlikeli, tehlikesiz ve inert atık sınıflandırması; 
madenlerin mineralojisi, içerdiği bileşikler ile zenginleştirme 
yöntemlerine göre yapılmalıdır (Örneğin; sülfür içeren ma-
denler, asit maden potansiyeli olan madenlerin atıkları siyanür 
veya asitle zenginleştirilen madenlerin atıkları gibi.). 

Yayımlanan Yönetmelik, bugünkü uygulamalara göre daha 
fazla sorunlara yol açacaktır. AB müktesebatı çerçevesinde 
ülkemiz madenciliği göz önüne alınarak hazırlanması yerine 
birebir AB direktifi uygulanmış olup, direktiften daha kısıtlayıcı 
hükümler bulunmaktadır.

Sonuç olarak:
Ülkemizde maden sektörünü ilgilendiren mevzuat Avrupa Bir-
liği (AB) uyum süreci çerçevesinde AB ülkelerinden alınmakta 
ve uygulanmaktadır. 

AB ülkeleri sanayileşmesi-
ni tamamlamıştır. AB uyum 
sürecinde yapılan mevzuat 
uyum çalışmalarında dikkat 
edilmesi gereken en önemli 
husus; özellikle çevre konu-
sunda yapılacak olan mev-
zuat değişikliklerinde çerçe-
venin ve genel ilkelerin AB 
mevzuatından alınması, içi-
nin ülke koşulları göz önüne 
alınarak düzenlenmesi gerek-
mektedir.

Bu yapılmadığı takdirde; AB’ 
ye sonradan üye olan ülke-
lerde görüldüğü gibi, özel-
likle çevre ile ilgili mevzuat 
uyum çalışmaları sonrasında, 
AB mevzuat uygulamalarının 

birebir uygulanması nedeniyle enerji ve madencilik yatı-
rımlarının engellenmesi veya yapılamaması söz konusu 
olmaktadır. 

Milli menfaatlerimiz göz önüne alınarak, yerli ve milli politika-
mız doğrultusunda madenciliği ilgilendiren ve yürürlükte olan 
mevzuat ile uygulamaların gözden geçirilmesi, yatırımların 
koruma-kullanma ilkeleri göz önüne alınarak yönlendirilmesi 
ve bürokrasiye yansıması önem arz etmektedir. MAPEG’in bu 
konuda belirleyici olması gerekir.

Tüm bahsedilen hususların sağlıklı olarak yürütülebilmesi için; 

• Ülke genelinde madenciliğin kamuoyuna tanıtımı yapılmalı,
• Madencilik diğer Bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatları ile 
Valiliklere anlatılmalı,
• Kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği sağlanmalı,
• Bakanlıkların madencilik konusunda çıkaracağı mevzuat ve 
yapılan mevzuat değişikliklerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı’nın görüşlerini dikkate almalı,
• Yatırımlarla ilgili olarak en önemli husus yatırım öncesi alın-
ması gerekli izin prosedürünün belirlenmeli, çıkarılacak mev-
zuatla izinler tek çatı altında toplanmalı, 
• Yasaklı alanların Envanteri çıkarılmalı (söz konusu alanlar ko-
ordinatları ile haritalara işlenmeli),
• Sektör, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konusunda taviz ver-
meden gerekli duyarlılığı göstermeli ve gerekli tedbirleri almalı,
• İhtisas Mahkemeleri kurulmalı (Mahkeme süreçlerinin çok 
uzun olması yatırımların gecikmesine veya yeni yatırımların 
yapılmamasına neden olmaktadır. İzin sürecini tamamlamış, 
inşaatı bitmiş ve işletmeye geçmiş yatırımlar dahi dava edil-
mektedir.),
• Madencilikle ilgili sivil toplum örgütlerine yetki verilmelidir 
(sektörün eğitiminin sağlanması, bilgilendirilmesi, sertifikalan-
dırılması vb.). 
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Çevreye Duyarlı ve Sürdürülebilir 
Madencilikte MTA’nın Rolü

Madencilik sektörünün gelişmesi 
için gerekli bilgi ve alt yapı hizmeti 
sunan ve araştırmacı bir kurum olan 
MTA Genel Müdürlüğü, özellikle 

son 30 yıldır önemi giderek artan çevresel etki araştırmalarında 
hizmet verebilecek bir bilgi birikimi ve alt yapıya sahip olmuştur.

Yer bilimleri ve madencilik alanında arama, araştırma, analiz, 
altyapı ve bilgi hizmetlerini bilimsel ve teknolojik yöntemler 
kullanarak, çevresel faktörleri de göz önüne alarak, sanayinin 
ve toplumun hizmetine sunmayı hedef edinen ve bu konular-
da öncü bir kuruluş olan MTA bünyesinde ilk kez 1994 yılın-
da çevre birimi kurulmuştur. Bu anlamda yerbilimleri temelli 
altyapı bilgisi üretiminin yanı sıra madenciliğin çevre bilinci 
içerisinde yapılması yolunda adımlar atılmıştır. Yerbilimlerinin 
değişik dallarında tabiatı ve çevreyi etkileyen doğal ya da insan 
kaynaklı unsurların ve etkilerin belirlenmesi, gerekli tedbir ve 
önlemlerin alınarak etkilerin azaltılmasına yönelik uzun ve kısa 
vadeli faaliyetlerin tümü çevre araştırmalarının konusu içeri-
sinde yer almaktadır. Bu kapsamda Çevre Araştırmaları Dairesi; 
yer, deniz ve atmosfer etkileşiminde meydana gelen olaylar 
neticesinde insan ve doğayı etkileyen süreçler ve sonuçları 
inceler ve bilimsel altyapı verisi üreterek, canlılara daha yaşa-
nabilir bir ortam sağlanması hedefine yönelik faaliyetlerde bu-
lunmaktadır. Madenleri araştıran ve bulan MTA aynı zamanda 
çevreye duyarlı işletmecilik yaklaşımları ve çevre parametrele-
rinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. 
Ülkemizde ne madencilikten ne de çevreden vazgeçilemeye-
ceğini öngören dengeli yaklaşımla MTA, bilimsel ve bir o kadar 
da uygulanabilir projeler üretmektedir. İlerleyen makalelerde 
detaylıca anlattığımız projelerimizin birkaçından bu yazımızda 
kısaca bahsedecek olursak; 

Sürdürülebilirlik prensibi ile maden sahalarının rehabilitasyo-
nuna yönelik olarak sektöre örnek oluşturabilecek ve uygu-
lanabilir nitelikte model önerileri geliştirilmektedir. Bu proje 
kapsamında teknik uygulanabilirliğin yanı sıra ekonomik ve 
sosyal fayda sağlayabilecek seçenekler geliştirilmektedir. MTA 
ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun (TKİ) işbirliği içe-
risinde Soma, Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) sınırları içinde yer 
alan Işıklar pasa sahasındaki proje uygulaması iki aşamadan 
oluşmaktadır. Birinci aşamada sürdürülebilir rehabilitasyon 
potansiyeli ve tasarımının ortaya konulması ikinci aşamada 
ise uygulamaya geçirilmesi planlanmıştır. Araştırma programı, 
fiziksel ve kimyasal duraylılık, hidrojeokimyasal etüt, peyzaj 
onarımı ve fayda-maliyet analizi bileşenlerinden oluşmaktadır. 
Rehabilitasyon çalışması teknik, ticari, sosyal ve ekonomik fay-
da analizine dayalı olarak toplumsal farkındalığa katkı sağla-
maktadır. Rehabilitasyona ilişkin bilimsel araştırma programı-
nın sürdürülebilirlik bakış açısıyla doğaya yeniden kazandırma 
mevzuatında yer alan kuramsal çerçeve ile birlikte bütünleşik 
biçimde değerlendirilmesi madencilik sektörü için örnek bir 
model oluşturmaktadır.

Ülkemizdeki maden ihracatının yaklaşık %50’lik kısmını doğal 
taşlar oluşturmaktadır. Yıllık ortalama 2 milyar doları bulabilen 
ihracat rakamları maalesef yalnızca %5’lik verim ortalamasıy-
la elde edilmektedir. Bu istatistikler, sindirilmesi zor rakamlar 
olan %90-95’lik artık miktarlarının hem azaltılması hem de 
ekonomiye kazandırılabilmesi yönünde projeler yapmak ko-
nusunda bizleri teşvik etmiştir.

2005-2013 yılları arasında kuruluşumuz tarafından gerçek-
leştirilen, ülke genelinde doğaltaş potansiyel alan belirleme 
projesinin uygulanması aşamasında oluşan bu algı 2016-2017 

Abdulkerim Aydındağ
MTA Çevre Araştırmaları Dairesi

abdulkerim.aydindag@mta.gov.tr

Mardin altın madeninin rehabilitasyon sonrası golf sahasına dönüştürülmüş görünümü
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yılları ön ofis ve projelendirme aşaması, 2018 yılında ise Bilecik 
özelinde arazi faaliyetleri ile sahaya yansıtılmıştır. Öncel jeolo-
jik çalışmaların eksik olduğu bir üretimin başarılı olma şansının 
düşük olduğu gerçeği, yapılan arazi tespitleri ile tekrar teyit 
edilmiş bu yöndeki algının acilen oluşturulması fikri kendini 
yenilemiştir.

Sıklıkla dillendirdiğimiz “Aramadan Üretime Doğal Taş’ta Artık 
Yönetimi” ifademiz ile doğru jeolojik ve tektonik bilgiler ışı-
ğında yapılmamış arama faaliyetinin ilerde hem işletme anla-
mında aşırı maliyetlere ve hatta başarısızlığa hem de bundan 
kaynaklı, olması gerekenin çok üstünde artık oluşumuna yol 
açacağı anlatılmak istenmiştir.

Günümüzde doğal taş endüstrisinin en büyük problemlerin-
den biri hem maliyet hem de çevresel etkileri açısından sü-
rekli yeni alanlar gerektiren atıkların depo alanlarında birikti-
rilmesi oluşturmaktadır. Doğal taşların kesilmesi (mermer ve 
kireçtaşı) öğütülmesi ve parlatılması sonucu önemli miktarda 
atık ortaya çıkmaktadır. Maden atıklarının aramadan üretime 
kadar olan madencilik çevrimi sırasında minimize edilmesi 
veya endüstrinin başka kollarında hammadde/yan ürün ola-
rak kullanılması konularında bilimsel proje önerileri geliştiril-
mektedir. 

Artıkların değerlendirilmesi konusunda termik santral külleri-
nin sentetik zeolit üretiminde ara ürün olarak kullanılması ve 
çevre teknolojileri kapsamında gerçekleştirilen çalışmada ise 
Karadeniz Gazhidrat potansiyeli ve çevre riskleri üzerinde du-
rulmuştur.

Dünya önce bir çevresel sorun anlamında üzerinde durduğu 
Gazhidrat’ın daha sonra diğer enerji kaynaklarına göre çok 
daha avantajlı bir enerji sağlayıcı olduğunu fark etti. Günü-
müzde Japonya, gaz hidratı endüstriyel anlamda işleyerek 
Nankaj Çukuru’nda, Çin ise Güney Çin Denizi Shenhu bölge-
sinden çıkarmayı başarmıştır. Ülkemizde Karadeniz’in yapısı 
itibari ile Gazhidrat oluşumuna uygun ortamlar sunuşu ve 
çeşitli yabancı çalışmalarla potansiyel arz ettiğinin ortaya 
konması kuruluşumuzun 
konuyu projelendirmesin-
de esin kaynağı olmuştur. 
Milli imkanlarımızla Doğu 
Karadeniz kıyı ve açık deniz 
alanlarında, gaz hidrat re-
zervi potansiyel alanlarının 
tespitinin yapılması kapsa-
mında Doğu Karadeniz Ho-
pa-İyidere arasındaki alanın 
kıyı ve açık deniz alanları 
birlikte düşünülerek gaz 
hidrat rezerv alanlarının 
tespiti ve çevre sel risklerin 
belirlemesi amacıyla çalış-
malar yapılmıştır.

Bu çalışmalarda Hopa-İyidere arası yaklaşık belirlenen alan 
uzaktan algılama yöntemleri ile lokasyon tespit çalışmaları 
yapılmak amaçlı taranmıştır. Gerek sıcaklık haritaları gerek 
bulanıklık haritaları için meteorolojik veriler kullanılmıştır. Di-
ğer yandan deniz suyunun sıcaklığında verilerin doğruluğunu 
arttırmak amacıyla görüntü tarihleri, soğuk suda daha fazla 
görülen hamsi balığının popülasyon miktarı TUİK verileri ile 
incelenmiştir.

Hopa- İyidere arasında sekiz alanda CTD, derinliğe bağlı su ör-
neklemesi ve 1600 metreyi bulan derinlikte kepçe ile sediman 
örnek alımı ve par geçirgenlik ölçümleri yapılmıştır.

Her iki alandan toplanan su ve sediman örnekleri akreditasyon 
belgesine sahip özel bir laboratuvara gönderilmiş ve gelen so-
nuçlarda yüksek Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) değer-
leri tespit edilmiştir. İlerleyen makalelerde çalışmalar ile ilgili 
detaylı anlatımlar paylaşılacaktır. 

Ülkemizdeki yerli kömür kullanan ve yüksek üretime sahip ter-
mik santrallerden büyük oranlarda ortaya çıkan uçucu külle-
rin yarattığı çevresel riskler o bölgelerdeki yerleşim ve doğal 
çevreyi tehdit ettiği bir gerçektir. Bu etkilerin azaltılması ve 
bu artıkların ekonomiye kazandırılmasının mümkün oluşu bir 
diğer projemizde bize yön vermiştir. Ülkemiz, zeolitin bilinen 
dünya rezervinin %45’ine sahip iken pazardan aldığı pay sa-
dece %2’den oluşmaktadır. Sentetik zeolit ürünleri ise dünya 
pazarının %75’ini oluşturmaktadır. Doğal zeolitin (endüstriyel 
alanda kullanılabilen) tonu yaklaşık 100 dolar (piyasada kulla-
nım amacı dikkate almaksızın 70 dolar/ton) dan pazarda yer 
alırken, sentetik zeolit 1500 dolardan satılmaktadır. Endüstri-
yel ihtiyacı karşılayan sentetik zeolit doğal zeolite göre 15 kat 
fazla katma değer sağlamaktadır. Sentetik zeolit üretiminde 
ara ürün olarak termik santral külleri yaygın kullanılmaktadır. 
Ülkemizdeki yerli kömür kullanan ve yüksek üretime sahip ter-
mik santrallerden uçucu kül örnekleri alınmıştır. Alınan uçucu 
küller yoğun kimyasal analizlerden geçirilerek, içerik ve pulva-
nize özellikler belirlenmiştir. Projenin uluslararası çalışmalar 
baz alınarak dünya ölçeğinde enerjilerin en yüklü maddi gi- 

Doğaltaş ocaklarındaki a(r)tık sorunu
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derlerden biri olan gaz saflaştırma işlemine özel, teknolojik uç 
ürün olan sentetik zeolitin üretilmesi öngörülmektedir. Uygun 
malzeme potansiyeline sahip ülkemizde enerji gaz saflaştırma-
larında kullanılan sentetik zeolitin üretimini sağlamak projenin 
temel hedefidir. Uçucu kül kullanımı ile atık sorununun çevre-
sel boyutu da dikkate alınarak sentetik zeolitin üretimi temel 
olarak amaçlanmaktadır.

Uçucu küllerden füzyon/hidrothermal işlemler ile sentetik ze-
olit üretim şartlarına yönelik akım modeli geliştirilmiştir. Bu 
çalışma modeli ile proje Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 
sunuma davet edilmiş ve TECHANKARA 2018 proje pazarında 
finalistler arasına seçilmiştir.

Ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynayan madencilik sek-
törüne en sert defans her zaman çevresel konulardan gel-
miştir. Ancak bazen, aslında madencilik faaliyeti başlamadan 
önce de bölgenin jeolojisinden kaynaklanan temel değer-
lerin tespit edilmemiş olması, orada daha sonra madencilik 
faaliyeti yapacak işletmeyi asla gideremeyeceği bir sorun-
la baş başa bırakmaya ve haksız yere sorumlu tutmaya yol 
açacaktır. Doğru planlamalarda öncelikle havza temelli su, 
bitki, toprak örneklemesine dayalı olarak çevresel jeokimya 
değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu ölçümler ile çevresel temel 
değerler tespit edilmekte ve değerlendirilmektedir. Yapıla-
cak tespit ve değerlendirme-
ler ile temel çevre değerlerinin 
insan kaynaklı faaliyetlerden 
ayıklanması bizlere maden 
kaynaklarının bulunması veya 
çevresel kirlenmelere yönelik 
politikaların belirlenmesinde 
altyapı bilgisi sağlamaktadır. 
Kızılırmak Havzası'nda nehir 
boyunca toprak, su ve bitki 
bünyelerinde biriken ağır me-
tal miktarının nicel olarak or-

taya konulması, antropojenik etki ve doğal 
jeolojik etkileşimin jeokimyasal değerlendir-
mesi amaçlanmaktadır. 

Jeokimyasal arama yöntemlerinden birisi Bi-
yojeokimyasal prospeksiyondur. Bitki analizi 
ile maden arama esasına dayanan ve uzun yıl-
lardan bu yana gelişmekte olan bu yöntemde, 
bitkilerin bünyesindeki kimyasal bileşimler-
deki farklılıklardan yola çıkılarak maden ara-
macılığı yapılmaktadır. Bitkiler bazı maden-
lerin varlığına işaret ederek aramacılıkta, bazı 
bitkilerin bünyesinden nadir yer elementleri-
nin kazanımında ve maden sahalarının reha-
bilitasyonu, ve madenlerin zararlı etkilerinin 
ortadan kaldırılmasında kullanılmasına kadar 
değişik alanlarda kullanılmaktadır.

Ülkemizdeki maden potansiyelinin belirlenmesi ve bitkile-
rin madencilikte kullanım alanlarının belirlenmesine yönelik 
olarak Kuruluşumuzca biyojeokimyasal prospeksiyonuna yö-
nelik projeler geliştirilmektedir. Bitkiler maden sahalarının re-
habilitasyonu, maden sahasının aranması ve madenlerin za-
rarlı etkilerinin ortadan kaldırılmasında kullanılmasının yanı 
sıra bazı nadir yer elementlerinin bitkiler yoluyla kazanımına 
yönelik çalışmalara kadar değişik alanlarda kullanılmaktadır. 
Yurt dışında bazı bitki türlerinin bünyesinden nadir yer ele-
mentlerinin üretimine dayanan deneysel çalışmalar da söz 
konusudur.

Kuruluşumuz bünyesinde faaliyete geçen Türkiye Yerbilimleri 
Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) ile maden aramacılığında 
yapılacak mükerrer sondajların önüne geçilerek kaynakların 
etkin ve verimli kullanımına, sürdürülebilirlik kapsamında çev-
renin korunmasına katkı sağlanmaktadır.

Örnek yaklaşımlar sergileyen MTA, maden aramaları esnasın-
da ihtiyaç duyulan çevre izinlerine yönelik raporlamaları kendi 
bünyesinde kurduğu bir birim tarafından yapmaktadır. Bu bi-
rim aynı zamanda 2018 yılında başlayan “Sıfır Atık” projesi kap-
samında pilot il seçilen Ankara’da uygulamayı kendi imkânla-
rıyla hiçbir danışmanlık hizmeti almadan Merkez yerleşkesinde 
gerçekleştiren sayılı ve örnek kurumlardan birisidir.  

 Çevre Jeolojisi arazi çalışmaları
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Aramadan Üretime Doğal 
Taşlarda Artık Yönetimi

Doğal taşlar tarih boyunca in-
sanoğlu tarafından yapılarda ve 
anıtlarda güzelliği ve dayanıklılığı 
nedeniyle kullanılmıştır. Göçebe 

kültüründen yerleşik hayata geçilmesiyle insanların barın-
ma ve sosyal ihtiyaçları kapsamında dayanıklılık ve estetik 
ön plana çıkmış ve doğal taş kullanımı katlanarak artmıştır. 
Bu artış geniş yüzeylerde kırık ve çatlağı az olan ve desen 
anlamında göze hoş gelen taşlar kullanımına yönelimi bera-
berinde getirmiştir. Artan nüfus ile birlikte doğal taş ve artık 
kullanımı endüstri haline gelmiş ve ticari değerini artırmıştır. 
Bu gelişmeler üretimin artışıyla paralel olarak artık sorununu 
ortaya çıkarmış ve artıkların değerlendirilmesi, gerek teknik 
altyapı gerekse hukuki zemine oturtulması açılarından yeni 
arayışları ve çözüm odaklı çalışmaları hızlandırmıştır. Çözüm 
odaklı çalışmaların temelinde yatan anlayış hiç şüphesiz 

üretim aşamasında artık oluşmadan önce gerekli tedbirle-
rin alınması, çıkan artığın ise diğer sektörlerde kullanımının 
önünün açılması için bilimsel ve teknolojik etütlerin yapıl-
masıdır. Doğal taş üretiminin ocak bazında yer bilimleri ek-
senli uygulanacak tüm fenni yöntemler ile artık oluşumunun 
azaltılması ve buna rağmen çıkan artıkların çeşitli sektörler 
tarafından değerlendirilmesinin teknik altyapısının oluştu-
rulması “Sıfır A(r)tık” anlayışına entegrasyonunun temelini 
oluşturmalıdır.

Doğal Taşın Tanıtımı ve Ülkemiz İhracatında Yeri 
Ticari anlamda kesilip parlatılabilen her türlü doğal taş mer-
mer olarak kabul edilmektedir. Jeolojik anlamda ise mermer, 
metamorfizma olayı ile içindeki bileşenlerin yeniden kristallen-
mesiyle oluşmaktadır. Gerçek anlamda mermerler ülkemizde 
ağırlıklı olarak Marmara Adası, Afyon, Uşak ve Muğla bölgele-
rinde üretilmektedir. Diğer kesilip parlatılabilen taşlarımız ise 
ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerinde üretilebilmektedir. 
Mermerlerde esas mineral kalsit olup, silis, feldspat, demiroksit 
ve iz elementler kimyasal yapıyı oluşturmaktadır. Granit ve an-
dezit gibi volkanik kökenli taşlar ise yapı, sertlik, dokusal özel-
likler ve kimyasal içeriği bakımından CaCO3 içeren taşlardan 
farklılık içerirler. 

Ülkemiz maden ihracatında mermerin önemli bir yeri vardır. 
2006 yılında 1 milyar dolar civarında seyreden mermer ihra-
cat rakamları, 2013-2018 yılları arası 2 milyar dolar bandına 
tırmanmıştır. İhracat noktasında mermer tüm maden ihracatın 
%41-49 arasında değişen kısmını oluşturmaktadır. İhracat ya-
pılan ülkelerin başında Çin, ABD, Suudi Arabistan ve Hindistan 
bulunmakta ve tüm doğal taş ihracatının %68’i bu ülkelere ya-
pılmaktadır.

Serkan Palas
Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı 

MTA Genel Müdürlüğü

Şekil 1: Çeşitli doğal taşlar.
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Arama Döneminde Artık Azaltma Maksatlı Uygu-
lanan Yer Bilimleri Eksenli Teknikler
Arama döneminde yapılacak olan detay jeolojik değerlendir-
meler, jeofizik yaklaşımlar ve sondajlar; rezerv, desen ve blok 
alımı konusunda ve ocağın geleceği hakkında bilgi veren en 
temel işlemlerdir. Bunlar aynı zamanda ocak verimliliğini etki-
leyen faktörlerin belirlenmesine de yardımcı olmaktadır. Fay-
ların konumunun ve cinsinin verim üzerine etkilerini, üretim 
yapılan ocakta litolojik açıdan yan kayaç ilişkisinin araştırılması 
ile ele edilecek bilgiler ve komşu üreticilerden alınan bilgilere 
dayanarak verimlilik haritalarının oluşturulması, minerolojik ve 
petrografik açıdan mermere desenini veren mineraller ve bu 

Şekil 2: Ülkemizin yıllara göre gerçekleştirmiş olduğu mermer ihracatı (Rakamlar İMİB’ten alınmıştır).

desenin fay ve çökelme ortamları ile ilişkisinin belirlenmesi, 
uzaktan algılama çalışmaları ile ocak açılmadan önce çizgisel 
yapıların tespiti, ocakların ve pasaların üretim yapılan formas-
yon sınırlarına göre dizaynı arama döneminde artıkların yöne-
timi için alt yapı hazırlayacaktır. 

a) Artık İçin Prospeksiyon 
Arama döneminde yapılan iş ve işlemlerin ortalamasıdır. Jeo-
lojik yapılar, pasa yeri için formasyon takibi, bölgesel verimlilik 
haritalarının oluşturulması, varsa fay ve fayın cinsinin tayini gibi 
işlemlerden oluşmaktadır. Ocakların üretim yapılan formasyon 
sınırlarına göre dizayn araştırmaları için 1/25.000’lik jeoloji ha-
ritalarının üzerine ocaklar yerleştirilmeli ve hatta 1/5000 ölçekli 
jeoloji haritaları yapılmalıdır. Pasa döküm yerleri ve ana üreti-
min yapıldığı ocak bölgelerinin formasyon sınırları ile uyumu 
kontrol edilmelidir. Şekil 3’te bir ocakta üretim esnasında mo-
loz ve artıklarını ana malzemeyi alabileceği yere depoladığı 
görülmektedir. Bu kapsamda ocak ilerleme yönünü belirleme 
çalışmaları esnasında formasyon sınırlarının takibi önem arz et-
mektedir. Ocak formasyon sınırları içinde dar bir alana sahip ol-
duğu için derine ilerlemek zorundadır. Bu durum ister istemez 
maliyetleri arttırmakta ya da ilerlemek istediği kısmın ruhsat 
sınırı diğer ocaklar ile çakışmak zorunda kalmaktadır.

Ocak verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biri ocak 
çevresinde yer alan faylar ve bu fayların cinsidir. Şekil 4-a‘da 

yer alan üç ocağın verimlilikleri %1-
6,5 arasında değişmektedir. Bu ocak-
lar karakteri doğrultu atım olan faylı 
bölgelere oldukça yakın olmakla be-
raber ocak dizaynları yapılırken bu 
fayların makaslama etkileri verimliliği 
düşürmüştür. Buna karşın Şekil 4-b’de 
yer alan bir ocak normal faya oldukça 
yakın ve hatta ocak sınırları içerisinde 
gözlemlenmesine rağmen bu ocağın 
verimliliği bölge ortalamasının üs-
tünde kalmıştır. Buna sebep olarak 
ocağın düşen blokta yer almaması 
gösterilebilir.

b) Aramada Desen Amaçlı İz 
Element Takibi
Desen bir ocağın ticari amacının 
merkezinde yer almaktadır. Mer-
mer ocaklarında tektonizmanın izin 
vermesi ile her ne kadar blok alınsa 
da alınan bloğun deseni çok büyük 
önem arz etmektedir. Desenlerin 
ocakta derine doğru değişmesi risk 
ya da fırsat teşkil etmektedir. Ülke-
mizde mermer ihracat payının çok 
yüksek olması deseni belirleyen ol-
gunun ihracat yapılan ülkenin o de-
seni beğenmesi ile doğru orantılı-

Şekil 3: a) Mermer ocağının moloz ve pasa döküm alanını belirten görüntü b) Aynı alanın 1/25.000’lik jeoloji haritasında formasyon sınırı ile ilişkisi; koyu 
yeşil ana üretimin yapıldığı Jura yaşlı Bilecik Kireçtaşı (Jb), sarı alanlar Orta Eosen yaşlı Gemiciköy Formasyonu (Tg) (kil, marn, çamurtaşı, kumtaşı).

Şekil 4: a) Üretim yapılan doğrultu atımlı faylı bölgelerde yer alan 3 ocak ve fayların ocaklara olan konumu Jkb: Jura yaşlı Bilecik Kireçtaşı, Kh: Killi 
Kireçtaşı, Çamurtaşı ; b) Üretim yapılan normal faylı bir bölgede yer alan bir ocak ve fayın ocağa olan konumu Jb: Jura yaşlı Bilecik Kireçtaşı, 

Tg: Gemiciköy Formasyonu kil, marn, çamurtaşı, kumtaşı
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dır. Bunun yanısıra desen stabil bir kavram olmayıp giysi gibi 
modaya tabidir. Desen CaCO3 dışında mermere rengini veren 
mineraller ve o mineralleri oluşturan iz elementlerin fiziksel 
karşılığıdır. Mermerin oluşumu esnasında hidrotermal sıvılar 
CaCO3 hamurunun içine yerleşerek deseni oluşturur. Bununla 
birlikte çökelme ortamının yani deniz ortamının eğimi bu ele-
mentlerin bir yerde toplanmasını sağlamaktadır. Örnek olma-
sı açısından tablo 1‘de iz elementlerin konsantrasyonlarının 
birbirlerinden farklılaşması ve çökelme ortamlarının değiş-
mesi ile mermerin ticari isminin farklılaştığı görülmektedir. 
Tüm bu faktörler arama sondajlarında elde edilen karotlarda 
desenin sahip olduğu kimyasal bileşim ve jeolojik prospeksi-
yonlarla çökelme ortamının bilinmesi desen değişimi riskini 
minimuma indirecektir.

Şekil 5: Bir mermer ocağı ve bölgedeki çizgisel yapılar

c) Uzaktan Algılama ile 
Çizgisellik Takibi
Arama döneminde uydu 
görüntüleri ya da hava fo-
toğraflarından arazinizin 
fay, jeolojik birim sınırları, 
kıvrım eksenleri ile olası 
çatlak zonların bulunması-
na yarayan önemli bir tek-
nik araç çizgisellik tayinidir. 
Mermer ocaklarında özel-
likle ana çatlak zonlarının 
önceden bilinmesi pros-
peksiyon sırasında önemli 
bir avantaj sağlayacaktır 
(Şekil 5).

İşletme Döneminde 
Uygulanan Artık Azaltma Maksatlı Uygulanan Yer 
Bilimleri Eksenli Teknikler
İşletme döneminde ocaklarda gerek kırık çatlak sistemi ve sü-
reksizlikler gerekse yapısal jeoloji teknikleri kullanılarak ocağın 
bölgesel anlamda sıkışma ve gerilim yönlerinin belirlenerek 
bu yönlenmenin sonucunda kesim yönlerinin tespit edilmesi, 
jeofizik bir yöntem olan GPR (Yer Radarı) sistemiyle üretim ya-
pılmaya hazırlanılan bir basamakta 7-12 metre hassasiyetinde 
kırık çatlak siteminin önceden tahmin edilmesi çalışmaları yine 
ocak verimliğini artırarak artıkların azaltılması için uygulanma-
sı tavsiye edilen fenni metotlardır.

a) Kırık Çatlak Sistemleri, Süreksizlik Takibi
Mermer ocaklarında verimliliği düşüren ve artık miktarının 
artmasına sebep olan etkenlerden biride süreksizliklerin yo-
ğunluğu ve yönelimidir. Desen problemi olmayan ocaklarda 
hakim çatlak yoğunluğu ve yönünde ocağı ilerletmek, blok alı-
mında bu kırıklar ile aynı doğrultuda kesim yapmak verimi ar-
tırarak artık miktarını azaltan bir yöntemdir. Kırık ve çatlakların 
doğrultusu, eğimi ve eğim yönleri pusula yardımıyla ölçülerek 
konu ile ilgili yazılımlar ile süreksizliklerin yoğunlaştığı yönler 
tespit edilebilmektedir. Şekil 6‘da konu ile ilgili yapılan çalışma 
yer almaktadır. 

Tablo 1: Mermer Artıklarının iz element içerikleri 

Ocak Ticari Adı Çökelme Ortamı CaO 
(%)

Fe2O3  
(%)

MgO 
(%)

MnO 
(%)

SiO2 
(%)

Cu 
(ppm)

Zn 
(ppm)

1. Ocak Kartal Bej Kireçtaşı-Şelf 54.6 0.1 0.4 <0,1 0.2 8 7

2. Ocak Bilecik Beji Kireçtaşı-Karasal 55.4 <0,1 0.3 <0,1 0.1 <3 4

3. Ocak Bilecik Beji Kireçtaşı-Şelf 55.0 0.1 0.4 <0,1 0.3 3 6

4. Ocak Bilecik Beji Kireçtaşı-Şelf 54.9 0.1 0.4 <0,1 0.4 4 4

5. Ocak Bilecik Beji Kireçtaşı-Şelf 54.6 0.1 0.4 <0,1 0.2 <3 3

6. Ocak Bilecik Beji Kireçtaşı-Şelf 55.0 0.1 0.5 <0,1 0.2 <3 4

7. Ocak Crema Nouva Kireçtaşı-Şelf 55.1 0.1 0.3 <0,1 0.1 <3 9

8. Ocak Bilecik Beji Kireçtaşı-Şelf 55.4 <0,1 0.4 <0,1 0.2 <3 5

9. Ocak Bilecik Beji Kireçtaşı-Yamaç 55.4 <0,1 0.4 <0,1 0.8 <3 5

10. Ocak Bilecik Beji Kireçtaşı-Şelf 55.6 <0,1 0.2 <0,1 0.2 <3 4

11. Ocak Vezir Bej Kireçtaşı-Şelf 55.6 <0,1 0.3 <0,1 0.1 <3 3

12. Ocak Bilecik Beji Kireçtaşı-Yamaç-Abisal 54.8 0.1 0.5 <0,1 0.6 3 7

13. Ocak Lilyum Bej Kireçtaşı-Şelf 54.7 0.1 0.4 <0,1 0.2 9 4

88





www.madencilikturk iye.com
15 Nisan 2019

b) GPR (Yer Radarı) Tekniğinin Tanıtımı 
Yer Radarı yer altı sığ yapıların araştırılmasında jeofizik tabanlı 
ölçüm cihazıdır. Yüksek frekanslı elektromanyetik alan ile çalı-
şan sistem, gönderilen dalga farklı elektrik sabitine sahip sevi-
yeye rastladığında geri dönen dalganın frekans değişikliğinin 
analiz edilmesi işlemi prensibine sahiptir. Mermer ocaklarında 
üretim yapılmaya hazırlanan bir basamakta kırık-çatlak siste-
minin önceden tahmin edilmesinde GPR etkili bir yöntemdir. 
Şekil 7’de pilot bir ocakta uygulanan bu yöntemde sarı oklar 
çatlakların bulunduğu yeri ve yönünü vermektedir. Bunun 
yanı sıra ocağın sağlam kısımlarının masif görüntüsü ile hem 
iki boyutlu hem de üç boyutlu olarak görüntüleme imkanı 
vardır. 

Çıkan Artıkların (Mermer Artıkları) Endüstriyel 
Kullanımına Yönelik Fenni ve Fizibilite Araştır-
maları
Ocakların doğası gereği tüm dünyada olduğu gibi artıkların 
oluşması kaçınılmazdır. Çıkan artıkların kalsinasyonundan iti-
baren kâğıt, hayvan yemi, çimento, termik santrallerde baca 
gazı tutucu, gazbeton vb. gibi endüstri kalemlerine uygun-
luğunun yaptırılacak testler ile araştırılması, artıkların agrega 
(yol altyapı malzemesi, balast malzemesi) olabilme testlerinin 
yaptırılarak bölgesel anlamda değerlendirilmesi için artıkların 
boyutlarına, fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırıl-
ması artık yönetiminin son basamağını oluşturmaktadır. Mer-
mer artıklarının yukarıda bahsi geçen endüstriyel kullanımına 
yönelik AR-GE araştırmalarından bazıları aşağıda özetlenmeye 
çalışılmıştır.

Şekil 6: a) Süreksizliklerin dağılımı ve hâkim süreksizlik takımlarının tespiti. b) Ocakta süreksizlik düzlemlerinden oluşturulan gül diyagramı c) Hakim 
süreksizliklerin ayna üzerinde gösterimi (Tuğrul vd., 2018) 

Şekil 7: a) GPR yöntemi uygulanan bir basmakta çatlak sistemlerinin yönelimi ve bloğun sağlam kısmı. b) GPR yöntemi uygulanan bloğun üç boyutlu hali.

a) Çimento Hammaddesi
Çimento ülkemizde gelişen inşaat 
sektöründen dolayı vazgeçilmez 
bir yapı malzemesidir. Çimento ya-
pımında halihazırda hammadde-
lerinden birisi olan CaCO3 yoğun 
bir şekilde kullanılmakta olup, ana 
kimyası CaCO3 olan mermer artık-
ları ile ikamesi önem arz etmekte-
dir. 1 ila 200 mikron aralığındaki 
boyutta Portland çimentosu üre-

timinde mermer artık tozlarının kullanımı uygun ve ekono-
mik özelliktedir. Katkı malzemesi olarak %15-20 oranında 
kireçtaşının kullanılarak çimentonun üretilmesi durumunda 
CaCO3’ın %75’ten fazla, MgO’in %5’ten az, kil bileşeninin 
%1,2’den az ve organik bileşeninin %0,2’den az olması ge-
rekmektedir (Ateş, 2008). Bu kapsamda numune alınan bir 
ocağın artıklarının analiz sonucunda CaCO3 içeriğinin %97, 
çimento sanayiinde kullanımı konusunda Ateş (2008) tara-
fından belirtilen CaCO3’ın %75’ten fazla olma kriterini sağ-
ladığı tespit edilmiştir. MgO değeri ise %0,3 olduğundan 
burada belirtilen %5’ten az olma kriterinin sağlandığı gö-
rülmektedir. Kil içeriği için yapılan metilen mavisi deneyin-
de %0,06 değeri ile %1,2 sınır değerini altında kaldığı tespit 

edilmiştir. Ancak analizleri yapılan 
ocak artıkları içerisinde organik bi-
leşenin genel olarak uçucu madde 
ile doğru orantılı bir şekilde arttığı 
gözlenmiştir. Uçucu madde oranı 
firma örneklerinde %2,5 civarında 
gözükmektedir. Bu oranın azal-
tılması için fosilsiz, rijid mümkün 
olduğunca kalsit mineralinin varlı-
ğının yoğun olduğu artıklar tercih 
edilmelidir.

b) Plastik Hammaddesi
CaCO3 plastikte dolgu malzeme-
si olarak kullanılmaktadır. Dolgu 

malzemeli plastikler diğer plastiklere göre daha dayanıklı 
olma özelliğine sahiptir. Plastiğe sertlik, esneklik, mukave-
met, bükülme, iç gerilmeyi engelleme ve yüksek sıcaklığa 
karşı dayanım özelliği sağlaması amacıyla CaCO3 kullanılır. 
CaCO3’ın polimerde yaşlanma problemine neden olacak 
ağır metal içermemesi, düşük yağ emiciliğine sahip olması, 
diğer kimyasallarla yumuşatıcıları absorbe etmemesi, yük-
sek beyazlık derecesine sahip olması (beyaz pigment olarak 
kullanımı durumunda), yüksek dolgu oranında boyanabil-
mesi, makinalarda aşınma problemi oluşturmaması, ko-
layca disperse olabilmesi, darbe mukavemetini arttırması, 
yuvarlak tane şekline sahip olması, topaklanma yapmaması 
gibi özelliklere sahip olması istenir. Plastik sanayiinde kul-
lanılan CaCO3 oranının %95’ten fazla, yüzey alanının 20 ila 
30 m2/g aralığında ve tane boyutunun 3-0,02µ olması iste-
nir (Şahin, 1999). Numune alınan ocakta CaCO3 içeriğinin  
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(%97), plastik sanayiinde kullanım konusunda Şahin (1999) 
tarafından belirtilen CaCO3’ın %95’ten fazla olma kriterine 
uygun olduğu tespit edilmiştir. Firma numunenin yüzey 
alanının hesaplanması analizini yaptırmamış olduğundan 
bu konuda herhangi bir değerlendirme yapılamamakta-
dır. Firmanın mikrometre (µm) cinsinden ortalama tane 
boyutları değerleri Şahin (1999)’da belirtilen tane boyutu 
değerlerine uygun olmadığından (elek çaplarının farklılı-
ğından) tane boyu dağılımının belirtilen kriterle uyumlu ya 
da uyumsuz olduğu konusunda da bir değerlendirme ya-
pılamamıştır.

c) Yol Yapım Temel Agregası Olarak Değerlendirme
Yol yapımı mermer artıklarının hacimsel olarak eritilebile-
ceği en büyük kalem olarak değerlendirilmektedir. Hem 
dolgu hem bitümlü sıcak asfaltın altına serilen temel mal-
zemesi için agrega bir seçenek olarak zaten hali hazırda 
kireçtaşı litolojisinde bulunan malzemeden temin edil-
mektedir. Bu kapsamda aynı kireçtaşı litolojisine sahip olan 
mermer artıklarının mantıksal olarak değerlendirilmesi ge-
rekmektedir. 

Yol temel malzemesini oluşturan agrega kaba ve ince ol-
mak üzere ikiye ayrılmakta ve litolojisine bakılmaksızın Ka-
rayolları Teknik Şartnamesinde standartları verilmektedir. 
Agregaların kökenine bağlı olarak değişen tane su emme 
kapasitesi yol temel malzemesinin (kaba agrega) meka-
nik özelliklerini etkileyen önemli özelliklerinden biridir. 
Su emme deneyi TS EN 1097-6’da belirtilen esaslara göre 
yapılmış ve ortalama su emme değeri ise %0,955 olarak 
bulunmuştur. TS 706 EN 1936 temel agrega standartında 
agreganın su emme değeri ile ilgili bir sınır değer verilmez-
ken temel agregaları için Karayolları Teknik Şartnamesin-
de agrega su emme değerinin %3‘den az olması gerektiği 
ifade edilmiştir. Örneğin su emme değerinin standart sınır 
değerlerin altında olduğu görülmüştür (Tablo 2).

Sonuçlar 
Yukarıda bahsi geçen fenni çalışmaların genelde ocakların 
yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, özelde ise ocak bazın-
da uygulanması ile söz konusu artıkların oluşumdan itiba-
ren azaltılması yönünde pozitif sonuçlar sağlanacaktır. Hâli-

Deney Adı Şartname 
Limitleri

Deney 
Sonuçları

Deney 
Standartları

Hava Tesirlerine Karşı Dayanıklılık, 
MgSO4 ile

≤20 (MS20) 5 TS EN 1367-2

Parçalanma Direnci 
(Los Angeles), %

≤35 (LA35) 30 TS EN 1097-2 * AASH-
TO T-96

Kil Topağı ve Dağılabilen Tane 
Oranı, %

≤1,0 0,06 ASTM C-142

Organik Madde, (%3 NaOH ile) Negatif Negatif TS EN 1744-1 (Madde 
15.1)

Su Emme 
(Kaba ve İnce Agregada), %

≤3,0 (WA243) 0,955 TS EN 1097-6 (Madde 
8)

*Referans Metot

Tablo 2: Kaba Agreganın Fiziksel Özellikleri

hazırda mevcut olan ve oluşacak olan artıkların endüstriyel 
anlamda kullanılmasıyla sürdürülebilir kalkınma açısından 
olumlu etkiler oluşabilecektir. Doğal taşlarda (mermer) atık 
yönetiminin başlangıcı atık oluşmadan önce yerbilimleri tek-
nikleri ile yapılacak olan AR-GE çalışmaları olmalıdır. Unutul-
mamalıdır ocaklarda üretim esnasında verimliliğin %1 olarak 
artması tüm ihracatımıza etkisi milyonlarca dolar olacaktır. 
Verimliliğin artmasına rağmen yine de çıkacak olan atıklarda 
öncelikle atıkların fiziksel, kimyasal ve diğer özellikleri deği-
şik teknikler ile belirlenmelidir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri 
belirlenen atıklar karakteristikleri ve boyutlarına göre sınıf-
landırılmalıdır (hem ocak hem fabrika). Boyutlarına göre sı-
nıflandırılan atıklar hangi endüstriyel sektöre uygun olduğu 
kamu ve üniversitelere başvurularak araştırılmalı ve fizibilite 
raporu alınmalıdır. Ocak ya da fabrikanın bulunduğu ilde ar-
tıkların kullanımının uygun olduğu endüstriyel sektör faaliyet 

göstermelidir. Nakliye masrafları artıklardan elde 
edilecek olan ekonomik getiriyi sönümlendirebilir. 
Hiçbir şekilde değerlendirilemeyen artıklar Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının Kanun ve Yönetmelikle-
rine uygun olarak bertaraf edilmeli ve ocak alanı 
gereken çevre düzenlemeleri (rehabilite) yapılarak 
doğaya uygun hale getirilmelidir. 
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DOSYA KONUSU: MADENCILIKTE ÇED, ÇEVRE MEVZUATI, ATIK YÖNETIMI

Sürdürülebilirlik Açısından Maden 
Sahalarının Rehabilitasyonu 

Maden sahalarının rehabilitasyo-
nu bir madenin kirlilik yaratma-
yacak ve ekonomik faaliyetleri 
destekleyecek ekosistem servisleri 

yaratacak biçimde duraylı arazi biçimine dönüşüm süreci-
dir7-8. Demirbugan (2019a) tarafından da vurgulandığı üzere 
rehabilitasyon madencilik çevriminin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Madencilik faaliyeti sırasında yaratılan sermayenin sonraki 
kuşaklara transferi için bir mekanizma durumundadır. Sürdü-
rülebilir kalkınma, dar anlamda refah düzeyinin ekosistemin 
taşıma kapasitesi içerisinde kalacak şekilde iyileştirilmesidir. 
Dolayısıyla maden sahalarının rehabilitasyonu sürdürülebilirlik 
açısından önem taşımaktadır. 

Sürdürülebilirlik ve maden sahalarının rehabilitasyonuna 
yönelik proje çalışmalarının gereği başta 10. Beş Yıllık Kal-
kınma Planı dokümanı olmak üzere, 10. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı Madencilik Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu 
ve MTA Genel Müdürlüğü performans programlarında vur-
gulanmaktadır26,27,18. 2010 yılından beri MTA Genel Müdür-
lüğünün bilimsel araştırma programlarında rehabilitasyon 
projelerine yer verilmektedir. Projeler geliştirilirken sürdü-
rülebilirlik prensibi temel çerçeveyi oluşturmaktadır. MTA 
projelerinde uluslararası teknik standartlara uygunluğun 
yanı sıra toplumsal refah ve sosyal fayda sağlayacak reha-
bilitasyon modellerinin geliştirilmesi öngörülmektedir. İlk 
kez 2010 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)-Yeniköy 
Linyitleri İşletmesi (YLİ) - Yaylıktepe pasa sahasının reha-
bilitasyon potansiyeli araştırılmış ve MTA projesi olarak 
da adlandırılan alternatif bir doğaya yeniden kazandırma 
projesi (YDYKP) önerilmiştir. 2018 yılında ise Türkiye Kömür 
İşletmeleri (TKİ), Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ), Manisa-So-
ma-Işıklar pasa sahası için bir rehabilitasyon projesi oluş-
turulmuştur. 

Bu yazıda sürdürülebilir rehabilitasyon yaklaşımı ele alınmak-
ta ve konu MTA tarafından geliştirilen projelerle örneklen-
mektedir.

Sürdürülebilir 
Rehabilitasyon
Maden sahaları için sür-
dürülebilir rehabilitasyon 
yaklaşımı sürdürülebilir 
kalkınma kavramıyla bir-
likte incelenebilir. Sürdü-
rülebilir kalkınma ilk kez 
Dünya Çevre Kalkınma 
Komisyonu raporunda 

“bugünkü kuşakların gereksinimini karşılamak için gelecek 
kuşakların gereksinmelerini karşılama olanağını tehlikeye at-
mayan kalkınma anlayışı” olarak tanımlanmıştır (Dünya Çevre 
ve Kalkınma Komisyonu, 1991). Bu tanımlamayla ekoloji ve 
ekonomi kavramları arasında denge kurulmaktadır. Sürdü-
rülebilir kalkınma (SK), zaman boyutunu göz önünde bulun-
duran dinamik bir süreçtir. Sürdürülebilir kalkınmanın bir bo-
yutunu çevrenin korunması, diğer boyutunu ise kalkınmanın 
gelecekte devam edebilmesi oluşturur. Demirbugan (2019a) 
tarafından vurgulandığı üzere madencilik sektörü için sürdü-
rülebilirlik, arama, tasarım, hazırlık, işletme ve kapatma faali-
yetlerinin gelecek kuşaklar da göz önünde bulundurularak, 
sosyal, çevresel ve ekonomik ihtiyaçları karşılayacak biçimde 
gerçekleştirilmesidir. Madenlerin işletme dönemi zaman sü-
reci içinde sınırlıdır. Maden işletmesinden kaynaklanan sos-
yoekonomik faydanın çevresel tahribatın minimum düzeyde 
tutulurken maden kapandıktan sonra da değişik oranlarda 
sürmesi rehabilitasyon uygulaması ile sağlanır. Bozulan alanı 
ve çevresel riski minimize etmek için rehabilitasyon her bir 
arazi parçası hazır hale gelince başlatılmalı ve madenin ömrü 
boyunca sürdürülmelidir. Bu yaklaşım sürekli gelişen rehabili-
tasyon olarak tanımlanır. 

Rehabilitasyon sürecinde arazi kullanım planlaması ile çev-
redeki alanların gelişme taleplerini karşılanırken alt yapı ve 
beşeri sermayeye yapılan yatırımlar da bölgesel ihtiyaçları 
karşıladığında, kapatma sonrası ekonomik büyüme sağlanmış 
olmaktadır. Sürekli gelişen rehabilitasyon madencilikten edi-
nilen sermayenin sonraki kuşaklara aktarılması için fırsat oluş-
turmaktadır10. Dünyada sürdürülebilir rehabilitasyon yaklaşı-
mının başarılı uygulamaları vardır. ABD, Viskonsin eyaletindeki 
Flambeau bakır madeni bu duruma örmek olarak verilebilir. 
Maden sahasının hemen yanında akan Flambeau nehri önem-
li bir rekreasyon, turizm, balıkçılık ve doğal yaşam kaynağıdır. 
Bu kaynağın projenin, hazırlık, işletme ve kapatma aşamaları 
süresince korunması rehabilitasyon uygulamasının temel ba-
şarısıdır. Nehrin yukarı ve aşağı bölümlerinde gerçekleştirilen 
uzun süreli ölçümler suyun temiz ve sağlıklı olduğunu göster-
miştir8(Foto 1). 

Dr. Alper DEMİRBUGAN
MTA. Genel Müdürlüğü, 

Çevre Araştırmaları D. Ankara.
alper.demirbugan@ mta.gov.tr

a)1991                                                                   b) 1996                                                                c) 2011              
Foto 1 :Flambeau Bakır madeninin rehabilitasyon süreci (Rio Tinto, 2013).
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YDYK projesin-
de fayda-mali-
yet analizine yer 
verilmiştir. MTA 
projesinin sağ-
ladığı ticari ve 
ekonomik fayda, 
diğer uygulama 
biçimlerini oluş-
turan zeytincilik 
ve Yalancı Akas-
ya yetiştiriciliği 
ile karşılaştırmalı biçimde “proje karlılık analizi” ve “ekonomik 
karlılık analizi” olmak üzere iki aşamada geçekleştirilmiştir. Bu 
analizde YDYKP'nin gelir grupları açısından değerlendirilmesine 
de yer verilmektedir. Diğer yandan işletme tarafından uygulan-
makta olan zeytin ağaçları ile rehabilitasyon, ileride söz konusu 
sahada yeni madencilik faaliyetini kısıtlayıcı bir rol oynayabile-
cektir. Bu açıdan bakıldığında MTA Projesi maddi getirisinin yanı 
sıra risk minimizasyonu açısından avantaj sağlamaktadır.

Proje karlılık analizinde 2013 yılı fiyatlarıyla net gelir, odun değeri 
gibi fayda bileşenleriyle, yıllık bakım gideri ve yatırım tutarı gibi 
maliyet bileşenleri, projenin 50 yıllık ömrü boyunca ortaya çıktık-
ları dönemler göz önünde bulundurularak uygun biçimde işleme 
sokulmuştur. İndirgeme oranı olarak 2013 yılında kredi faizi ve  

www.hardoxwearparts.com.tr

Yaylıktepe Projesi
MTA projesi olarak da bilinen Yaylıktepe Doğaya Yeniden Ka-
zandırma projesi (YDYKP), Milas-Yeniköy Linyitleri İşletmesin-
deki (YLİ) Yaylıktepe toprak döküm sahası için hazırlanmıştır9. 
25 ha. alan kaplayan pasa sahasının 10 ha’lık bölümünü şevler 
oluşturmaktadır (Foto.2). Bölgenin iklim özellikleri ve toprak 
özelliklerine ilişkin veriler göz önünde bulundurularak şevle-
re yer tutucu olarak kapari ve şev üstüne endüstriyel bitkilerin 
uygulanması öngörülmüştür. Kapari bitkisinin seçilme nedeni-
ni iyi bir yer tutucu olmasının yanı sıra yüksek gelir sağlaması 
oluşturmaktadır. Karpuzcuk, çiçek, dal ve değişik salamura bi-
çimlerindeki ürünleri iç ve dış ticarete konu olmaktadır (Foto 
3). Üretim olanakları açısından, proje nedeniyle vazgeçilen 
üretim biçimini işletmede hali hazırda uygulanmakta olan zey-
tin ve yalancı akasya yetiştiriciliği oluşturmaktadır. 

Foto 2: Yaylıktepe pasa sahası

Foto 3: Kapari bitkisi ve ürünleri
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enflasyon oranı arasındaki farka karşı gelen %5 seçilmiştir6,9,8,6. Pi-
yasa fiyatlarıyla projenin net bugünkü değeri (NBD), 12.159 milyon 
TL’dir. Pasa sahasının zeytincilik ve akasya ile değerlendirilmesi du-
rumunda sağlanacak net bugünkü değerler sırasıyla 0,62 milyon 
TL ve 0,33 milyon TL’dir. MTA projesi ile zeytincilik uygulamasının 
20, akasya yetiştiriciliğinin ise 36 katı fayda sağlanmaktadır.

“Ekonomik karlılık analizi” aşamasında net fayda, kaynak kul-
lanımında etkinlik ve toplumsal fayda göz önünde bulundu-
rularak yeniden araştırılmıştır. “Proje Karlılık analizinde” oluş-
turulan piyasa fiyatlarıyla nakit akımları, belirli girdi ve çıktı 
fiyatlarına “fırsat maliyetleri” uygulanarak “gölge fiyatlarla” ye-
niden oluşturulmuştur. Gölge fiyatlarla ekonomik NBD, 12.350 
milyon TL’dir. Finansal net faydaya oranla ekonomik net fayda-
daki artış 0.19 milyon TL’dir6. Yaylıktepe Doğaya Yeniden Ka-
zandırma Projesi için ekonomik net bugünkü değerin pozitif 
değer alması kaynak dağılımında etkinliğin, yani “potansiyel 
pareto iyileşme” koşulunun sağlanması anlamına gelmektedir. 
MTA projesi ile etkilenen herkesin durumu iyileşmektedir. Bu 
durum gelir grupları analizi sonuçlarından izlenebilir. Ekono-
mik NBD ile temsil edilen gelir artışının %59’u işletme, %40’ı 
hükümet ve %1’i yöresel işçiler için oluşmaktadır6.

Işıklar Projesi
MTA bilimsel araştırmaları kapsamında sürdürülmekte olan 
“Işıklar projesinin” uygulama sahasını Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumunun (TKİ) Soma’da ki Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) sınırla-
rı içinde yer alan Işıklar pasa harmanı oluşturmaktadır (Foto 4 ). 
Saha 45 ha.’dır. Alanın 15 ha. Bölümü şev’den oluşmaktadır. Pro-
je ile teknik ve ekonomik açıdan avantaj sağlayan bir “rehabilitas-
yon” modelinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece maden-
cilik sektöründeki girişimciler için ticari ve sosyal fayda sağlayan 
ve uygulanabilirliği olan bir örnek proje sağlanmış olacaktır.

Işıklar projesi araştırma programı, fiziksel ve kimyasal duraylılık, 
hidrojeokimyasal etüd, peyzaj onarımı ve fayda–maliyet anali-
zi gibi birbiriyle ilişkili bileşenlerden oluşmaktadır. Ekosistem 
onarımı ve bitki seçiminde katma değeri yüksek türler araştırıl-
maktadır. Rekreasyon alternatifleri belirlenirken sosyal fayda ve 
halkın talebi göz önünde bulundurulmaktadır. Bu nedenle yöre 
halkına bir anket çalışması uygulanmıştır. Böyle bir uygulama 
ülkemiz pratiğinde ilklerden birini oluşturmaktadır. Geleneksel 

Foto 4 : Işıklar pasa sahası

olarak ülkemizde ve TKİ sahalarında hakim olan rehabilitasyon 
biçimi yabancı bir tür olan ve çok düşük gelir sağlayan yalan-
cı akasya ağırlıklı ağaçlandırma uygulamasıdır. Rehabilitasyon 
projesi ile yüksek katma değer yaratabilecek türler ve rekreas-
yon imkanları araştırılmaktadır. Sahada gerçekleştirilen çalışma-
lar sonucunda bölgede doğal olarak bulunan ve katma değer 
yaratabilecek türler belirlenmiştir. Kızılçam, meşe ve kapari kom-
binasyonu uygulanabilir alternatiflerden birisini oluşturmakta-
dır. Yaylıktepe projesinde ortaya konulduğu üzere kapari bitkisi 
iyi bir yer tutucu olmasının yanı sıra yüksek gelir getirmektedir. 
Yöre halkıyla yapılan sözlü görüşme ve anket uygulamaları, pasa 
sahasının konumu ve fiziksel özellikleri göz önünde bulunduru-
larak rekreasyon alternatifleri geliştirilmektedir. Bunlar arasında 
jeolojik eğitim amaçlı gözlem terası, go-kart pisti, tırmanma ala-
nı bulunmaktadır. Madencilik Müzesi oluşumu ve eğitim turları 
kültürel boyutta düşünülerek geliştirilmekte olan diğer alterna-
tiflerdir. Müzecilik ve eğitim turları kültürel ve sosyal faydanın 
yanı sıra topluma madenciliği sevdirmesi açısından yararlılık arz 
etmektedir. Proje sahasının konumu Soma bölgesinin jeolojik, 
morfolojik yapısı ve madencilik sonrası durumun geniş bir pers-
pektiften izlenmesine uygundur. 

Proje kapsamında Soma havzasının tümü için ekosistem de-
ğerleme analizi, proje uygulama sahası için ise ön fizibilite etü-
dü gerçekleştirilmiştir. 

Soma linyit havzası için bir ekosistem değerleme analizi ger-
çekleştirilmiştir. Bu analizde 1972–2018 yıllarını kapsayan ta-
rihsel süreç içerisinde madencilik ve rehabilitasyon faaliyetinin, 
alansal ve buna paralel olarak toplumsal refah düzeyi üzerinde 
yarattığı net değişim araştırılmıştır. 1972-2010 döneminde 
ekosistem faydası azalırken, 2010-2018 döneminde artmak-
tadır. Alansal değişim 1972-2018 dönemine ait Landstat uydu 
verileri ve işletme dökümanlarına dayalı olarak belirlenmiştir. 
Yıllık kazanılan ve kaybedilen ekosistem değerleri esas olarak 
Constanza vd. (1997) tarafından önerilen hesaplamalar, ben-
zer koşullardaki verilerin uyarlanması ve Orman Genel Müdür-
lüğü verilerine dayalı olarak belirlenmiştir19,29,5,30. Karbon depo-
lama kapasitesinin hesaplanmasında IPCC3 tarafından önerilen 
metodoloji kullanılmıştır. Yıllık birim alan (ha.) için hesaplanan 
ekosistem değerlerinin toplam alanlarla çarpılması sonucunda 
yıllık toplam ekosistem faydası değerleri bulunmuştur. 2010 
yılında açık ocak genişleme sınırına ulaşılmıştır. 1972, 2010 ve 
2018 yılları için yıllık toplam ekosistem faydası değerleri sıra-
sıyla 172 milyon TL, 9 milyon TL ve 70 milyon TL olarak tahmin 
edilmiştir. 2018 sonrası dönemde ise varsayılan yıllık yeşillen-
dirilen alan miktarına bağlı olarak orman ekosistem faydası 
artmaya devam edecektir. Soma havzasında orman ekosistem 
faydasının 2010 yılından sonra artıyor olması ve net ekosistem 
faydasının pozitif değerler alması tarihsel süreç içinde maden-
cilik ve rehabilitasyon faaliyetinin sürdürülebilirlik prensibiyle 
uyumlu olarak gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. 

Ön fizibilite etüdü; pasa üstüne kızılçam, şevlere ise kapari uygu-
lanmasının yalancı akasya yetiştiriciliği ile karşılaştırmalı biçimde  
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gerçekleştirilmiştir. İşletmede uygulanmakta olan akasya yetiştirici-
liği alternatif rehabilitasyon biçimini oluşturmaktadır. Ön fizibilite 
etüdündeki ekonomik değerlendirme; “proje karlılık analizi”, “eko-
nomik karlılık analizi” ve “gelir grupları analizinden” oluşmaktadır. 

Işıklar projesinde fayda ve maliyetler, piyasa ve işletme verileri, ben-
zer koşullardaki uygulama verilerinin uyarlaması ve literatür bilgile-
rine dayalı olarak belirlenmiştir21,22,25,20,16,14,31,13,12. Bir kapari fidanın-
dan yılın değişik zamanlarında tomurcuk, çiçek ve dal biçiminde 
edinilecek ürün miktarı 15 kg., satış fiyatı ise ortalama 5 TL/kg kabul 
edilmiştir1,2,15,23. Kızılçam ve yalancı akasya için getiriyi odun değeri 
oluşturmaktadır. Proje maliyetleri fidan temini ve dikim, arazi hazır-
lama, çapalama ve diğer bakım giderlerinden oluşmaktadır21.

Uzun vadeli doğa onarım projeleri için uygulanan %3 indirge-
me oranı üzerinden 2018 yılı piyasa fiyatlarıyla ile 30 yıllık or-
man işletme dönemi için proje gelir ve giderleri indirgenerek 
karlılık ölçütleri tahmin edilmiştir. Proje net bugünkü değeri 
(NBD-proje), 5.711 milyon TL, iç karlılık oranı (İKO), %57’dir. 
Akasya yetiştiriciliği için NBD ve İKO ise sırasıyla 0,553 milyon 
TL ve %8 olarak tahmin edilmiştir. Projenin uygulanmasıyla çok 
yüksek karlılık düzeyine ulaşılmaktadır. “Işıklar projesi” ile sağla-
nan net fayda, yalancı akasya yetiştiriciliğinden 10 kat daha faz-
ladır. Projenin uygulanmasıyla, girişimci olarak işletme, vergi ve 
diğer yükümlülükler açısından hükümet, üretim faktörü olarak 
mevsimlik ve vasıflı işçilerin gelirlerinde önemli artış olacaktır. 

Sonuç
Rehabilitasyon tarihsel zaman süreci içinde geçici bir arazi kul-
lanım biçimi olan madencilik çevriminin ayrılmaz bir parçası-
dır. Rehabilitasyon faaliyeti ile bir arazi parçasının madencilik 
sonrası “sürdürülebilir ve gelişebilen kullanım biçimine” dö-
nüştürülmesi amaçlanır. Sürdürülebilir madencilik ve rehabili-
tasyon toplumsal kaynakların etkin kullanımı açısından önem 
taşımaktadır. 2010 yılından beri Maden Tetkik Arama Genel 
Müdürlüğü (MTA) bilimsel araştırma programlarında rehabi-
litasyon projelerine yer verilmektedir. “Yaylıktepe” ve “Işıklar” 
projeleri sürdürülebilirlik prensibi ile geliştirilmiştir. Bu projeler 
ile teknik olarak uygulanabilirliği olan ticari ve toplumsal fayda 
yaratabilen rehabilitasyon modelleri ortaya konmuştur. 
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Kızılırmak Havzası’nın 
Çevresel Jeokimya 
Parametrelerinin Araştırılması

Avrupa Birliği Çevre Direktiflerin-
de doğal çevrenin toplumun ortak 
faydalandığı alan olması nedeniyle 
hassas davranılması ve korunması 
gerektiği vurgulanmaktadır. Bu 

anlamda, çevrenin korunması ve konuya maksimum dikkatin 
çekilebilmesi için, “kirleten öder” prensibi ön plana çıkmakta 
ve katı yaptırımlar uygulanmaktadır. İçinde bulunduğumuz 
ortam canlı bir bütünün parçası olup, birtakım kimyasal değer-
leri de bünyesinde barındırmaktadır. Bu değerlerin başlangıç 
aşamasında bilinmesi, söz konusu alanların ileride kullanımı 
sırasında karşılaşılabilecek olası sorunların önüne geçecektir. 
Örneğin; bir tesisin kurulacağı alanın uygunluğunun önceden 
detaylı tespiti, işletme aşamasında tesisin çevreyle etkileşimi 
açısından büyük önem taşımaktadır. AB direktifine göre “kir-
leten öder” prensibinde, kirliliğin çevredeki jeokimyasal temel 
değerlerle ilişkilendirilmesi yatmaktadır. Bu değerin bilinme-
mesi durumunda, sıfır tolerans değerine kadar kirliliğin azaltıl-

Şekil.1 Jeokimya çalışmalarının içerisine dahil olduğu konular (Çağlar ve Erler 1993’ten modifiye edilmiştir).
.

ması, başlangıçta yapılacak çevre araştırmaları harcamalarına 
göre çok daha yüksek maliyet oluşturacaktır. 

Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018); “Toprak ve su kaynak-
larının etkin şekilde kullanımı yanında, doğal kaynakların koru-
ma-kullanma dengesinin havza bazında gözetilmesi öncelikli 
görülmektedir” ifadesi yer almaktadır. 31.12.2004 tarih ve 25687 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; "Su Kirliliği Kontrolü Yönet-
meliği", 15.04.2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayım-
lanan; "Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği", 08.06.2010 
tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; "Toprak Kir-
liliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair 
Yönetmelik", 1971 yılında imzalanan RAMSAR "Uluslararası Sulak 
Alanların Korunması Sözleşmesi"nde, suyun ve su kaynaklarının 
korunmasına atıfta bulunulmuştur.

Jeokimyasal temel değerlerinin (Jeo-background) bilinmesi 
insan veya doğal kaynaklı jeokimyasal birikimin boyutlarının 
anlaşılması açısından önemlidir. Yeryüzünde kayaçların doğal 
yapılarından kaynaklı olarak bir bölgede mineral bakımından 
meydana gelen zenginleşmeler ekonomik değere sahip ma-
den/endüstriyel hammadde oluşumlarını işaret eder. Bu du-
rum ancak, insan kökenli etkileşim sonucundaki kimyasal biri-
kim miktarını, jeo-background miktarından ayırarak mümkün 
olabilir. Bunun tespiti için ilksel bir takım verilere ihtiyaç vardır. 
Yani çalışılan bölgede düşey ve yüzeysel veri setine ihtiyaç var-
dır. Günümüzde klasik anlamda jeokimya çalışmaları Kayaç-
ların mineral kimyasına bağlı olarak sedimanlardan numune 
alınması yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Oysa jeokimyasal 
değerlerde bilinmesi gereken ortam jeokimyasına etki eden 
başka unsurlar da söz konusudur. Bu unsurlar toprak, su, bitki, 
hayvan, hava ve çevrenin kimyasına ya etki yapmaktadır.

Nehir suları kaynak analizi, ilksel veri seti anlamında son derece 
önemlidir. Nehrin boyunca alınan su numuneleri su kimyasının de-

Kızılırmak nehri üzerindeki Kapulukaya Barajı çıkışından bir görüntü. 

Ayşe Özkara
Dr. Özden İleri

MTA. Genel Müdürlüğü,
Çevre Araştırmaları D. Ankara.

ozden.ileri@mta.gov.tr
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ğişimini ortaya koyduğu gibi, insan etkisini veya jeolojik faktörleri 
de yansıtır. Hidrojeokimyasal açıdan insan etkisini elemenin en basit 
yolu, kaynak suyu değerlerinin analizi ile mümkündür. Kaynak suyu 
anyon ve katyon değerleri, suyun yeryüzüne çıkıncaya kadar geçti-
ği jeolojik birimler hakkında bilgiler verir. Örnek vermek gerekirse; 
Piper diyagramı anyon ve katyonların yüzde veya mg/lt cinsinden 
değerleri üç adet üçgene koyulması ile elde edilir. En basit anlamda 
Ca ve CO3 oranının yüksekliği suyun saf kireçtaşından geldiği, Mg 
ve Sülfat oranının yüksekliği suyun jipslerden geldiğini gösterir. 
Bu değerler üçgen içerisinde yukarı-aşağı, sağa- sola hareketi Jips 
(CaSO4) çözünmesi, CaCO3 çözünmesi veya çökelmesi, Halit (NaCl) 
çökelmesi gibi anlamları içerir. Gibbs diyagramı suyun kökeninin 
Evaparasyon-Kristalizasyon, Kayaç, Atmosferik kökenli (Yağmur, 
Kar) olduğunu ortaya koyan izleme araçlarından biridir.

Bazı maden yatakları ayrıştığında olağandışı konsantrasyona 
sahip iyonlar ortamdaki yer altı suyuna geçer. Ortaya çıkan je-
okimyasal anomaliler su, toprak, kolüviyum ve bitkilerden sis-
tematik olarak toplanacak örneklerin analiz edilmesi suretiyle 
belirlenir (Mutlu, 2017).

Jeokimyasal aramalarda örnekleme yapılabilecek yerler aşağı-
da maddeler halinde verilmiştir;

1.Mostralardan veya regolit içine gömülü bloklardan kayaç örneği
2.Bütün halinde toprak veya incelenen elementlerin biriktiği 
özel horizonlardan örnekleme,
3.Nehir veya göl suyu örneklemesi,
4.Suda süspansiyon halinde taşınan sediman veya nehir veya 
göllerin tabanından örnekleme,
5.Nehir veya göllerdeki mollusk, balık, larva ve bütün halinde 
veya seçimsel olarak sucul bitkilerin de içerisinde yer aldığı or-
ganik madde örneklemesi,
6.Kaynaklardan veya su kuyularından su örneklemesi,
7.Yaprak, çam iğneleri, çalılar, tohumlar ve toprak humusu gibi 
kara bitkileri örneklemesi,

Tablo 1. Cevher Aramacılığının İz Sürücüleri elementleri (Mutlu, 2017).

SO4 Su Tüm sülfit yatakları

Mo Su, sediman, toprak Porfiri Cu yatakları

As Toprak, sediman Au içeren damarlar

Hg Toprak Pb-Zn-Ag yatakları

Se Toprak Hidrotermal sülfit yatakları (epitermal)

Ag Toprak Au-Ag yatakları

8.Bazı kara hayvanları, bunların dışkıları ve boynuz, kemik ve 
kıl gibi katı gövde kısımlarının örneklemesi,
9.Toprak gazı ve havanın geniş ölçekli örneklenmesi.
Alınan numunelerin jeokimyasal sonuçları anomali araştırma-
larında anahtar konumundadır. Bu araştırmalarda en çok kul-
lanılan yöntem zenginleşme faktörüdür. Zenginleşme faktörü 
bir elementin veya mineralin yerkabuğu ortalama değerinden 
ne kadar farklı olduğunu ortaya koyar. Çeşitli biçimlerde he-
saplanan zenginleştirme faktörü’nün matematiksel anlamda 
2 değerinden büyük olması genel anlamda anomali anlamını 
taşır (Sutherland, 2000). Jeobirikim İndeksi (İgeo) ise referans 
alınan metalin kirlilik anlamında derecelendirilmesini sağlayan 
parametrelerden birisidir. 

Çevre Jeokimyası çalışmaları her ne kadar su ve sedimanda 
kirlilik araştırması şeklinde algılansa da, prensip olarak jeokim-
yasal maden arama yöntemi ile paralellik gösterir. Çevre jeo-
kimyası projelerinde zenginleşme faktörü, kirlilik parametresi 
olarak değerlendirilmesine rağmen, bu kirlilik jeolojik bir kay-
naktan geliyorsa bu madencilik bakımından cevherleşme an-
lamı taşıyabilir. İnsan kaynaklı kirlilik faktörünün ayırt edilmesi 
çok önemli olup, ölçülen mevcut değerden çıkarılması sonucu 
ortaya çıkan miktar, aslında kirlilik değil cevherleşme emaresi 
taşındığını ifade eder.

Ülkemiz topraklarında doğup, yine ülkemiz topraklarında 
denize dökülen, Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak,  



www.madencilikturk iye.com
15 Nisan 2019

son yıllarda özellikle Ankara içme suyu temininde kullanıl-
ması nedeniyle gündeme gelmiştir. Kızılırmak Deltası'nın 14 
adet sulak alanımızdan birisidir. 2007 yılında MTA Genel Mü-
dürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Daire Başkanlığı ta-
rafından "Kızılırmak Havzası (Sivas- Kırıkkale) Kirlilik Paramet-
relerinin Araştırılması Projesi" yürütülmüş ve raporlanmıştır.

Kızılırmak suyunun kalitesi doğrudan suyun bünyesindeki an-
yon ve katyonlar ile beraberinde taşıdığı katı materyal ve diğer 
parametrelerden (BOİ, KOİ, kolloidler, su sıcaklığı vb.) kaynak-
lanmaktadır. Kızılırmak Havzası’nda nehir boyunca; toprak, 
sediman, su ve bitki örneklerinin ağır metal miktarlarının nicel 
olarak ortaya konulması ve bu birikimin gerçekleşmesi esna-
sında insan etkisi ile doğal/jeolojik temelli formasyon etkisinin 
birbirinden ne oranda ayrıştığı ve jeokimyasal temel değerle-
rin hangi jeolojik formasyonlardan kaynaklandığının ortaya 
konulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Kızılırmak Neh-
ri’nden alınan su, toprak, bitki ve sediman örneklerinde ağır 
metal konsantrasyonlarının belirlenmesi gerekmektedir. 

Yapılan arazi çalışmaları esnasında alınan örneklerin analiz 
sonuçları, bölge hakkında bilgi içeren jeokimyasal veri seti 

Şekil 2. Deniz-göl tabanından itibaren 140 cm derinliğe kadar ulaşan bozulmamış bir karot örneğinde ölçülen jeobirikim indisleri görülmektedir. Yerkabuğu 
ortalama değerine göre çıkan değerlerin 1 ve üzerinde olması durumunda, kirlilik-mineralce zenginleşme olduğunu ifade etmektedir.

Zaman zaman Kızılırmak nehri suları altında kalan tarihi Çeşnigir köprüsünden (Kırıkkale-Köprüköy) bir 
görüntü. Arka planda nehirle etkileşim halindeki Kırşehir Masifine ait plütonik kayaçlar görülmektedir.

Kırıkkale Karabucak köyü-Köprü köyü arasından bir görüntü. Nehir daha önce çökelmiş jeolojik birimler 
içerisine aşındırma ile kendini gömmüş durumdadır. 

oluşturacak ve bölgeyi besleyen 
kimyasal bileşenlerin kaynaklarının 
tesbiti hakkında ipucu verecektir. 
Özellikle sediman numuneleri; bi-
rincil olarak plaser maden kaynağı 
oluşturmasının yanı sıra, bölgede-
ki maden sahalarının bulunmasına 
yönelik hedefin daraltılarak, kaynak 
alan tesbitine katkı sağlayacaktır. 
Diğer yandan, su örnekleri içerisin-
deki anyon ve katyonlar ile askıdaki 
katı maddeler, suyun akarak geldiği 
yerlerdeki kaya toplulukları hak-
kında önemli bilgiler içermektedir. 
Nehir sularının kaynak analizi, ilk-
sel veri seti anlamında son derece 
önemlidir. Nehri boyunca alınan su 
örnekleri, bizlere su kimyasının de-

ğişimini ortaya koyduğu gibi antropojenik ve jeolojik faktör-
leri de yansıtmaktadır. 

Bu çalışmalar sonucunda elde edilecek verilerden üretilecek 
çıktıların, pek çok kurum ve kuruluşun bölgede yapacakları 
planlamalar öncesinde altlık veri oluşturmasının yanı sıra, böl-
genin jeokimyasal temel değerinin bilinmesi ve maden kayna-
ğı aranmasına da hizmet edeceği muhakkaktır. Ayrıca, alınacak 
olan toprak, bitki, sediman ve su örneklerinde ölçülecek para-
metreler ilerleyen zamanda içme ve kullanma suyu teminini 
bu nehirden yapmak isteyen yerel yönetimler için de başvuru 
kaynağı oluşturacaktır. Elde edilen bu verilerin ileride çevre je-
olojisi haritası yapılmasının ihtiyaç duyulması durumunda ya-
pılacak haritalara önemli katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 
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Madencilik sonlu bir sanayi et-
kinliğidir. Bu bakımdan, cevher 
tükendiğinde, maden kapatma 
ve doğaya yeniden kazandırma 

(rehabilitasyon) planları daha projenin başında dikkate alınmalı 
ve aramalardan itibaren uygulanmalıdır. Maden işletmesinin na-
sıl kapatılacağı ve işletme sırasında doğal bütünlüğü bozulmuş 
sahanın nasıl yeniden doğaya kazandırılacağı maden sahasına 
ait çevresel değerlendirmenin bir parçasıdır. Üretim bitip de ma-
den geliri kalmayınca kapatma sürecinde sıkıntıya düşmemek 
için bütün kapatma planının mali boyutu da işletmenin başlan-
gıcında maden bütçesine konmalıdır. Sürdürülebilir kalkınma ile 
uyumlu bir maden kapatma planı, sadece bir çevresel araç olarak 
düşünülmemeli fakat aynı zamanda kapatma sonrasında yerel 
toplumun sosyo-ekonomik durumunu da kapsamalıdır.

Giriş
Sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin maden işletmelerini de kap-
sayan bir uluslararası standart haline gelmesiyle birlikte15 yeni 
kavram ve yaklaşımlar madenciliğe yerleşmeye başlamıştır. 
Belirli bir yerdeki maden işletme kararı, o projenin çevresel, 
ekonomik ve sosyal etkilerinin bütünleştirilmiş bir değerlen-
dirmesinden sonra verilmelidir.12 

Maden cevherleri yenilenebilir kaynaklar olmadığından ma-
den işletmesi sonlu bir etkinliktir; bu nedenle, maden kapat-
ma ile kapatma sonrası olacaklar mutlaka dikkate alınmalıdır13. 
Bir sahadaki cevher tükendiğinde maden işletmesinin nasıl 
kapatılacağı ve işletme sırasında doğal bütünlüğü bozulmuş 
sahanın nasıl yeniden doğaya kazandırılacağı (rehabilitasyon, 
reklamasyon) da bu çevresel değerlendirmenin bir parçasıdır. 
Bu bakımdan maden kapatma ve doğaya yeniden kazandırma 
planları maden yatırımı için karar verme aşamasında, daha 
projenin başında dikkate alınmak ve aramalardan itibaren 
maden kapatma çalışmaları bitene kadar uygulanmak zorun-

DOSYA KONUSU: MADENCILIKTE ÇED, ÇEVRE MEVZUATI, ATIK YÖNETIMI

Maden Kapatma ve Rehabilitasyon

dadır21. Maden kapatma tek başına bir olay değil de maden ya-
şamı boyunca süren bir süreçtir. Üretim bitip de maden geliri 
kalmayınca kapatma sürecinde sıkıntıya düşmemek için bütün 
kapatma planının mali boyutu da işletmenin başlangıcında 
maden bütçesine konularak bir fon ayrılmalıdır. 

Her maden işletmesine uygulanabilir bir anahtar biçiminde 
maden kapatma planı yoktur. İşletmenin bulunduğu yere, 
içinde bulunduğu ekosisteme, yer üstü ve yer altı suyunun du-
rumuna, işletilen maden cinsine ve işletme yöntemine, cevher 
hazırlama ve zenginleştirme tesislerine, oluşmuş atıkların du-
rumuna ait özgün koşullara göre her bir maden işletmesi için 
ayrı hazırlanır13.

Maden kapatma planı kavramı, ilk başlarda, bir çevresel araç 
olarak kullanılmış fakat kısa bir sürede sosyo-ekonomik kav-
ramları da kapsayacak biçimde genişletilmiştir12. Doğaya yeni-
den kazandırmayı ve kapatma sonrasında yerel toplumun eko-
nomik ve sosyal durumunu ele alan bir maden kapatma planı 
sürdürülebilir kalkınma ile uyumludur11.

Maden Kapatma
Maden Kapatmanın Esasları
Bir maden işletmesinde cevherin tükenmesi, maden piyasa-
sındaki olumsuz ekonomik koşullar, maden işletmesinde ya 
da cevher zenginleştirmede teknolojik sorunların ortaya çık-
ması ve olumsuz politik gelişmeler ya da yöre halkıyla sosyal 
çatışma olması gibi çeşitli nedenlerle üretime son verilebilir. 
Fakat cevherin tükenmesi dışındakiler o madenin kapatılma-
sı için geçerli ve sürekli bir durum değildir. Madende üretimin 
sürdürülememesine yol açan bu koşulların ileride düzelmesi, 
ekonomik koşulların iyileşmesi ya da teknolojik gelişmeler ol-
ması durumunda madenin yeniden işletilmesi gündeme gel-
diğinde geri dönülemez biçimde kapatılmış olursa ekonomik 
bakımdan zarar doğması kaçınılmazdır. Bu bakımdan sadece 

A. Vedat Oygür
Dr.Jeoloji Mühendisi

alivedat2000@gmail.com

Alperta-Cheviot Madeni Pasa Alanı doğaya yeniden kazandırma çalışması
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maden ocağından alınabilecek cevher kalmaması durumunda 
madenin kapatılmasına karar alınmalıdır. Diğer durumlarda 
maden işletmesi geçici olarak durdurulabilir.

Bir maden sahası için en kötü durum herhangi bir nedenle, bek-
lenmeyen bir anda madenin kapatılmasının gerektiği durum-
dur. Hem düşünce hem de ekonomik olarak hazır olunmadığın-
dan başa çıkılması oldukça güç bir süreç ile karşı karşıya kalınır. 
Bu nedenle aramadan başlayarak kavramsal kapatma planı ha-
zır olmalı ve her yıl değişen verilere göre yenilenmelidir29.

Maden kapatmanın hedefleri projenin başlangıcından itibaren 
hatta arama sırasında belirlenir14,10. Her ne kadar bir maden iş-
letmesi olup olmayacağı bile arama sırasında belirsiz iken ha-
yali bir madenin kapatılmasının düşünülmesi bir çelişki olarak 
görülse de kavramsal kapatma planının ilkelerini belirlemek 
yerindedir. Arama sonucunda belirlenmiş bir hedef sahanın 
maden işletmesine dönebileceği kararını ortaya çıkaracak olan 
ön fizibilite (yapılabilirlik) hazırlanana kadar ve kurulacak ma-
den tesislerinin yer seçimi yapıldığında kapatma planı “kav-
ramsal” düzeyde hazır olmalıdır (Şekil 1). Maden işletmesine 
karar verildiği fizibilite (yapılabilirlik) ortaya çıktığı andan baş-
layarak kapatma planı artık kavramsal olmaktan çıkıp ayrıntıla-
rıyla belirlenmeye başlar. Kapatma planındaki ayrıntılar, işlet-
menin başlaması ve ilerlemesiyle ortaya çıkan veriler ışığında 
giderek daha da yerleşir. Maden işletmesinin durdurulması 
kararı verildiğinde kapatma planı kesin biçimiyle hazır olmalı-
dır ve bu andan itibaren de kapatma planına uygun talimatlar 
uygulamaya geçer.

Maden işletmesini sonlandırma kararı verildiği andan itibaren 
sahadaki nitelikli-niteliksiz işgücü ve iş makinaları çok büyük 

Şekil 1- Kapatma planı kavramında maden ömrü boyunca süreklilik10

oranda azalacaktır. Bu karar verilmeden önce, maden tesisle-
rinin kapanması sürecinde ve kapanma sonrasında operasyon, 
bakım ve gözetimle görevli olacak gerekli ve yeterli sayıda 
personel ile iş makinası görevlendirilmelidir3. Bu personelin 
görevleri ve sorumlulukları ile kapanma sürecinde ve sonrasın-
da yapılması gerekenler yazılı talimatlar olarak kayda alınmalı 
ve kendilerine bildirilmelidir. Kapanma sonrasında açık ocak, 
yer altı ocağı ve atık depolama tesisinde su pompası çalışma-
sı gerekiyorsa bu işlemin sürekli olması için gereken önlemler 
alınmalıdır.

Maden kapatma planının temel ilkesi, yörenin ekosistemiyle 
uyumlu olacak biçimde hazırlanmasıdır7. Maden kapatmanın 
amacı, kamu sağlığını korumak ve çevresel bozulmayı önle-
mek ya da en aza indirmek için doğal bütünlüğü bozulmuş 
maden sahasındaki jeokimyasal ve jeoteknik koşulların uzun 
erimli duraylılığının (stabilite) sağlanmasıdır10. Bir maden iş-
letmesinin kapatma planı fizibilite çalışmasında yer almalı ve 
kapsamlı kapatma projesi de üretim başladığı zaman hazır du-
rumda olmalıdır. Madenin ömrü boyunca, maden fizibilitesiyle 
birlikte hazırlanan ve maden işletmesi sırasında uygulamaya 
konulan kapatma planına uygun hareket edilmelidir. İşletme 
süresince de değişen koşullara uygun olarak kapatma planının 
periyodik gözden geçirmesi ve bağımsız denetimi yapılmalı-
dır14,28. Madende üretime son verildiği zaman, madenin son 
durumuna ait verilere göre güncellenmiş olan kesin kapatma 
projesi uygulamaya konulacak biçimde hazır olmalıdır. Maden 
kapatması için gerekli para da maden işletmeye açılmadan 
önce bütçeye konulmalıdır.

Maden sahasındaki madencilik faaliyeti sona eren ve artık ge-
rek duyulmayan bölümlerin doğaya yeniden kazandırılmasına 
daha üretim sürerken başlanmalıdır. Böylece üretim bittiğinde 
karşılaşılacak iş yükü azalacak ve gelecekteki çevresel, ekono-
mik ve sosyal etkiler azaltılmış olacaktır. 

Bir madenin kapatılması ve sahanın terk edilmesi uygun ve 
etkin bir biçimde yapılmaz ise o maden, ilerideki birçok yıl-
lar boyunca tehlike ve kirlilik kaynağı olmayı sürdürecektir22. 
Maden kapatma planının bütün hedefi uzun vadeli çevresel, 
fiziksel, sosyal ve ekonomik olumsuz etkileri önlemek ya da en 
aza indirmek ve sahayı, işletme sonrasındaki kullanıma uygun 
bir duraylı arazi biçimine getirmektir. Maden kapatma kararı 
alınınca sahada şu önlemler yerine getirilmelidir7:

• Maden ocaklarına ve tesislere canlıların ulaşımı engellenme-
lidir.
• Maden sahasındaki yüzey ve yer altı suyu denetim altında 
tutulmalıdır.
• Maden ocaklarının, pasa döküm sahalarının ve atık depola-
ma tesislerinin jeoteknik anlamda duraylılığı ve güvenliği sağ-
lanmış olmalıdır.
• Atık depolama tesisleri, maden ocakları ve pasa döküm saha-
ları jeokimyasal olarak kirletici ve bulaştırıcı olmamalıdır.
• Maden ömrü sona erince eğer olasıysa tesisler ve alt yapı  
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birimleri sökülerek ve atık deposunun üzeri örtülerek bütün 
maden sahası doğaya yeniden kazandırma çalışmasına hazır 
duruma getirilmelidir.

ICMM (Madencilik ve Metaller Uluslararası Konseyi), aramadan 
başlayarak maden kapatma sonrasına kadar bir maden işlet-
mesinin maden kapatma kapsamında neler yapması gerektiği-
ni bir kılavuz biçiminde hazırlamıştır10.

“Maden kapatma” terimi üretim sonrasına ait çevre yönetimi 
risk değerlendirmelerini, toplumsal risk değerlendirmesini ve 
yöre halkıyla diyalogu da kapsar. Paydaşlar (yerel yöneticiler, 
çalışanlar, yöre halkı ve yükleniciler), sürdürülebilir madencili-
ğin temel ilkelerinden olan “saydamlık” gereğince23 bu planda 
yer alan hedef ve adımlar ile yeni koşullara göre sürekli olarak 
yapılan güncellemeler hakkında bilgilendirilmelidir.

Maden sahasında bulunan madencilik tarihini belgelemeye 
yarayan eski dönemlere ait belgeler, izler, aletler, varsa ilk ça-
lışma yerleri, eski tesisler korumaya alınarak ABD ve Avrupa’da 
gördüğümüz gibi küçük müzeler oluşturulması yararlıdır. Ben-
zer biçimde, sahada bulunan arkeolojik, kültürel ve doğal sitler 
de korunmalıdır.

Maden Kapatma için Finansal Teminat
Maden kapatmanın bir başka önemli unsuru da bu sürecin fi-
nansmanıdır. Kapatma işlemlerini ve kapatma sonrası maliyeti 
karşılayacak olan fonların sağlanmasında maden işletilirken 
kapatma için bütçede para ayrılması ve işletmeye başlarken 
kapatma için verilmiş olan mali teminat özellikle işletmecinin 
ödeyecek gücü kalmadığında en önemli ekonomik araçlar-
dır11,14. Maden kapatma için ayrılan fon, tesislerin devre dışı 
bırakılması ve doğaya yeniden kazandırma gereksinimleriyle 
tüm kapatma çalışmalarını karşılayacak boyutta olmalıdır10. 
Eğer başarılı bir kapatma planı uygulanmak isteniyor ise bu 
fon, mutlaka, önceden hazırlanmış olmalıdır. Bununla birlikte, 
kapatmanın gerçek maliyetinin bütçe tahminlerini aşması ve 
karşılanamayacak olması çoğu durumda işletmenin ve toplu-
mun karşı karşıya kaldığı bir gerçektir. Kapatma planının işle-
yişinde, maliyetlerin gerçekliği ve doğruluğu bilinenlerin bilin-
meyenlerden çok daha fazla olmasına bağlıdır10.

Maden işletmecisi, kapatma ve rehabilitasyon harcamaları için 
finansmanı nasıl sağlayacağının ve bu finansmanın yeterli ol-
duğunun teminatını vermeli, bu konu kamuya açık olmalıdır. 
Kapatma finansal teminatı ile maden işletmecisinin çevreyi ve 
işletmeden etkilenecek olan üçüncü tarafları koruyacak tüm 
gerekli ve akılcı önlemleri alacağına ve sorumluluğunu yerine 
getireceğine yetkili idareyi inandırması esastır9. Devlet, maden 
kapatma teminatı konusunda maden işletmecisine gereksiz ve 
aşırı finansal yük bindirilmemesi için önlem almalıdır. 

Kapatma teminatı konusunda bir temel yaklaşım, maden işlet-
mecisinin, kapatma ve rehabilitasyon için gereken toplam ma-
liyeti ‘öz kaynakları’ ile karşılaması sorumluluğunu taşımasıdır. 

Böylece yetkili idarenin belirleyeceği teminat konusunda ma-
dencinin eli güçlü olacaktır. Yurt dışında, kapatmanın finansal 
teminatı için yapılan harcamaların vergiden düşmesi yoluna 
gidilerek işletmeciler isteklendirilmektedir9. Yine yurt dışında 
teminat fonlarının oluşturulmasında işletmecinin yıllık kapat-
ma harcaması karşılığında bloke ettiği nakit para, bir bankadan 
alınmış kredi/teminat mektubu, sigorta sistemi9 ve kapatma 
bonosu14 gibi araçlar kullanılmaktadır. 

Teminat, madeni kapatma ve rehabilitasyon zamanı geldiğin-
de işletmeci sorumluluklarını yerine getirmez ise devreye gi-
recektir. Bu nedenle teminatın, amaca ulaşabilmek açısından 
yeterli olduğu konusunda taraflar ikna olmuş olmalıdır. Sosyal 
mutabakat açısından bir sorun yaşanmaması için kabul edilen 
teminat yönteminin etkin, güvenilir, sağlam ve şeffaf olması 
sağlanmalıdır.

Madencilik Sonrasında Sosyo-Ekonomik Sorunlar
Madencilik faaliyetlerinin ürünleri olan hammaddeler sana-
yide işlenerek ve ardından bunlardan imal edilen hurda mal-
zeme geri dönüşüme sokularak çok uzun zamanlar boyunca 
kullanılabilir. Ürünlerinin kullanım süresi neredeyse yüzlerce 
yıl sürer iken maden işletmesinin ömrü çoğu zaman daha 
kısa sürer. Sanayide sentetik hammaddelerin kullanılması, 
piyasada talebin aşırı düşmesi ve fiyatların maliyetin altına 
inmesi nedeniyle bazen madenlerin ömrü tahmin edilenden 
çok daha kısa da olabilir. Bu bakımdan, her maden işletmesi 
üretimin başladığı günden itibaren madencilik sonrası döne-
me hazırlanmalıdır22. Bir maden işletmesinin kapanmasından 
çalışanlar ve yöre halkı her zaman çok etkilenir. Artık bilinmek-
te ve kabul edilmektedir ki bir madenin kapanması, geçmişte 
olduğu gibi, sadece işletmenin durdurulması ve madenin terk 
edilmesi değildir. Dünya Bankası’nın adını koyduğu gibi “Bitti 
dendiğinde bitmiyor”!29.

Madencilik faaliyetlerinin sürdürülebilirliği sadece mevzuata 
uygunluk ile sosyal ve ekonomik yarar sağlamak değildir. Ma-
dencilikteki sürdürülebilirlik, maden işletmesi sırasında sürekli 
bir gelir elde etmeye alışmış yerel çalışanların ve yöre esnafı-
nın durumunun maden kapanınca ne olacağını da madende 
üretim sürdüğü dönemde düşünebilmektir28. Ayrıca maden 
çalışırken açılmış olan okulda eğitimin sürmesi, yolların ba-
kımının yapılması ve en önemlisi maden çalışanlarının başka 
madenlere aktarılabilmesi sağlanmalıdır. Maden kapatmanın 
sürdürülebilirliğin bir parçası olması için bazı temel gerekler 
yerine getirilmiş olmalıdır (Çizelge 1). 

Sürdürülebilir Maden Kapatma

• Etik iş yönetimi
• Toplumdaki farklılıklara karşın temel insan haklarına saygı
• Toplumun sosyal, ekonomik ve kurumsal yapısında uzun soluklu gelişim
• Geçerli, sağlıklı ve bilimsel veriler
• Güvenlik, sağlık ve çevre uygulamasında sürekli gelişim
• Sadece yöre halkına beceri ve iş olanağı yaratılması değil uzun ömürlü bir ekonomik 
çeşitlilik
• Genel ve alışılmış kabuller değil somut sosyal gerçeğin yansıtılması
• Yörede sistemli araştırma sonucunda oraya özgü bir çerçeve ve yol haritası çizilmesi
• Kapatma sonrası arazi kullanımında bütünsellik ve biyoçeşitlilik
• Kapatma sürdürülebilir olmaktan çıktığında baştan başlama

Çizelge 1- Maden kapatmanın sürdürülebilir olmasında temel ilkeler25.
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Madenciliğin en büyük sosyal etkisi, maden kapandıktan son-
ra yörenin ekonomik gücünün zayıflaması ve yerleşim yerin-
de nüfusun azalmasıyla görülmektedir24. Madencilik faaliyeti 
sırasında yöre insanın gerek çalışarak gerekse hizmet vererek 
veya mal satarak kazandığı gelirler maden kapanınca bıçakla 
kesilmiş gibi bitmektedir. Madenin çalıştığı onlarca yıl boyun-
ca belirli bir ekonomik ve sosyal refaha ulaşan insanlar birden 
bundan mahrum kalırlar. Hatta maden yakınındaki yerleşim 
yerlerinin bile söndüğü örnekler bilinmektedir. Bu bakımdan 
şirketler, en önemli Sosyal Sorumluluk Projesi olarak, yörenin 
şartlarına ve yöre insanının karakterine uygun olan maden-
cilik sonrasında ek gelir getirici işler konusunda çalışanlarına 
ve yöre halkına eğitim vermeli, yardımcı ve destek olmalıdır. 
Madencilik sektörünün önündeki en büyük sosyal sorumluluk 
projesi bu sorunun çözüme kavuşturulmasıdır. Bir yöredeki 
madencilik faaliyetinin çevresel etkileriyle birlikte sosyo-kül-
türel ve ekonomik etkileri de incelenmeli ve çözümler işin ba-
şında, fizibilite projesinden itibaren ortaya konmalıdır24. Geliş-
mekte olan ülkelerde, gelişmişlerin aksine, maden kapatmanın 
sosyo-ekonomik sonuçları hareket alanı dar olduğundan çok 
daha önemlidir25.

Eğer bir madeninin kapanmasına yönelik açık mevzuat ve yol 
gösterecek kılavuzlar yoksa, bu süreçte hem işletmeciler hem 
de paydaşlar için sosyal etkiler ortaya çıkar20. Maden kapatma-
nın sosyo-ekonomik etkileri konusunda maden yönetimi so-
rumluluk duymalı ve bu süreç maden işletmeye başladığından 
itibaren planlı bir düzeyde yürütülmelidir. Eğer 
bu planlar hazırlanmaz ve çalışanlar ile yöre 
halkıyla paylaşılmazsa madenden beklenen 
kazanç kayıp olarak geri dönebilir12. Kapanma 
sonrasında yöredeki sosyo-ekonomik sorunlar, 
günümüzde, madenciliğin çevresel ve sosyal 
etkileri bakımından en önemli konu olarak ka-
bul edilmektedir.

Doğaya Yeniden Kazandırma
Maden kapatma sürecinin son aşaması olan 
doğaya yeniden kazandırma (rehabilitasyon, reklamasyon) 
kavramının anlamı maden sahasını yeniden eski durumuna 
getirmek değildir. Maden tesislerinin olabileceği ölçüde ka-
patılarak maden sahasına eski durumuna yakın bir görünüm 
kazandırmaya çalışmaktır. Doğaya yeniden kazandırmada, 
düzeltilen maden sahasının çevreleyen doğal topoğrafya 
ile bütünleşmesi ve benzemesi istenir14. Bunun için çevre-
leyen arazinin nitelikleriyle birlikte maden sahasındaki yü-

Şekil 2- Kapatma sonrasında açık ocak kullanımı örnekleri: (Soldan sağa) Stadyum, Braga, Portekiz; Opera, Dalhalla, Dalarma, İsveç; Otel, Songjiang, Shanghai, Çin5

zey örtüsü, toprağın duraylılığı, topoğrafya, jeoloji, başlıca 
cevher mineralleri, iklim ve yüzey suyu rejiminin özellikleri 
önemlidir26. Doğaya yeniden kazandırma sırasında sırasıyla 
şu işlemler yapılır13: 1) Maden tesislerinin kapatılması ve ya-
pıların sökülmesi, 2) Kamu güvenliği ve çevre sağlığı önlem-
lerinin alınması, 3) Topoğrafyanın düzeltilmesi ve bitkilen-
dirilmesi, 4) Maden tesislerinin bakımının sürdürülmesi ve 
çevresel ölçümlerin yapılması, 5) Yöre halkının tamamının 
sürdürülebilir toplumsal ekonomik ve sosyal programlara 
katılmasının tamamlanması.

Doğaya yeniden kazandırılan bir maden sahası, madencilik 
sonrasında güvenli, duraylı ve üretken bir arazi biçimini alarak 
yerel toplum için uygun ve kabul edilebilir olmalıdır. Bunu sağ-
lamak için önceden, kapatma planı hazırlanırken yerel yönetim 
ve toplum ile görüşmeler yapılması uygundur7. Bu görüşme-
lerde, madencilik sonrasında bu sahanın nasıl kullanılacağına 
da karar verilmelidir. Bu son hedef belirlendikten sonra doğaya 
yeniden kazandırma çalışmalarının kapsamı belirlenebilir. Ka-
patma sonrasında bir eski maden sahası şu amaçlarla kullanıla-
bilir6: 1) Turizm ve dinlence, 2) Yaban hayatı koruma, 3) Tarım, 
4) İçme veya sulama suyu depolama, 5) Kimyasal üretim, 6) 
Eğitim, 7) Pasa ve atık depolama.

Ülkemizdeki kapatılan maden sahalarında uygulanan başarılı do-
ğaya yeniden kazandırma çalışmaları sonucunda eskiden maden 
sahası olduğunun anlaşılamadığı örnekleri görmek de olasıdır17.

Şekil 3- Ovacık Altın Madeni açık ocak şevinde doğaya yeniden kazandırma çalışması, 2011

Maden Tesislerinin Kapatılması ve Yapıların Sökülmesi
Maden sahasının kapatılmasının ilk adımı maden sahasındaki 
tesislerin (ofisler, atölyeler, hurdalıklar, maden ocağı, cevher 
hazırlama ve zenginleştirme tesisleri, pasa depolama sahası ve 
atık depolama tesisi) kapatılmasıdır. Bunların bir bölümü ko-
laylıkla kısa zamanda sonuçlandırılırken maden ocağı ve atık 
depolama tesisinin kapatılması uzun zaman alacaktır.

Maden tesislerinin kapatıla-
rak devre dışı bırakılması sıra-
sında tehlikeli ve güvensiz te-
sislere, tehlikeli malzemelere, 
asit kaya drenajı ve metal 
salınımına, kirlenmiş yerlere, 
yer üstü ve yer altı suyuna 
olumsuz etkiye, erozyona,  
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flora ve fauna üzerindeki tehditlere özellikle dikkat edilme-
lidir7.

Ofisler-Atölyeler-Hurdalıklar: Buralardaki malzemeler taşı-
narak yapılar sökülmeli, demir aksam ve beton temel varsa 
temizlenmelidir. Elbette, bu işler yapılırken doğal çevreye ha-
sar vermemeye dikkat edilmelidir.  Özellikle, ileride çevre için 
tehlike oluşturma olasılığı olan yakıt tankları, kimyasal depoları 
gibi tesisler mutlaka sökülmelidir1.

Maden Ocağı: Şevler fiziksel duraylılığını yitirmemesi için şev 
eğimleri 350ye kadar düşürülür. Yüzey suyunun ocak içine 
dolmasını önlemek amacıyla, zaten işletme başlamadan önce 
yapılması gereken, yüzey suyunu toplayacak bir kuşaklama ka-
nalı ile açık ocak çevrelenmiş olmalıdır.

Açık ocak tabanının yer altı su düzeyinin altına inmesi duru-
munda ocak içinin bu düzeyin üzerine çıkacak biçimde dol-
durulmasının önerildiği2 gibi özellikle Avustralya ve ABD’de 
ocak gölü oluşturulmuş örnekler de görülmektedir6,18. Maden 
ocağında su birikmesi öncelikle canlı güvenliği açısından teh-
likeli olabilir. Eğer böyle bir durum varsa canlıların bu suya 
erişmesinde kesinlikle güvenlik önlemi alınmalıdır. Eğer bu 
biriken suyun bileşimi sürekli olarak denetim altında tutulmaz 
ise çevre sağlığı açısından da sorun yaratması beklenmelidir. 
Bu nedenle, dünyadaki başarılı örnekler incelenerek, maden 
ocağı gölüne su girişi yer altı suyu geliriyle sağlanabilir ve fakat 
biriken suyun sürekli tazelenmesini sağlamak amacıyla, gölün 
su bilançosu dikkate alınarak, bir derecik çıkışı oluşturulması 
mutlaka gerçekleştirilmelidir. 

Eğer maden ocağının yer altı suyu ile bir bağlantısı yoksa ma-
den pasa ve atıklarının geri doldurulmasında da kullanılabilir 
(Gammons ve diğ., 2009). Böylece, doğaya yeniden kazandır-
ma çalışmaları için kirlenmiş maden sahasının alanı küçültül-
müş olur.

Yer altı maden işletmeleri için en güvenilir ve en uzun süreli 
fiziksel duraylılığın korunması yöntemi galerilerin ve boşluk-
ların geri doldurulmasıdır1. Bazı işletme yöntemlerinin gereği 

cevher alındıkça yer altı işletmesi doldurulur. Diğerlerinde de 
maden kapatma sürecinde benzer işlem uygulanır. Yer altı 
işletmesinin güvenliği sağlandıktan sonra ağzı içeri girileme-
yecek biçimde kapatılır. Benzer biçimde, şaft ve havalandırma 
bacaları da doldurularak yüzeydeki ağızları kapatılır.

Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Tesisleri: Tesislerin, 
tankların ve aktarma organlarının içlerinde kimyasal madde 
kalmamasına dikkat edilmelidir. Kontrol panolarındaki çalış-
tırma düğmelerinin tesisle bağlantısı kesilmeli ve müdahale 
edilemez duruma getirilmesi şarttır. Aktarma organlarındaki 
vanalar kontrol edilemeyecek biçimde sabitlenmelidir. Teknik 
özellikleri ve bulundukları konum dikkate alınarak borular sö-
külebilir fakat açık uçlar kör tapayla tıkanmalıdır. Gereksiz olan 
tesisler sökülür, başka bir yerde kullanılma olasılığı olanlar ise 
bütün güvenlik önlemleri alınarak korumalı bir biçimde tutu-
labilir1.

Pasa Depolama Sahası: Açık ocakta veya yer altı ocağında 
cevherli zona ulaşmadan önce çıkarılan ve işletmenin hedefi 
bakımından ekonomik değeri olmayan kayaçların depolandığı 
yerdir. Kapatma döneminde jeoteknik anlamda sıkıntı yaşama-
mak için, daha önceden işletme sırasında yapılmış olması ge-
reken, pasa malzeme depolama sahasına düzenli ve kademeli 
yığılmalı, şev yaslanma açısı 350’den yüksek olmamalı ve yüzey 
ya da yer altı suyuyla ilişkisi olmamalıdır. Kapatma sürecinde, 
yüzey suyundan etkilenerek fiziksel duraylılığının bozulmama-
sı için pasa sahasının çevresine su toplama kanalı açılır. Kazı iş-
leminin yapıldığı yerdeki kayaçların jeolojik özelliklerine bağlı 
olarak ayrılan pasa malzemesi jeokimyasal açıdan tepkili (re-
aktif) olabilir; yani asit kaya drenajı (AKD) oluşturacak özellikte 
olabilir. Bu olumsuzluğu gidermek amacıyla pasa sahasının ta-
banı kireçtaşı çakıllarıyla örtülmeli ve pasa kademeleri arasına 
ince kireçtaşı tamponlama katı yerleştirilmelidir. Eğer paşada 
AKD potansiyeli varsa yığın yüzeyinden 3,5 m derine inecek 
biçimde toprak nemi ve sıcaklığını ölçecek algılayıcı (sensör) 
yerleştirilmeli ve dönemsel (periyodik) gözetim yapılmalıdır16. 
Pasa yığını oluşturulduktan sonra tozlanma ve erozyon etki-
sinden korunması için yığının yüzeyi ve şevleri otsu bitkiler ile 
örtülmelidir.

Atık Depolama Tesisi: Doğası gereği bünyesinde yüksek risk 
barındıran atık depolama tesisine (ADT; Atık Barajı) işletilmesi 
sırasında olduğu kadar kapatma sürecinde ve kapanma son-
rasında da özen gösterilmeli ve önem verilmelidir. Eğer işlet-
meci, görevinin ve dolayısıyla sorumluluğunun sona erdiğini 
düşünerek kapatma sürecinde ADT’yi kendi haline bırakır ise 
beklenen çevresel tehlike tüm boyutlarıyla ortaya çıkmakta 
gecikmez3. Kapanma sonrası dönemde gözetim ve bakım ol-
mayacağından özellikle yüzey ve yer altı suyunun etkisiyle je-
oteknik sorunlar çıkarak tesisin yapısal bütünlüğü bozulabilir.

İzmir-Bergama’daki Ovacık Altın Madeni’nin işletmeye alındığı 
2001 yılından 2009’a kadar kullanılan 1 nolu ADT’nin kapatıl-
ması bu konuda başarılı bir örnek olmuştur4. ADT’ye verilen atı-

Şekil 4- Portsmouth, Minnesota, ABD, açık ocak gölü kenarındaki plaj6
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ğın içindeki katı taneciklerin zamanla çökmesiyle yüzeyde top-
lanan suyun doğal yolla buharlaşması için beklenmiş ve olumlu 
sonuçlanacağı anlaşılınca tesisin kapatılması için bu konuda 
uzman bir firmaya mühendislik projesi hazırlatılmıştır. Yetkili 
idarenin projeyi kabul etmesi üzerine 2012 Mart ayında çalış-
malara başlanmıştır. Atığın durumunu anlamak amacıyla dolgu 
üzerinde inşa edilen geçici seddelere yerleştirilen özel bir maki-
nayla jeoteknik sondajlar yapılmıştır. ADT yüzeyinin tamamen 
kurumasına karşın atık içerisindeki tane arası boşluklarda %30-
35 oranında su bulunduğu anlaşılmıştır. Bu suyun alınmasında, 
ADT inşaatı sırasında oluşturulan su toplama (dekant) kulesi 
başarılı bir biçimde kullanılmış ve ADT kapatma sürecinde vaz 
geçilmez bir yapı olduğunu kanıtlamıştır. Jeoteknik sondajlar-
da alınan örnekler üzerinde yapılan konsolidasyon deneyleri 
sonucunda atık üzerine yüklenecek örtü malzemesinin düzenli 
oturmasını sağlamak amacıyla altı aşamalı önyükleme proje-
siyle gerçekleştirilmesi gerektiği belirlenmiştir. Toplamda 39 
ay sürmesi belirlenen önyükleme sürecinde her bir aşamanın 
süresi ve bir sonraki aşamaya geçiş için beklenmesi gereken 
oturma süresini gösteren bir program ortaya konmuştur. Bek-
lenmeyen teknik olmayan nedenlerle 39 aylık süre uzamış ve 
şu anda, beşinci aşamadan sonraki oturma süresi içerisindedir. 
Yaz aylarında son aşama da tamamlanarak geçirimsizlik katma-
nını oluşturan kil-çakıl ve en üste de bitkisel toprak serilmesiyle 
ADT kapatma projesinin sona ermesi bek-
lenmektedir. Bitkilendirme için geçirimsiz-
lik katmanına zarar vermeyecek biçimde 
derin köklü olmayan bitkiler seçilecektir.

ADT kapatmasında, acil durum talimatı 
işletmeyi durdurma kararı alındığında 
hazır olmalıdır. Kapatma sonrası bakım 
ve gözetim sırasında gelen raporlara göre 
gerekirse acil durum çağrısı yapmaktan 
kaçınılmamalıdır.

Topoğrafyayı Düzeltme ve Bitkilendirme
Bitkisel Toprak: Doğaya yeniden kazandırma çalışması için 
madencilik sırasında fiziksel bozulmaya uğramış olan arazinin 
düzeltilmesinden sonra bitkisel toprak serilmesi ilk iştir. Büyük 
bir saha için dışarıdan toprak getirmenin maliyeti çok yüksek 

Şekil 1- İstanbul-Kemerburgaz’daki eski kömür madeni sahalarının üretim (solda) ve doğaya yeniden kazandırma (sağda) çalışmaları bittikten 
sonraki görünümü19

Şekil 5- Doğaya yeniden kazandırma çalışma sonucunda Outokumpu golf sahasına dönüştürülmüş bir atık 
depolama tesisi, Keretti Madeni Finlandiya8.

olacağından maden yatırımı başlarken bu işin önlemi alınmış 
olmalıdır. Maden tesislerinin kurulacağı bölümlerdeki bitkisel 
nitelikli toprağın üst zonu (15-40 cm kalınlığında olabilir), iş 
makinaları sahaya girmeden sıyrılarak bu iş için ayrılmış yerde 
depolanır. Bitkisel toprak depolama sahası maden çalışma-
larından uzak bir yerde olmalıdır. Bitkisel toprak yığıldıktan 
sonra üzeri örtülerek doğaya kazandırma çalışması başlayana 
kadar korunur.

Yine bu kapsamda olmak üzere, eğer ÇED çalışmaları sırasında 
maden sahasında endemik bitki türleri saptanmış ise maden 
yatırımı başlamadan önce bu bitkilerin tohumları uzmanınca 
toplanarak usulüne uygun olarak tohum bankasında saklanır. 
Doğaya kazandırma çalışması başlayınca, maden sahasına ser-
pilerek çimlenmesi sağlanır.

Biçimlendirme: Maden sahasındaki çukurlar doldurularak ve 
dik eğimler olabildiğince yatırılarak topoğrafyaya biçim veril-
meye çalışılır1. Bu biçimlendirmenin amacı erozyon ile heye-
lana fırsat vermemek ve bitkilendirme için rahat bir çalışma 
ortamı oluşturmaktır. Yine aynı amaçla, yüzey suyu akışının 
biçimlendirmeyi bozmaması için su toplama kanalları ve dre-
najlar hazırlanır.

Bitkilendirme: Kapatma sonrasında bu arazinin hangi amaç-
la kullanılacağı dikkate alınarak bitkilendirme (rekültivasyon) 
çalışması yapılır. Bitkilendirmenin öncelikli hedefi erozyonu 
ve heyelanı önleyebilmektir1. Bu amaç için gerekli olmayan 
kısımlarda üretim ve kültüre yönelik bitkilendirme çalışması 
yapılabilir.

Orman idaresi kendine ait araziyi geri istediğinden bu kı-
sım düzeltildikten sonra bitkilendirilmeden teslim edilir. 
Kapatılmış maden sahalarının çoğunda, doğal halinden 
daha başarılı ve zengin bitkilendirme yapıldığı görülmüş-
tür17. Bölgeye has veya araştırmalar sonucu uygun bulu-
nan ağaç cinslerinin dikilmesi ile orman alanları oluştu-
rulabilir.

Çevresel Ölçüm ve Gözlem
Kapatma sonrasında maden sahasında ölçüm ve gözlemlerin 
sürdürülmesinin temel nedeni doğaya yeniden kazandırma 
çalışmalarının amacına ulaşmış olduğunun, yerüstü ve yer altı 
suyu açısından bir risk olmadığının ve kapatma ilkeleriyle  
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uyumlu olunduğunun belirlenmesidir8. Böylece maden saha-
sının güvenli olduğu, çevre ve sağlık açısından bir risk oluştur-
madığı gösterilmiş olur. Eğer bunun tersine bir gelişme var ise 
önceden, olay büyümeden saptanabilir ve zamanında müda-
hale etme fırsatı yakalanır.

Her sahanın kendine ait özelliklere ve işletilmiş olan madene 
göre farklı ölçüm ve gözlem programları dönemsel olarak yü-
rütülür8. Genel olarak açık maden ocağı ile pasa yığını şevleri-
nin ve atık depolama tesisinin yapısal bütünlüğünü denetim 
için maden sahasındaki yüzeysel biçim bozulması, toprak özel-
liğinin değişmesi, erozyon ve sızıntı gözlenir, jeoteknik ölçüm-
lerle denetim altında tutulur. Yer üstü suyunun hem sahaya 
giriş hem de çıkış noktalarında ve yer altı suyunun da akış yö-
nüne göre önceden hazırlanmış gözlem kuyularından yapılan 
ölçüm ve alınan örneklerde fiziksel ve kimyasal durumu ölçü-
lür. Bitkilendirmenin gelişimi, biyolojik çeşitliliğin durumu ve 
ekosistemin oluşması ile yaban ve sucul yaşamın canlanması 
gözlenir. Bu ölçüm ve gözlemler yetkili idare tarafından belir-
lenmiş dönemlere göre sürdürülür ve sonuçları rapor edilir.

Maden Sahasını Terk
Yetkili idare, maden sahasında yapılan maden kapatma ile 
doğaya yeniden kazandırma çalışmalarının uygunluğunu ve 
yerindeliğini belirledikten ve gerekli görülen süre boyunca 
yapılan çevresel ölçüm ve gözlemlerde aksi bir sonuçla karşı-
laşılmadığı durumda işletmecinin maden sahasını terk edebi-
leceğine karar verir14. Özetle, terk kararı, kapatma planındaki 
hedeflere ulaşılmış olduğunu gösterir. Bu durum işletmeciye 
bildirilince sorumlulukları sona ermiş olur. 

Ülkemizdeki Mevzuat
Maden İşleri, Çevre ve Orman idarelerinin kendi mevzuatla-
rından kaynaklanan farklı maden kapatma ve doğaya yeniden 
kazandırma işlemleri vardır. Farklı maden kapatma ve doğaya 
yeniden kazandırma işlemleri birbirleriyle uyumlu hale getiri-
lerek uygulamadaki çelişkilerin kaldırılmasına ihtiyaç vardır.

Maden Mevzuatı
3213 sayılı Maden Kanunu’nun 32’nci maddesi konumuzla ilgi-
lidir. Buna göre, ruhsat sahibi terk isteğinde bulunduğu sahada, 

en geç bir yıl içinde, gerekli güvenlik önlemlerini almak ve işlet-
me projesinde belirttiği esaslar doğrultusunda işletme yapılan 
alanı çevreye uyumlu hale getirmek zorundadır. Yerine getirme-
diği takdirde, önlemler alınana kadar sorumluluk ruhsat sahibi-
nin olması koşuluyla, çevreye uyum planına uygun olarak çevre 
ile uyum çalışması için gerekli önlemler ilgili idareler tarafından 
yerine getirilir. Bu sırada yapılan harcamalar, ruhsat bedeli kap-
samında çevre ile uyum planı çalışmaları karşılığında emanete 
yatırılan teminattan karşılanır.

Maden Yönetmeliği’nin 83’üncü maddesinde, Kanun’un 32’nci 
maddesinin nasıl uygulanacağına açıklık getirilmiştir.

Maden Kanunu ve Yönetmeliği, sadece maden işletmesinde-
ki güvenlik önlemlerini değil bir başka idarenin ilgi alanı olan 
çevreyle uyum önlemleri hakkında da karar vermektedir.

Çevre Mevzuatı
Madencilik çalışmalarında çevreyle ilgili önlemlerin nasıl olaca-
ğı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzun zaman karar-
sız kalarak genel mevzuat içerisinde değerlendirdikten sonra 
AB ile uyum çalışmaları başlayınca oradaki Direktiflere uygun 
mevzuat hazırlamaya başlamıştır. Madencilik Faaliyetleri ile 
Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetme-
liği 2010 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, madenci-
lik etkinlikleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan 
kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal 
yapının yeniden kazanılmasına ilişkin usul ve esasları oldukça 
ayrıntılı olarak belirlemektedir. Orman sayılan alanlar, tarım 
veya mera alanları ile baraj ve gölet projelerinde rezervuar al-
tında kalacak alanlardaki madencilik çalışmaları bu yönetmeli-
ğin kapsamı dışında kalmaktadır.

Yönetmeliğin ikinci bölümü Doğaya Yeniden Kazandırma ve 
üçüncü bölümüyse İzleme, Denetim ve Raporlama’ya ayrılmış-
tır. Kapatma terimi, doğaya yeniden kazandırma çalışmasının 
aşamaları tamamlanarak işletme sahasının sürekli olarak terk 
edilmesi biçiminde Tanımlar’da yer almaktadır.

Yönetmeliğe göre, doğaya yeniden kazandırma çalışmaları 
madencilik, kazı veya döküm çalışmaları ile eş zamanlı başla-
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tılır. Havza madenciliği biçiminde yapılan madencilik çalışma-
sında, örtü ve dekapaj malzemesi uygun bir biçimde depolanır 
ve doğaya yeniden kazandırma çalışması rezervin bittiği alan-
lardan başlanmak üzere bölüm bölüm gerçekleştirilir. Çalışma 
sahasının tümü, işletmenin sonlanmasından sonraki iki yıl için-
de kapatma sonrası kullanıma uygun duruma getirilmelidir. 
Bundan sonraki üç yıllık izleme süresi sonunda veya madenin 
cinsine göre ÇED Yönetmeliği kapsamında verilen izleme süre-
leri esas alınarak doğaya yeniden kazandırma çalışması kapsa-
mında taahhüt edilen hususların sağlanıp sağlanamadığı ilgili 
idarelerce belirlenir. İzleme süresi boyunca, işletmeci, yapılan 
çalışmaları yıllık izleme raporu olarak yetkili idareye sunar. Süre 
sonunda uyumsuzluk olmaması durumunda, işletmecinin ça-
lışma alanı ile ilgili sorumluluğu son bulur.

Gerek AB gerekse ülkemizdeki değişik çevreler tarafından 
doğaya yeniden kazandırma çalışmalarının yapılmaması kar-
şılığında kullanılmak üzere bir “teminat” alınması ileri sürül-
mektedir. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 13’üncü maddesin-
de, yapılan etkinlikler nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla 
işletmecilerin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı 
tehlikeli kimyasal ve tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası 
yaptırmak zorunda oldukları belirtilmektedir. Görüldüğü gibi 
gerek bu ifade gerekse Maden Kanunu’ndaki ifadenin AB mev-
zuatındaki doğaya yeniden kazandırma tazminatı anlamındaki 
ifadeyle bir ilgisi yoktur. Bu durumda, herhangi bir nedenle iş-
letmecinin doğaya yeniden kazandırma çalışmasını yapmadan 
sahayı terk etmesi durumunda sürecin sürdürülmesi maliyeti-
nin nasıl karşılanacağı belirsiz olmaktadır.

Orman Mevzuatı
6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16’ncı maddesi madencilik ça-
lışması sona eren sahalarda yapılacak doğaya yeniden kazan-
dırma (rehabilitasyon) ile ilgilidir. 

Orman Kanunu’nun 16’ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeli-
ği, orman sayılan alanlarda madencilik çalışması yürütmek için 
orman idaresinden alınması gereken izinlerin ve bu alanlarda 
doğaya yeniden kazandırma (rehabilitasyon) işleminin nasıl 
yürütüleceğini açıklamaktadır. Madencilik çalışması için yet-
kili idareye yapılacak başvuruda istenilen belgeler arasında 
ÇED belgesi ve rehabilitasyon projesi bulunmaktadır. Oysa, 
daha önce açıkladığımız gibi, ÇED Raporu içinde yer alan re-
habilitasyon (doğaya yeniden kazandırma) projesi kavramsal 
bir yaklaşım olup işletme sırasında derlenen verilerle ayrıntıla-
narak kesin biçimini aldığından orman idaresine verilen proje 
gerçeği yansıtmayacaktır.

Bu yönetmeliğe göre, Rehabilitasyon Projesi, madencilik yapılan 
sahanın bozulacak doğal yapısının yeniden düzenlenmesi, do-
ğal dengesinin kurulması, alanın yeniden insanların ya da diğer 
canlıların güvenle yararlanabileceği duruma getirilmesini sağla-
yacak biçimde rehabilite amacıyla hazırlanacak projeyi tanım-
lamaktadır. Burada geçen Rehabilite terimiyse orman izninin 
başlangıcından sona ermesine kadar geçen sürede, izin alanının 

çevre güvenliği sağlanarak rehabilitasyon projesine uygun ola-
rak iyileştirilmesini, orman ekosisteminin tesisi amacıyla ağaç-
landırma ve silvikültür teknikleri kullanılarak çevreye uyumlu 
hale getirilmesi işlemini anlatmaktadır. Orman izni alınmadan 
bu alanda madencilik yapılamayacağından iznin başlaması ve 
bitmesi de madenciliğin yapılacağı süreyi göstermektedir.

Yönetmeliği beşinci bölümü Rehabilite işine ve Rehabilitas-
yon Projesi’ne ayrılmıştır. İdare, madencilik yapılan alanın 
kullanım öncesi dönemde çoraklık ve verimsizlik gibi olum-
suz nitelikler taşıyor olmasını rehabilitasyon yapılmaması için 
gerekçe olarak kabul etmemektedir. Rehabilitasyonun orman 
izninin bittiği tarihte bitirilmesi esastır; bitirilememesi duru-
munda bir yıl ek süre verilir, fakat bu ek sürede madencilik ça-
lışması yapılamaz. Rehabilitasyonun yapılmaması durumun-
da bu işlem orman idaresince yapılır veya yaptırılır; yapılan 
harcamalar da maden işleri idaresine verilen çevre ile uyum 
teminatından alınır.

İzin sahibi her yıl Eylül ayının sonuna kadar madencilik faaliyeti 
yaptığı alandaki rehabilite işleminin gelişimi hakkında idareye 
bir teknik rapor verir. Madencilik yapılan alanın tümü çalışma-
nın tamamlanmasından sonraki bir yıl içinde rehabilitasyon 
projesinde belirtilen madencilik sonrası kullanıma uygun du-
ruma getirilir.

Terk Edilmiş Madenler
Madenin kapatılması ve doğaya yeniden kazandırılmasında 
unutulmaması gereken ve mutlaka önlem alınması gereken 
bir konu da terk edilmiş madenlerdir. Yıllar öncesinden terk 
edilerek sahipsiz kalmış olan maden ocakları ile buralardaki 
atık ve pasalar sürekli çevre kirliliği oluşturmaktadır. Hatta bu 
tehlike, Gediz havzasındaki eski cıva madenlerinde olduğu gibi 
bölgesel boyutlara da ulaşmıştır.

Terk edilmiş madenlerdeki sorunlara, maden atıklarının yöne-
timi de içinde olmak üzere çözümler getirilmesi ve uygulan-
ması gerekmektedir. Çalışmalar sırasında, bu türden madenler 
ve atıkların bir ekonomik potansiyele sahip olduklarının orta-
ya konması durumunda bunların ekonomiye kazandırılması 
da önemlidir. Ülkemizdeki terk edilmiş madenler ile bunların 
atık ve pasaları konusunda en sağlıklı çalışmayı MTA Genel 
Müdürlüğü’nün yapabilecek kapasitede olduğu tartışılmaz bir 
gerçektir.

Sonuç
Üretim faaliyeti sona ermiş bir madenin, ileride tehlike ve kir-
lilik kaynağı olmaması için uygun ve etkin bir biçimde kapatıl-
ması ve sahanın doğaya yeniden kazandırılarak terk edilmesi 
çevre korumanın en önemli hedeflerindendir. Maden kapatma 
ve doğaya yeniden kazandırma (rehabilitasyon) planları daha 
projenin başında dikkate alınmalı ve aramalardan itibaren uy-
gulanmalıdır. Maden gelirinin kalmadığı dönemde, kapatma 
sürecinde sıkıntıya düşmemek için bütün kapatma planının 
mali boyutu da işletmenin başlangıcında maden bütçesine  
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ABD-Maryland’de bulunan Mardis Maden Sahası yapılan çalışmalar sonucu golf sahasına dönüştürüldü.

konulmalıdır. Bu proje, sadece bir çevresel araç olarak düşü-
nülmemeli aynı zamanda kapatma sonrasında yerel toplumun 
sosyo-ekonomik durumunu da kapsamalıdır. Maden kapatma, 
çalışanları ve yöre halkını çok yakından ilgilendirdiğinden ka-
patma ve doğaya yeniden kazandırma projesi hazırlandığında 
paydaşlara anlatılmalı ve kapatma döneminin aşamalarında da 
durum hakkında bilgilendirilmelidirler. 
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YENİLİKLER
HEYECAN VERİCİDİR
BATARYALI, OTOMATİK, VERİMLİ SANDVIK DD422iE.

Sektörde ilk çift bomlu Sandvik DD422iE, yerleşik bir bataryanın elektrik enerjisini 
kullanarak yürüyüş sırasında sıfır emisyon üretir.

Sandvik DD422iE, ilk bataryalı, otomasyonlu madencilik jumbomuzdur.

Devrim niteliğindeki bir elektrik sistemine sahip Sandvik DD422iE, dizel motor
yerine elektrikli batarya gücü kullanarak yürüyüş sırasında sıfır emisyon üretir. 
Bu, daha az yakıt yanması, daha az ısı ve daha az gürültü anlamına gelir. Böylece, 
madende daha güvenli, daha sağlıklı, daha verimli delgi yapılmasına olanak sağlar 
ve geleneksel dizel motorlara kıyasla işletme ve havalandırma maliyetlerini de 
önemli ölçüde düşürür.

Yeni Sandvik DD422iE. Yenilikler heyecan vericidir.
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Yılmaden Holding Atık Yönetim 
Anlayışı ve Sıfır Atık Hedefi

Yılmaden Holding olarak 4 kıtada 7 
ülkede yürüttüğümüz madencilik 
ve metal üretim faaliyetlerimizde 
çevre ve iş güvenliği konularına 

özel hassasiyet gösteriyoruz. Operasyonlarımızda, faaliyet gös-
terdiğimiz ülke standartlarının yanı sıra uluslararası standartla-
rı da sağlamak öncelikli hedefimiz. Bu sayede, holding çapında 
benimsenen ve tüm işletmelerimizde üst seviyede uygulanan 
bir çevre ve iş güvenliği kültürü oluşturmayı başardık. Aksi tak-
dirde Rusya ve Kazakistan gibi hem iklimsel hem de ticari ve 
politik zorluklar içeren ülkelerde, İsveç ve ABD gibi çevre ka-
nunlarının en üst seviyede uygulandığı ülkelerde, Kolombiya 
gibi coğrafi ve siyasi güçlüklerin aşılması gereken deniz aşırı 
bölgelerde operasyonlarımızı yıllardır başarıyla sürdürmemiz 
mümkün olamazdı.

Bu anlayışla, bünyemize kattığımız işletmelerin tamamında 
birçok alanda fark yaratarak daha çevreci ve güvenli üretim 
yapmanın yanında karlılığımızı da önemli ölçüde arttırdık. Sür-
dürülebilir madencilik açısından örnek teşkil ederken, yöre hal-
kının ve ulusal kurumların güvenini kazanarak bölge ve ülke 
ekonomisine önemli katkılar sağladık. Yılmaden Holding’in 
kısa zamanda Türkiye’nin en büyük krom cevheri ve ferrokrom 
üreticisi olmasının yanında, dünyanın da bu alandaki sayılı ve 
saygın madencilik şirketleri arasına girmesinin altında yatan en 
önemli neden bu anlayıştır.

İşletmelerimizde üretimin çevresel etkisini bertaraf etmeye 
yönelik önlemlerimiz her yıl planladığımız yatırım kalemlerinin 
en büyük kısmını oluşturuyor. Üretim sırasındaki tüm çıktıla-
rımız mevcut atık yönetim planımız çerçevesinde hem nicelik 

hem nitelik açısından değerlendirilerek uygun kategorilerde 
sınıflandırılıyor. Daha sonra, kategorilerin gerektirdiği atık ber-
taraf önlemleri yerel ve uluslararası standartlara göre belirleni-
yor ve hassasiyetle uygulanıyor. 

2018 yılında Kazakistan’ın Aktobe Bölgesi’nde bulunan yer altı 
kromit madenimizde, madenden çıkan drenaj suyunun içme 
suyu standartlarında doğaya kazandırılması amacıyla yaklaşık 
3 milyon dolarlık bir atık su arıtma tesisi yatırımı gerçekleştir-
dik. Bu proje çevresel etki bertarafı yanında, yöre halkının gü-
venle kullanabileceği bir su kaynağı sağlamış olmak açısından 
da çok önemliydi. Projenin bir Türk mühendislik ve ekipman 
üreticisi firma tarafından gerçekleştirilmiş olması da bizim için 
ayrı bir gurur kaynağı oldu.

Çevresel önlemlerin alınmasının yanında, bunların düzenli 
olarak izlenmesi ve raporlanması da büyük önem taşıyor. Bu 
sayede herhangi bir emisyon artışı veya sızıntının büyümeden 
önlenebilmesi sağlanabilir. Her işletmemizde bulunan ve mer-
kezi olarak koordine edilen çevre birimlerimiz, gerekli nokta-
lardaki toz, gürültü, su gibi parametrelerin gözlendiği ölçüm 
istasyonlarından aldıkları verileri periyodik olarak ölçüp değer-
lendiriyor.

Sıfır Atık
Birçok endüstriyel ölçekli firmanın ulaşmak istediği nokta olan 
“Sıfır Atık” ilkesi Yılmaden Holding’in de hem çevresel hem de 
ekonomik açıdan çok değerli gördüğü bir hedef. Bunun yanı 
sıra Yılmaden Holding’in dünyanın bu hedefe en çok yaklaşan 
madencilik firması olduğunu söylersek abartmış sayılmayız. 
İşlem görmüş her malzemenin ekonomik bir değer içerdi-

Dr. Cemil Acar
Yılmaden Holding

Cevher Zenginleştirme Direktörü

DOSYA KONUSU: MADENCILIKTE ÇED, ÇEVRE MEVZUATI, ATIK YÖNETIMI

118





www.madencilikturk iye.com
15 Nisan 2019

ğine inanıyor ve bu değeri ortaya çıkarmayı 
amaçlıyoruz. Bu konuda holding çapındaki 
uygulamalardan birkaç örnek verebilirim:

Elazığ’da bulunan Eti Krom AŞ ferrokrom fı-
rınlarımızda, baca gazı emisyonlarımız kulla-
nılan özel filtreler sayesinde belirlenen limit 
değerlerin çok altında tutulurken, filtrelerde 
tutulan tozları üretimde kullanarak maddi 
değerin havaya uçmasına da engel oluyoruz. 
Baca emisyonlarımız çevre il müdürlüğüne 
bağlı online ölçüm cihazları ile sürekli olarak 
izlenebiliyor.

Yine Eti Krom fabrikamızda ferrokrom üretimi 
sırasında oluşan cüruflardan fiziksel yollarla 
metali geri kazandıktan sonra, elde edilen te-
miz cürufu agrega olarak beton ve parke taşı, 
yağmur oluğu gibi yapı malzemeleri üreti-
minde kullanıyoruz. Ayrıca, onlarca yıldır tesis 
sahasında bekletilen cürufların içerisinden de yılda 7000 ton ci-
varında metal üretmeyi başardık. Bu işlemden sonra arda kalan 
cüruflar da yine aynı amaçla değerlendirilerek hem maden ocak-
larımızdaki beton ihtiyacı karşılanıyor hem de yöre halkı ve bele-
diyelerin çevre düzenlemelerine katkıda bulunuluyor.

Fırınlarımızdaki atık ısının kazanılarak enerjiye dönüştürülmesi 
de değerli projelerimizden. 2016 yılından beri, 28 MW gücün-
deki fırınımızdan 3,5 MWh enerjiyi buhar türbini vasıtasıyla 
geri kazanıyoruz. Bu sayede daha az enerji harcayarak çevresel 
değer yaratırken, üretim maliyetlerimizi de düşürerek ekono-
mik değer yaratıyoruz.

Kazakistan’da da benzer bir anlayışla hareket ederek atık sto-
kunda bulunan, ekonomik değer ihtiva eden ancak pazar bula-
mayan kromit atıklarımızı proseste yaptığımız birkaç sistemsel 

geliştirme sayesinde ekonomiye kazandırmayı başardık. Bu 
sayede üretim verimliliğimizi %55’ler seviyesinden %70’lere 
çıkarabildik.

Yenilikçi Kromit Atığı Geri Kazanım Projesi
“Milli Enerji ve Maden Politikası” ışığında, lisans tezinden 
yola çıkarak, iki yılı aşkın bir süredir AR-GE çalışmalarını yürüt-
tüğümüz, kromit atıklarından ve düşük tenörlü cevherlerden 
yüksek verimlerle kromit kazanımını konu alan projemiz 2019 
Şubat ayı itibariyle pilot çapta üretime başladı. Bu proje saye-
sinde kromit konsantre tesisimize ait atık sahasında bulunan 
yaklaşık 1 milyon ton atığı geri kazanırken, düşük tenörlü ol-
ması sebebiyle işletilemeyen bazı kromit ocaklarımızı da üreti-
me açacağız. Projenin önemli bir özelliği de kromit ile birlikte 
olivin mineralini de kazanabiliyor olmamız. Geriye kalan ser-
pantin ürününü ise yer altı ocaklarımızda dolgu malzemesi 
olarak kullanmak üzere AR-GE çalışmalarımıza başladık. Böy-
lelikle mevcut atık sahasını tamamen temizleyerek oluşacak 
vadiyi doğaya kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu projemiz yenilik-
çi ve çevreci olmasıyla birlikte yaklaşık 52 milyon dolarlık bir 
değer yaratacak olması sebebiyle tüm sektör oyuncularının 
ilgisini çekiyor.

Maden Atıklarının Karakterizasyonu ve Maden 
Atığı Bertaraf Tesislerinin Sınıflandırılması
15 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren Maden Atıkları 
Yönetmeliği maden atıklarını pasa ve zenginleştirme tesisi 
atığı olarak sınıflarken, aynı zamanda asit üretme potansiyeli 
açısından da karakterize ederek, gerekli bertaraf ve depola-
ma tesisi standartlarını tanımlıyor. Önceki yönetmelikte ma-
den atıklarının cevher türü, mineral ve elementel içeriğine 
göre yapılan atık sınıflaması, yeni yönetmelik ile Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarca 
yapılan bir dizi analiz ve inceleme sonucuna göre belirleni-
yor. Laboratuvar raporu bir tavsiye niteliğinde olup, son 
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karar bakanlık tarafından 
alınıyor. Yönetmelikte ya-
pılan bu değişiklik ile, her 
maden işletmesine ait 
atık özel olarak inceleni-
yor ve atığın çevresel et-
kisi tespit edilerek uygun 
atık sınıfı belirleniyor. 

Yönetmelikteki değişik-
lik sülfür içerikli cevher-
ler (bakır, kurşun, çinko, 
pirit, kalkopirit, piratin, 
sfalerit, galen, vs.) açısın-
dan önemli bir değişiklik 
yaratmıyor. Bu tür cev-
herlere ait zenginleştir-
me atıkları analize gerek 
duyulmadan A kodu ile 
Tehlikeli Atık olarak sınıflandırılıyor. Ayrıca, işletmeci tara-
fından tehlikeli atık sınıfında olduğu kabul edilen zenginleş-
tirme atıkları için de herhangi bir analiz yapılmasına gerek 
duyulmuyor.

Pasa atıkları da sülfür içermeleri halinde potansiyel atık üre-
tici olarak görülüyor ve önleyici tamponlama, sızıntı sularının 
toplanması ve çevresel izleme sistemlerinin kurulması zorunlu 
kılınıyor. Yine tüm pasa atıkları için de sülfür içeriği ve statik-ki-
netik testler yapılarak asit üretim potansiyeli belirleniyor ve 
gerekli atık kategorisi tanımlanıyor.

Yeni yönetmelikten en çok etkilenen madencilik kolu ise 
krom üretimi oldu diyebiliriz. Inert sınıftan çıkarılan krom 
tesisi atıkları sektörde bazı soru işaretlerinin doğmasına 
sebep oldu. Yeni yönetmelikle karakterizasyon testlerinde 
Tübitak tarafından tehlikeli atık sınıfına girdiği yönünde ra-
por verilen kromit tesisi atıkları olduğunu görüyoruz. Aynı 
atık için üniversiteler tarafından farklı sınıflandırma yapı-

labiliyor. Bu da özellikle kromit tesisi atıkları için atık sınıf-
landırma konusunun henüz tam olarak netleştirilmediğini 
gösteriyor.

Tehlikeli sınıftaki bir atık için asgari 50 cm kalınlığında ve 10-9 

m/sn geçirimsizlik katsayısına sahip kil dolgu ile birlikte HDPE 
(yüksek yoğunluklu polietilen) jeomembran ile güçlendirilmiş 
atık depolama tesisi gereksinimi varken, tehlikesiz sınıf için dü-
şük seviyede de olsa bir geçirimsiz tabaka oluşturma koşulu 
bulunuyor. Hali hazırda tesis atıklarını depoladıkları alanlarda 
bu şartları sağlamayan işletmeciler için ciddi ek maliyetler do-
ğabilir. Bu da Güney Afrika kromlarıyla sıkı bir rekabet halinde 
olan yerli kromit cevheri üreticilerinin rekabet güçlerini azal-
tacaktır. 

Detaylı bilgi için: 
Cemil Acar cemil.acar@yildirimgroup.com 
Nejla Yaşar nejla.yasar@yildirimgroup.com 
ile iletişime geçebilirsiniz.
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ESAN’ın Çevre Anlayışı

Esan’ın çevre konusundaki yaklaşımından bahse-
debilir misiniz? Çevre yaklaşımınız iş süreçlerinizi 
nasıl şekillendiriyor?
Esan, 1978 yılında başladığı faaliyetlerini madenciliğin etki 
alanının ve sürdürülebilir bir geleceğe etkisinin bilinciyle yü-
rütmektedir. Daha iyi bir gelecek için ürün yelpazesinde bulu-
nan madenlerin arama safhasından nihai ürün olarak piyasaya 
sunulmasına kadarki tüm iş süreçlerinde sürdürülebilir ma-
dencilik yaklaşımını gözetmektedir. Sürdürülebilir madencilik 
anlayışı, ülkemizin doğal kaynakları olan madenlerimizin tüm 
toplum için maksimum faydayı yaratacak şekilde işlenmesi ve 
sürdürülebilir üretim faaliyetlerinin planlamasına katkı sağla-
maktadır. 

Esan uhdesindeki ruhsat 
sahalarında uluslararası 
standartlarda gerçek-
leştirilen yıllık 100.000 
metre karotlu sondajla 
maden arama ve kaynak 
modelleme çalışmala-
rını sürdürmekte, hem 
maden arama sürecinde 
hem de bunu takip eden 
hammadde kullanımında 
verimliliği arttırmaya yö-
nelik üretim planlaması 
yapmaktadır. Bu plan-
lamalarda uzmanlarca 
doğrulanan verilerle 
tenör, kalite ve ürün çe-
şitliliği gözetilirken, tek 
başına değerlendirilme 
imkânı olmayan cevher-
ler de harman yapılarak 

ve tesislerde işlenerek insanların kullanımına ve ekonomiye 
kazandırılmaktadır. Bu süreçteki kritik unsurlardan birincisi, 
ruhsat sahalarında gerçekleştirilen arama faaliyetleri ile re-
zerv, kalite veya tenörün doğru ve tam olarak ortaya konul-
ması, yani kaynağın tanımlanmasıdır. İkincisi ise tanımlanan 
kaynakların daha az enerji ve su tüketen güncel teknolojiler, 
otomasyon ve sürekli iyileştirmeye yönelik makine-ekipman-
lar ve verimlilik odaklı üretim metotları aracılığı ile pazarın ih-
tiyaç duyduğu ve sürdürülebilir ürünlerin elde edilmesidir. 
Bu iki unsur dikkate alınarak Esan’da, Araştırma-Geliştirme, 
Planlama, Üretim-Zenginleştirme ve Çevre süreçleri en başın-
dan itibaren birlikte planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. 
Böylelikle en önemli kaynakların başında gelen hammadde-
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nin sürdürülebilir kullanımı sağlanmakta ve yer altı zengin-
liklerimiz gelecek nesillerin ihtiyacı da gözetilerek yer üstüne 
kazandırılmaktadır.

İşletmelerden kaynaklanan atıkların yönetimi ve değerlendiril-
mesi içinse mümkünse atık üretmeyecek veya en az atık ürete-
cek teknolojilerin kullanılmasına öncelik verilmektedir. Atıkla-
rın kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü 
konularında çalışmalar sürekli olarak devam etmektedir. 

“Sıfır Atık” çalışması kapsamında tesislerinizde 
hangi atık yönetim çalışmalarını gerçekleştiriyor-
sunuz?
Esan olarak bu konuda uzun süredir çalışmalar yapmaktayız. 
Sıfır Atık yaklaşımımız ile tesislerimizden kaynaklanan evsel, 
endüstriyel ve proses atıklarının en aza indirilmesi, endüstri-
yel simbiyoz kapsamında herhangi bir üniteden veya tesis-
ten kaynaklanan bir artığın/atığın alternatif hammadde veya 
ara ürün olarak değerlendirilmesi yönünde çalışmalarımız 
bulunuyor. 

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Döngüsel Eko-
nomi Çalışma Grubu’nun çalışmalarına katkıda bulunuyoruz; 
malzemelerin sektörler arası yeniden kullanımını desteklemek 
amacıyla tasarlanmış, bulut tabanlı bir platform olan ve Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı’nın da proje ortağı olduğu Türkiye 
Materials Marketplace’in de madencilik sektöründen olan tek 
aktif kullanıcısıyız. Bu platformda bir sektörün atığı bir diğeri-
nin hammaddesi olabilir yaklaşımı ile ortaya çıkan endüstriyel 
simbiyoz kavramının tesislerinde uygulanabilirliğine öncelik 
verilmektedir. 

Esan’da en iyi üretim teknikleri ile madencilik faaliyetlerimizi 
sürdürürken, proses kaynaklı atıkları değerlendirmek için yeni 
teknolojiler ve kavramları sürekli takip ediyoruz. Endüstriyel 
simbiyoz, alternatif hammadde ve yan ürün olasılığı bulunan 
atıkların mutlaka değerlendirilmesini sağlıyoruz. Örneğin; 

• Balya Kurşun Çinko İşletmesinde gerçekleştirilen “pasadan 
kasaya” projesi ile sistemde mevcut olan ön zenginleştirme 
sürecine alternatif hammadde sağlanmış ve yer altından çıkan 
metal içeriği işlenebilir sınırlanır altında olan pasalar, ekono-
mik olarak değerlendirilerek cevhere değer kazandırılmıştır. 

• Bozüyük Hammadde Zenginleştirme Tesisi başka bir ham-
madde üreticisine ait kil atıkların (kaolen) kullanımı ile reçete 
revizyonları yapılarak laboratuvar testleri tamamlanmıştır. Ge-
rekli yasal şartların sağlanması sonrasında doğrudan üretim 
prosesine entegre edilecektir. Bu sayede ocaktan üretilecek 
hammadde miktarı daha az olacağından ocak ömrü ve ham-
maddenin sürdürülebilirliği artırılacak ve endüstriyel simbiyoz 
kapsamında başka bir işletmenin atığının hammadde olarak 
değerlendirilmesi söz konusu olacaktır. 
• Yeniköy Feldspat Zenginleştirme Tesisi ana ürün haricinde 
çıkan ara ürünlerin tarımsal maksatlı kullanılabilirliğine iliş-
kin bölge halkının talebine istinaden yaklaşık 3 yıldır bölge-
deki tarım kooperatifleri ve üniversiteler ile birlikte bir tarım 
projesi gerçekleştirilmektedir. Ekonomik değeri daha az olan 
hammaddelerin işletme içerisinde alternatif kullanımlarına ek 
olarak bu proje ile fidan yetiştiriciliği yapılması hedeflenmek-
tedir. Sahaya yaklaşık 6.600 adet yayılmacı ardıç, ateş dikeni ve 
zakkum bitkisi uygulanmış, 600 adet meyve fidanı dikimi ger-
çekleştirilmiştir. 

Bakanlığın “Sıfır Atık” Projesi ile eş zamanlı olarak biz de 
Esan’da “Mavide Hayat Var!” Projesi’ni hayata geçirdik. Bu 
Projemiz ile Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma 
Programı doğrultusunda Sorumlu Üretim ve Tüketim he-
define katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda mevcut 
sürdürülebilirlik uygulamalarımızla beraber çevre bilincinin 
bireylerden topluma doğru genişletilmesi, satın alma ve ya-
tırım politikalarında çevresel kontrol mekanizmalarının haya-
ta geçirilmesi, Endüstri 4.0’ı referans alarak dijital dönüşüm 
ve bütünleşmiş bir çevre yönetim sisteminin kurulması gibi 
hedeflerimiz var. Bu Proje kapsamında dünyada kabul edilen 
atık hiyerarşisi baz alınarak 5D (5R) Felsefemizi oluşturduk.  Biyolojik Atıksu Arıtma Ünitesi ve Atık Yağ Toplama Tankı

125



www.madencilikturk iye.com
15 Nisan 2019

Yeniden Düşün (Rethink), Tüketimi Durdur 
(Refuse), Daha Az Tüket (Reduce), Yeniden 
Değerlendir (Reuse), Geri Dönüştür (Recyc-
le) Prensipleri ile 5D felsefemizi uygulamaya 
aldık. Bu kapsamda öncelikle farkındalık ya-
ratacak eğitim ve sohbetler ile tüm çalışanla-
rımızın dikkatini çekiyor, tüm iş süreçlerinde 
ve bireylerin özel hayatlarında 5D felsefesinin 
önemini ve uygulanabilirliğini vurguluyoruz.

Yeniden Düşün prensibimiz ile tüketme ihtiyacının analiz edil-
mesi ve eldeki kaynaklar kullanılarak ihtiyaçların giderilmesi 
ihtimalinin üzerinde duruyoruz. Bir örnekle anlatmak gerekirse 
eskiden pasaya ayrılmış malzemelerin ürün reçetelerinde kul-
lanılmasının araştırılması ve gerekli analizlerin yapılması sonu-
cu yeni bir hammadde ve doğal kaynak kullanımı yerine elde 
bulunan malzemenin değerlendirilmesini sağlıyoruz. Tüketimi 
Durdur prensibimiz ile sürdürülebilirlik bakış açısı ile zararlı/
gereksiz olduğu düşünülen tüketimlerin reddedilmesini des-
tekliyoruz. Daha az tüket ile hammadde, enerji ve su tüketim-
lerini azaltıcı önlemler almayı, kaynakları verimli kullanmayı 
teşvik ediyoruz. Yeniden Değerlendir ile işe yarayacak malze-
meleri (hammadde veya enerji kaynağı) atık olarak değil yeni-
den kullanılabilir ürün olarak değerlendirmek için yöntemler 
geliştiriyor Geri Dönüştür prensibi ile artık kullanılamayacak 
malzemeleri geri dönüştürerek, hammaddelerin yeniden eko-
nomiye katılmalarını sağlıyoruz. 

Evsel ve endüstriyel atıkların yönetiminde en temel noktamız; 
atık oluşumunu engellemek. Bunun yanında ofislerde enerji, 
atık ve su kullanımına yönelik de çalışmalar proje aşamasında 
planlanmakta. Örneğin bireysel atık üretiminin en aza indiril-
mesi, atıkların niteliklerine göre ayrıştırılması amacıyla merkez 
ofisimizde bireysel çöp kutusu kullanımı terk edilmiş sadece 
ortak alanlarda atık ayrıştırma üniteleri konumlandırılmıştır. 
Atık oluşumu kaçınılmaz olan durumlarda ise atıklar kayna-
ğında ayrı toplanarak ve tesis içinde değerlendirilemeyecek 
atıklar tesis dışındaki lisanslı atık işleme/bertaraf/geri kazanım 
tesislerine gönderilmektedir. 

Kg/Yıl Geri Kazanımdan Sağlanan Yaklaşık Faydalar

Kağıt 500.000 8.500 adet ağaç 17.000 kişinin O2 ihtiyacı 1.464 ailenin aylık su 
tüketimi

Plastik 500.000 7.000.000 kWh Enerji 15.625.000 adet pet şişe 1.953.125 adet futbol 
forması

Metal 1.400.000 1.820.000 kg hammadde 107.692.308 adet metal 
içecek kutusu

10.769.231 adet TV’ 
nin 30 saatte harcadığı 

elektrik enerjisi

Cam 35.000 3.500 lt benzin 70.000 adet cam içecek 
şişesi

2.800 adet bilgisayarın 
25 dakika çalışması

Son 3 yılda toplamda yaklaşık 120.000 kg atık yağ, 750.000 kg teh-
likeli atık, 6.000.000 kg tehlikesiz atık, 2.400.000 kg ambalaj atığı 
toplanmış ve geri kazanımı sağlanmıştır. Ortalama yıllık veriler ve 
geri kazanımdan sağlanan yaklaşık faydalar yukarıdaki gibidir. 

Enerji ve su kaynaklarının verimli kullanımı için 
akıllı çözümler üretmeyi hedeflediğinizi biliyo-
ruz. Bu konular hakkında bilgi verebilir misiniz?
2006 yılından bu yana Esan’a ait üretim ve tüketim kalemleri ile 
iyileştirme faaliyetlerini içeren Sürdürülebilir Kalkınma Perfor-
mans Göstergeleri Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 
doğrultusunda üç aylık sürelerde raporlanmaktadır. 

Katılımcısı olduğumuz T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı'nın (UNIDO) birlikte dü-
zenlediği, "Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması" projesi 
kapsamında dokuz ay süren denetim, eğitim ve raporlamadan 
oluşan yoğun bir süreç sonunda Çine Kuvars Tesisimiz ve Ye-
niköy Feldspat Tesisimiz "Enerji Yönetimi Sistemi (EYS) Başarı 
Sertifikası" almaya hak kazanmıştır. 

Su kaynaklarının verimli kullanımı için proses sularının geri 
dönüşümlü olarak kullanılmasına ve kayıp/kaçakların bertaraf 
edilmesine önem veriyoruz. Tüm tesislerimizde kapasitelerine 
göre değişken olmakla beraber yaklaşık %87-92 oranında geri 
dönüşümlü su kullanıyoruz.

Karbon salınımını önleme konusunda çalışmala-
rınız olduğunu biliyoruz bu konuda hakkında bil-
gi verebilir misiniz?
Bazı tesislerimizde faaliyete geçirdiğimiz Güneş Enerji Santral-
lerimiz ile 2014 yılından bu yana enerjimizin bir kısmını yeni-
lenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Yeni yatırımlarımız-
da da yenilenebilir enerji temini için projeler geliştirilmesine 
öncelik tanıyoruz. İş makinaları ve şirket araçlarımızda karbon 
ayak izimizi azaltma yönünde seçimler yaparken kullanım po-
litikalarımız ile de bireysel katkı sağlıyor bir yandan da farkın-
dalık kazandırıyoruz. Şirket etkinliklerinde karbon ayak izi he-
saplama yöntemlerinden faydalanarak “karbon sıfır” etkinlikler 
düzenlemeye özen gösteriyoruz. 

Maden üretimi esnasında iş makinelerinin tükettiği ve zen-
ginleştirme tesislerinde tüketilen doğalgaz, LNG ve LPG gibi 
fosil yakıtlardan kaynaklanan karbon ayak izimizi küçültmek 
için enerji verimliliği çalışmalarının yanı sıra geniş kapsamlı  İşletmede ve En Yakın Hanede Eş Zamanlı Yapılan Gürültü Ölçümleri
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ağaçlandırma faaliyetleri de yapıyoruz. Sadece üretimi biten 
alanların değil, mevcut çalışma bölgelerimizin de ağaçlandı-
rılması için çalışıyoruz. Tesislerimizde üretim aşamasında da 
fidanlıklar, meyve sebze bahçeleri kurarak madenciliğin top-
rakla dost olduğunu kanıtlıyoruz. Yine bu amaçla, Genel Mü-
dürlük ofisimizi fosil yakıt kaynaklı karbon ayak izini en aza 
indirecek şekilde yeni bir lokasyona taşıdık. Böylece araçla kat 
edilen mesafeyi yılda 1.500.000 kilometre azaltıyoruz. 

40. Yılımızı kutladığımız 2018 sonunda ise “Geleceğe Bizden 
40.000 Ağaç” diyerek faaliyette bulunduğumuz tüm bölgeler-
de fidan diktik. Böylece sadece 2018 yılında diktiğimiz 40.000 
fidanımız ile yaklaşık 800 milyon kg’dan fazla CO2 tutulmasına 
katkı sağlamış olduk.

Şirketinizin çevre hassasiyetleri ve atık yönetimi 
politikalarını anlatabilir misiniz?
Dünya Ekonomik Forumu'nun Sorumlu Maden Kaynakları Yö-
netimi Konseyi, 10 yıllık bir araştırma sonucu olarak 2014 yılın-
da Sürdürülebilir Bir Dünyada Madencilik ve Metaller başlıklı 
bir rapor yayınlamıştır. Bu raporun en önemli çıktılarından biri 
madencilik şirketlerinin “değeri yeniden tanımlaması” gerekli-
liğidir. Diğer bir deyişle, madencilik şirketlerinin değer tanımı 
faaliyet gösterdiği toplumların refahını içermelidir.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrul-
tusunda belirlenen Esan’ın yüksek hedefleri arasında “Çevre 
ve İSG alanında öncü olmak” hedefi bulunmaktadır. Temel 
değerlerimiz arasında “Çevreye ve topluma karşı duyarlı ol-
mak ve katkı sağlamak” bulunmaktadır. Kuruluşumuz bün-
yesinde faaliyet gösteren Çevre Yönetim Birimimiz de bu 
kapsamda yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. 
İnsana ve çevreye saygı önceliği ile çevresel etkilerini en aza 
indirmeyi amaç edinen Esan, faaliyetlerinin sürdürülebilir 
şekilde devamlılığını sağlamak ve çevre yönetim hizmeti 
vermeye yetkili olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’n-
dan 07.05.2012 onay alarak Maden Hakları ve Çevre Müdür-
lüğü bünyesinde Çevre Yönetim Birimi’ni kurmuştur. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı yetki ile Esan Çevre Yöne-
tim Birimi, Çevre mevzuatı gereğince alınması gereken izin 
ve onay süreçlerini yönetmekle beraber, doğal kaynakların 
verimli kullanılması, çevresel etkilerin önlenmesi, tespiti, 

takibi, azaltılması, üretimi tamamlanan alanların doğaya 
kazandırılması, çevre eğitimleri ve iç denetimleri gerçekleş-
tirmektedir. 

Esan Çevre Yönetim Birimi, sürdürülebilir madencilik anla-
yışının gereklerine uyumlu olarak, kaynakların kullanımında 
verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalarda da bulunmaktadır. 
Özellikle, birim üretim başına enerji ve su kullanımının dü-
şürülmesi için sürdürülebilir iyileştirme faaliyetlerine odak-
lanmakta, işletmelerden kaynaklanan atıkların yönetimi ve 
değerlendirilmesi konusunda yoğun çaba harcamakta ve atık 
üretmeyecek veya en az atık üretecek teknolojileri kullanmak, 
atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri dönü-
şümü konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaları ya-
parken hem yurtiçi hem de yurtdışı kaynaklar araştırılmaktadır. 
En iyi uygulamalar ve tekniklerin uygulandığı işletmeler refe-
rans alınarak kendi bünyemizde de en iyi uygulama örnekleri 
İnovasyon Projeleri hazırlanarak ödüllendirilmektedir.

Esan, ayrıca Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Çevre Birimi’n-
de de yer alarak çalışmalara katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda 
madencilik sektöründeki çevresel uygulamalar ve yükümlü-
lükler üzerinde karar mercilerinin taleplerinin sektörel olarak 
değerlendirilmesine destek vermektedir. Periyodik olarak ya-
pılan toplantılarda sektörel sorunlara yönelik çalışmalara katkı 
sağlamakta, TMD’yi temsilen kurum ve kuruluşların sektörel 
toplantıları/görüşmelere iştirak etmektedir. 

Ağaçlandırma Çalışmalarına Örnek
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Brezilya’da Çöken 
Atık Barajına Bir Bakış

Brazilya’nın Minas Gerais Eyaletinin Brumadinho Şehri yakın-
larında bulunan ve Brezilyalı Vale şirketi tarafından işletilen 
Corrego do Feijao madeninde 2019 yılının Ocak ayında bir 
atık barajı çöktü. 1976 yılında inşa edilen ve 2015 yılına kadar 
kullanımda olan atık barajı 249,5 m2 üzerindeki bir alanda ko-
numlanmakta ve 11,7 milyon m3 ince taneli (teyling) atık içer-
mekteydi. Yaşanan olay sonrası 200’ün üzerinde kişi hayatını 
kaybederken 100’e yakın kişi ise hala bulunamadı. Atık bara-
jının çökmesi yüzlerce insanın bölgeden tahliye edilmesine 
neden oldu ve çevreye büyük zarar verdi. 

Şirket tarafından yapılan açıklamada “Dam I” olarak tanımlanan 
atık barajının uzman küresel bir şirket tarafından incelemelere 
tabii tutulmakta olduğu belirtildi. Atık barajının 70.389/2017 
numaralı DNPM Kararı’nda belirtilen şekilde barajların periyo-
dik güvenlik incelemesi ve düzenli baraj denetimi süreçleriyle 
ilgili olarak sırasıyla 13/06/18 ve 26/09/18 tarihlerinde stabili-
te raporları yayınlandı. Dünyadaki en iyi uygulamalara eşde-
ğer bir güvenlik incelemesi gerçekleştirildiğini belirten Vale, 
gerçekleştirilen bu incelemenin Brezilya standartları üzerinde 
olduğu iddia ederken stabilite raporlarının barajın fiziksel ve 
hidrolik güvenliğini kanıtladığını öne sürüyor.

Vale aynı zamanda atık barajının ‘Madencilik Barajlarının Em-
niyet Yönetimi için Entegre Sistem’ (SIGBM) aracılığıyla iki 
haftada bir saha denetimlerinden geçmekte olduğunu ve so-
nuçların ‘Ulusal Maden Ajansı’na (ANM) bildirilmekte olduğu-
nu belirtti. ANM sistemine kayıtlı son denetimin 21/12/18’de 
gerçekleştirildiği ayrıca 1/8/19 ve 22/01/19 tarihinde gerçek-
leştirilen denetimlerin Vale’nin kendi sistemine kayıt edildiği 
belirtildi. Yapılan tüm bu denetimler sonucunda Vale atık ba-
rajının yapısında herhangi bir değişiklik tespit edilmemiş oldu-
ğunu açıkladı.

2015 yılında kullanımı durdurulan atık alanında yağmur dı-
şında su birikintisi olmadığını belirten şirket “Yüzeyde ya çok 
az miktarda serbest su bulunmakta ya da hiç bulunmamakta-
dır.” iddiasını dile getirdi. Şirketin bu iddiasına rağmen baraj 
içeriklerinin yapısal bozulmaya uğrayarak dışarı akması, atık 
barajının su doygunluğunun yüksek seviyelere ulaştığının bir 
göstergesi olarak değerlendirildi. 

Yer altı sularının basıncını ölçmeye yarayan bir aygıt olan pie-
zometreden “Dam I” isimli atık barajında 46’sı otomatik olmak 
üzere toplam 94 adet bulunduğu ve ölçümlerin doğruluğu-
nu kontrol etmek amacı ile 41 adet su seviyesi indikatörü ile 
gözlem gerçekleştirilmekte olduğu ifade edilirken elde edilen 
verilerin düzenli aralıklarla toplanarak jeoteknik uzmanlarca 
incelenmekte olduğu belirtildi. 

Brezilya’da ki “Córrego do Feijão” madeninin “Dam I” isim-
li atık barajında 2013 yılında gerçekleştirilen bir sıvılaşma 
(likifasyon) analizi sonucunda elde edilen bulgular ise atık 
barajının, yükleme sırasında sıkışma eğilimi gösterdiğini or-
taya koymaktadır. Bu tip yapılar sıvılaşmaya karşı hassasiyet 
göstermektedir.

Aynı zamanda barajın akım yönüne göre alt kısmında ger-
çekleştirilen standart penetrasyon (SPT) ve konik penetras-
yon testlerinden (CPT) elde edilen veriler, dokuz katmanın 
sıvılaşmaya yatkın özellikte olduğunu işaret etmektedir. Dam 
I’in yamaç yüzeyindeki belirli seddelerinde yapılan çalışmalar 
sonucu elde edilen düzeltilmiş SPT veya CPT değerleri 16 alt 
segmente bölünerek incelenmiş ve ortalama statik kayma ge-
rilme oranın (d/’v0) 0,207 olduğu bulunmuştur. Elde edilen bu 
değer kritik aralıkta bulunmakta ve sıvılaşmaya yatkınlığı gös-
termektedir.

DOSYA KONUSU: MADENCILIKTE ÇED, ÇEVRE MEVZUATI, ATIK YÖNETIMI
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Statik yükleme hipotezine göre hesaplanmış olan Güvenlik 
Sayısı (FS)tetikleme değerleri 1,14 ile 1,36 arasında değişkenlik 
göstermektedir. 2013 yılında yapılmış olan çalışmada bu bul-
gular atık barajında sıvılaşmanın muhtemel olmadığı şeklinde 
yorumlanmıştı.

Ayrıca, yer altı su seviyesinin hızla yükselerek daykların baş-
langıç seviyesine ulaşmasının barajın katmanlarında doygun-
luğu arttırarak sıvılaşmaya müsait hale getireceği öngörülerek 
gerçekleştirilen bir tetikleme sonrası analiz, bu kritik yükleme 
şartlarında bile Dam I’in yenilme hassasiyetinin düşük olduğu 
ve gerçekleştirilen analizler ve laboratuvar test programı so-
nuçlarına ek olarak sahada yürütülen diğer değerlendirmeler 
göz önünde bulundurulduğunda dahi, Dam I’in sıvılaştırma 
kaynaklı sorunlara karşı emniyetli bir yapı oluşturduğu sonu-
cuna varılmıştı.

2013 tarihli makalede belirtildiği üzere, Olson (2001) ve Ol-
son & Stark (2003b)’a göre kullanılan sıvılaştırma analizi, esas 
olarak uyumsuz topraklar için önerilmiş olsa da yöntem, atık 
barajlarındaki (genellikle yüksek doygunluğa sahip düşük yo-
ğunluklu malzemelerde) ön-sıvılaşma analizleri için tutarlı ve 
uygundur. 

Bunların yanında, Córrego do Feijão’da bulunan Dam I’de 
toplanan yüzey suyu ile atık baraj seddesi arasında minimum 
100 metrelik mesafeyi korumak için uygulanan sıkı su seviyesi 
kontrolü prosedürleri mevcuttu. Uzman bir saha ekibi tarafın-
dan barajın faaliyet süresi boyunca atık biriktirme işleminin 
denetlenmesi ve bakımı sadece şev stabilitesi için değil, aynı 
zamanda sıvılaşma potansiyeline karşı önlem almak için de ge-
rekli olduğu bilinmekteydi.

Dam I’de yaşanan olay sonrası yapılan beyanlar ile 2013 ta-
rihli raporda yer alan ifadelerin bir kısmı tartışmaya açıktır. 
Rapora göre atık materyallerin sıvılaşmaya duyarlı olduğu 
açık bir şekilde görülmektedir. Bunun yanında, raporda “Ya-
maçlar statik yükleme koşulları altında 1,14 ile 1,36 arasında 
değişen (FS)tetikleme değerlerine sahiptir.” İfadesi kullanıl-
maktadır. Ancak, atık malzemenin büyük değişkenlik göster-
diği göz önüne alındığında hesaplanan bu güvenlik faktörü 
değerleri deprem bölgelerinde uzun vadeli değerlendirme-
ler için yeterli değildir. Yüksek doygunluğa ulaşmış sıvılaş-
maya yatkın atıklar, şev stabilitesi açısından yeterli kayma 
dayanımı sağlayabilir; ancak, bu koşullar altında şev duray-
lılığı, “sıvılaşması muhtemel değil” yerine “kritik” olarak de-
ğerlendirilmelidir.

Raporda, göllenen su kenarı ile dolgu kreti arasında mini-
mum 100 metre mesafenin korunmasının ve uygun bir teftiş 
ve bakım programının yanı sıra uygulanacak katı prosedürler 
ile su seviyesinin kontrol edilmesinin önemi vurgulanmakta-
dır. Atık barajının faaliyet süresi boyunca kontrollerin hassasi-
yetle sağlanması amaçlandığına göre atık barajının kontrolü 
için kapsamlı bir izleme cihazı ağının mevcut olduğu tahmin 

edilebilir ve gerekli incelemelerin gerçekleştirildiği düşünü-
lebilir. Ancak, Dam I arkasındaki yağış havza alanından (yakla-
şık 480.000 m2) yüzey akıntısının baraj rezervuarına girmesini 
önlemek için görünür bir derivasyon kanalı bulunmamakta-
dır. Bu, toplama alanında görülecek herhangi bir şiddetli yağ-
murda suyun doğrudan Dam I’e geleceği anlamına gelmek-
tedir. Ek olarak, yaklaşık 240.000 m2 olan atık barajı üst yüzey 
alanı da doğrudan yağış toplayacaktır. Bölgede Aralık ve 
Ocak aylarında ortalama yağış miktarının yaklaşık 30 cm ol-
ması öngörülmektedir. Bu iki aydaki yağış miktarı göz önüne 
alınır ve buharlaşma ihmal edilirse, bu yağış miktarı baraj yü-
zeyine yaklaşık 0,9 metre su sütunu olarak karşılık bulacaktır:

Bu aşırı yağmur suyunun havuzun kenarı ile atık barajı arasın-
daki minimum 100 metrelik bir mesafeyi korumak amacı ile de-
şarj edilmesi gerekir. Aksi takdirde, biriken su atık kütlesi için-
deki su seviyesini arttıracak ve atık kütlesinin üst kısımlarından 
başlayan bir sıvılaşma sürecini hızlandıracaktır.

Atık barajı eksenleri genel itibari ile su barajlarında olduğu 
gibi hidrolik basınçları karşılayacak bir yaklaşımla dizayn edil-
memektedir. Su yönünden doygun, sıvılaşmaya müsait atık 
barajlarının önyüzünü oluşturan seddelere hidrolik basınç 
uygulandığı taktirde muhtemelen bu seddeler içinde çekme 
gerilmeleri oluşacak ve daykların (seddelerin) dayanımını azal-
tacaktır.

Dam I’de gerçekleşen hadisede, son üç paragrafta belirtilen 
bir senaryonun geçerli olma ihtimali bulunmaktadır. Ayrıca 
şiddetli yağış alan bölgelerde “memba yöntemi” ile inşa edilen 
50 metre ve üzeri yüksekliğe sahip atık barajlarının, sadece şev 
stabilitesi bakımından değil, sıvılaşma potansiyelleri nedeniyle 
yapısal bütünlük (genel duraylılık) bakımından da araştırılması 
büyük önem arz etmektedir. 

Kaynaklar 

1. W. Pirete, R.C. Gomes (2013), Tailings Liquefaction Analysis Using Strength 

Ratios and SPT/CPT Results, Soils and Rocks, International Journal of Geotech-

nical and Geoenvironmental Engineering, ISSN 1980-9743, ABMS-SPG, Volu-

me 36, N. 1, January-April, pp 37-53.

2. Caner Zanbak (2019), Info Note on the Córrego do Feijão Mine “Dam I” 

Failure researchgate.net/publication/331089028_Compiled_Information_

and_Opinions_on_Corrego_do_Feijao_Mine_Dam_I_Failure_in_Brazil

3. weather-and-climate.com/average-monthly-precipitation-Rainfall,bru-

madinho-minas-gerais-br,Brazil

4. v a l e . c o m / E N / a b o u t v a l e / n e w s / P a g e s / C l a r i f i c a t i o n s - r e g a r -

ding-Dam-I-of-the-Corrego-do-Feijao-Mine.aspx

5. vale.com/EN/aboutvale/news/Pages/Back-in-Brumadinho,-Vale-CEO-

announces-a-plan-to-create-a-new-dam-safety-standard.aspx

6. vale.com/EN/aboutvale/news/Pages/Vale-updates-informati-

on-on-the-dam-breach-in-Brumadinho.aspx

7. ft.com/content/3404769a-56f2-11e9-a3db-1fe89bedc16e

8. mining.com/web/miner-vale-quashed-efforts-validate-dam-safety-di-

saster-prosecutor/

131



www.madencilikturk iye.com
15 Nisan 2019

DEĞERLENDIRME

Cevher Hazırlama Teknolojileri 
ile Elektronik Atıklardan 
Metal Kazanımı 

Esra Tanısalı
Mustafa Özer

Fırat Burat
İTÜ Cevher Hazırlama Mühendisliği 

Bölümü

Son yıllarda hızla gelişen teknoloji 
sayesinde elektrik-elektronik sektö-
ründe ürün çeşitliliği ve üretim art-
maktadır. Alım gücü artışı ve yeni 
teknolojiden faydalanma isteğine 

bağlı olarak ürünlerin değişim sıklığı artmakta ve buna bağlı 
olarak kullanılmayan ürünler hurdaya çıkmaktadır. Hurdaya 
çıkan ürünler elektronik atık (e-atık) olarak adlandırılmaktadır. 
E-atıklar diğer atık türleri gibi depolanmaya müsait değildir. Bu 
atıklar içerisinde canlılar ve çevreye zarar verebilecek birçok 
element ve bileşen mevcuttur. Tablo 1’de e-atık içerisinde yer 

Malzeme Elektronik Atıkta 
Bulunuşu

Canlılar Üzerindeki 
Etkileri

Kurşun (Pb) CRT, batarya, Baskı devre kartı İşitme bozukluğu, sinir 
iletim sisteminde hasar

Civa (Hg) Florasan lamba, batarya, 
anahtar devreler

Beyin ve karaciğer hasarı

Krom (Cr+6) Disket Göz, deri ve mukoza zarı 
tahrişi

Baryum (Ba) Baskı devre kartı Beyin tümörü, kas zayıflığı, 
kalp, karaciğer hasarı

Kadmiyum (Cd) CRT ekranlar, NiCd bataryaları Zehirlenme, böbrek hasarı, 
akciğer kanseri

Arsenik (As) LED Deri hastalıkları, sinir iletim 
hızının düşmesi, akciğer 

kanseri

Amerisiyum (Am) Sigara dedektörleri Radyoaktif element

Antimuan (Sb) Plastiklerdeki alev geciktiriciler Kanser yapıcı

Kloroflora karbon 
(CFC)

Soğutucu Üniteleri, Yalıtım 
Köpükleri

Ozon tabakasını delici, 
genetik hasar

Poliklorlu 
bifeniller (PCB)

Kondansatör, Transformtatör Kanser, sinir sistemi, 
bağışıklık sistemi

Polibramofomlu 
difenil eter (PBDE)
Polibramofomlu 

bifenil (PBB)

Plastiklerdeki alev geciktiriciler Hormonal etkiler, ısı altında 
dioksin ve furan oluşumu

Tablo 1: E-atıklarda bulunan bazı zararlı elementler ve canlılar üzerindeki etkisi

Şekil 1: Baskı devre kartları içerisinde yer alan elementler

alan bazı elementlerin bulundukları ekipmanlar ve canlılar üze-
rindeki etkileri verilmektedir. 

Bu atıkların depolanması çevre ve canlılar açısından ciddi 
hasarlara neden olmaktadır. Elektrik ve elektronik atıkların 
%3’ünü oluşturan baskı devre kartları (BDK), içerdiği toksik 
metal ve bileşiklerin yanı sıra Au, Ag, Cu, Pd gibi değerli me-
talleri bünyesinde barındırmasından dolayı son yıllarda, geri 
dönüşüm alanında dünya çapında gerçekleştirilen birçok 
çalışmanın konusu olmaktadır. Baskı devre kartlarında yer 
alan elementler Şekil 1’deki periyodik tabloda renkli olarak 
gösterilmektedir.

Bu metallerin baskı devre kartlarındaki değerli metal içerikleri 
doğal kaynaklara kıyasla 5-100 kat daha fazladır. Baskı devre 
kartlarının geri dönüşümü ile, depolanması halinde çevreye ve 
canlıları tehdit edici etkisi ortadan kalkmış olup; değerli metalle-
rin ikincil kaynaklardan kazanılmış olmasıyla, birincil kaynakların 
korunması sağlanacaktır. Ayrıca birincil kaynaklardan metal  
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Şekil 2: Baskı devre kartı ve üzerindeki bileşenler

Şekil 3: Kırma işlemine hazırlanmış baskı devre kartları (a), birincil kademe kırma (b) 
ve ikincil kademe kırma (c) işleminden sonra elde edilen ürünler

Şekil 4: Sarsıntılı masa üzerinde oluşan bantlar

üretimi sırasında yürütülen madencilik faaliyetlerinde harcanan 
enerji ve çevreye verilen zarar önlenecektir. 

Elektrik-elektronik donanımların büyük çoğunluğunda baskı dev-
re kartları bulunmaktadır. Şekil 2’de kişisel bilgisayarlarda bulunan 
baskı devre kartı ve üzerinde yer alan bileşenler gösterilmektedir.

Baskı devre kartlarından metal eldesinde fiziksel, fizikokimyasal 
ve kimyasal birçok yöntem mevcuttur. Fiziksel ve fizikokimyasal 
işlemler çevresel olarak bakıldığında daha zararsız ve ekonomik 
tekniklerdir. Fiziksel yöntemler, özgül ağırlık farkından kaynaklı 
ayırma, manyetik ayırma ve elektrostatik ayırma yöntemleridir. 
Baskı devre kartları %30 seramik, %30 plastik ve %40 metal içer-
mektedir. Metaller ve diğer kısımlar arasında yüksek özgül ağırlık 
farkı bulunması nedeni ile özgül ağırlık farkına dayalı cihazlar kul-
lanılarak ayırım yapılması akla gelen ilk yöntemlerdendir. Metaller 
içerisinde bulunan demir grubu metaller sahip oldukları manyetik 
alan duyarlılığı ile diğer metaller ve seramik, plastik kısımdan man-
yetik ayırıcı adı verilen cihazlar vasıtasıyla ayrılabilmektedir. Bunun 
dışında elektrostatik çekim farkından yararlanılarak zenginleştir-
me yapılabilmektedir. Fiziksel yöntemler içerisinde, ayırma kolaylı-
ğı, ekonomikliği ve çalışma şartları düşünüldüğünde en çok tercih 
edilen metot özgül ağırlık farkına dayalı ayırmadır. Fizikokimyasal 
yöntem olarak sınıflandırılan flotasyon yönteminde, suyu seven 
(hidrofilik) kısım suyun içerisinde kalırken, suyu sevmeyen (hidro-
fobik) kısım oluşturulan hava kabarcıklarına tutunarak yüzer. Baskı 
devre kartı içerisinde yer alan plastikler hidrofob oldukları için kö-
püklere tutunarak yüzerken, metal yoğun kısım suyun içinde kalır. 
Böylelikle yüzen kısımda plastik, batan kısımda ise metal yoğun-
luklu ürünler elde edilir. Yüzen ürün içerisindeki plastikler seçimli 
olarak ayrılabildiği takdirde yeniden kullanılabilirler. Fiziksel ve fi-
zikokimyasal yöntemler kullanılarak zenginleştirilen metal yoğun-
luklu üründen uç ürün elde edilebilmesi için kimyasal yöntemler 
olan metalurjik işlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği 
Bölümünde, baskı devre kartlarından metal eldesine yönelik 
fiziksel ve fizikokimysal yöntemler kullanılarak yüksek metal 
içerikli bir konsantrenin en verimli olarak kazanılması amaçlan-

mıştır. Üzerindeki bileşenlerin ayıklanmasından 
sonra elde edilen baskı devre kartları (Şekil 3a), 
tane serbestleşmesinin sağlanarak zenginleştiri-
lebilmesi için kırıcılar kullanılarak kademeli boyut 
küçültme işlemi uygulanmıştır. Elde edilen ürün-
ler Şekil 3b ve 3c’de görülmektedir. 

Kırma işlemlerinden sonra elde edilen kırılmış üründe 
metal ve plastik kısım bağlı tane olarak kalmaktadır. 
Bu nedenle yeterli tane serbestleşmesini sağlamak 
için bilyalı değirmen kullanılarak kırılmış ürün 0,5 mm 
altına öğütülmüştür. Zenginleştirme işlemine hazır 
olan numune, özgül ağırlık farkına dayalı yöntem-
lerden sarsıntılı masa (Şekil 4) kullanılarak zenginleş-

tirilmiştir. Sarsıntılı masa üzerinde görülen bandın sol tarafından 
yüksek yoğunluklu metaller, sağ tarafından ise düşük özgül ağırlıklı 
hafif ürünler (plastik, seramik, vd.) alınmaktadır (Şekil 4).

a b c

Deneysel çalışmalarda elde edilen sonuçlar incelendiğinde ağır 
ürünün Cu içeriği %60’lara ulaşmış olup Au ve Ag içeriği sırasıy-
la, 657 g/t ve Ag 522 g/t olarak bulunmuştur. Birincil hammad-
de kaynağı olarak bakıldığında günümüz koşullarında Cu içeriği 
%0,5 olan cevherler işletilmekte olup, zenginleştirme işlemleri 
sonucu %18-20 Cu içeriğine ulaşılmaktadır. %60 Cu içeriğine sa-
hip bir ürün elde edebilmek için ısıya dayalı pirometalurjik işlem 
uygulanması gerekmektedir. Cevher hazırlama işlemleri kullanıla-
rak ikincil kaynaklardan elde edilen bu ürün, birincil kaynaklardan 
elde edilmesi sırasında gerçekleştirilen işlemler düşünüldüğünde, 
maddi, çevresel ve ekonomik olarak büyük katkılar sağlamaktadır. 
Gelişmiş ülkelerde oldukça yaygın olan ikincil kaynaklardan metal 
geri kazanımında başlangıç seviyesinde olan ülkemizde yapılan 
işlem baskı devre kartlarının toplanarak satılması ile sınırlı kal-
maktadır. Bu kapsamda, İTÜ Cevher Hazırlama Mühendisliğinde 
yapılan çalışmalar baskı devre kartlarının oldukça kolay ve eko-
nomik cevher zenginleştirme yöntemleri ile katma değeri yüksek 
bir konsantre ürüne dönüştürülebileceğini göstermiştir. Bu ve bu-
nun gibi metal içeriği yüksek ikincil kaynaklardan metal eldesine 
yönelik çalışmaların yürütülerek endüstriyel boyutlara taşınması 
ve ülke ekonomisine katkı sağlaması amaçlanmalıdır. 
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Maden Jeologları Derneği’nin des-
teği ile Dernek çatısı altında Kadın 
Komisyonu kuruldu. Kadınların bu 
sektörde olan varlığı, gücü ve inan-

cı ile bundan sonraki çalışmaların çok daha verimli olacağına 
gönülden inanıyoruz. Başarının en büyük sırrı inanmaktan ge-
çer. Biz bu yola çıktık ve yolumuzda ilerlerken diğer kadın mes-
lektaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Her sektörde olduğu 
gibi Kadın olmanın zorluklarını zaman zaman yaşıyoruz ki mes-
lek bir de “Yer Bilimleri“ olunca bu zorluk diğer sektörlere göre 
2 katı daha fazla oluyor. Mesleği gönülden sevmek, sıkı sıkıya 
bağlı olmak bu zorlukları aşmamızda bize güç veriyor.

Cam Tavan sendromu yaşamış ya da yaşıyor olan tüm Kadın 
meslektaşlarımıza sesleniyoruz: “Sakın pes etmeyin!”. ‘Cam 
Tavan’ benzetmesi, kadınların iş hayatında yükselmelerini ön-
leyen ‘görünmez, yapay engelleri’ ifade etmek için kullanılır. 
Başarısızlıkların en büyük engeli ‘Öğrenilmiş Çaresizliktir’. Cam 
fanus içine konulan pire deneyini hiç duydunuz mu? 

“Bilim adamları pirelerin farklı yükseklikte zıplayabildikleri-
ni görürler. Birkaçını toplayıp 30 cm yüksekliğindeki bir cam 
fanusun içine koyarlar. Metal zemin ısıtılır. Sıcaktan rahatsız 
olan pireler zıplayarak kaçmaya çalışırlar ama başlarını ta-
vandaki cama çarparak düşerler. Zemin de sıcak olduğu için 
tekrar zıplarlar, tekrar başlarını cama vururlar. Pireler camın 
ne olduğunu bilmediklerinden, kendilerini neyin engelledi-
ğini anlamakta zorluk çekerler. Defalarca kafalarını cama vu-
ran pireler sonunda o zeminde 30 santimden fazla zıpla(ya)

DEĞERLENDIRME

Madencilikte Cam Tavan Sendromu

Yonca Yıldırım
Veritabanı Yöneticisi
Polimetal Madencilik

mamayı öğrenirler. Artık hepsinin 30 cm zıpladığı görülünce 
deneyin ikinci aşamasına geçilir ve tavandaki cam kaldırılır. 
Zemin tekrar ısıtılır.Tüm pireler eşit yükseklikte, 30 cm zıp-
larlar! Üzerlerinde cam engeli yoktur, daha yükseğe zıplama 
imkânları vardır ama buna hiç cesaret edemezler”

Bu pirelerin yaşadıkları ‘Cam Tavan Sendromu’dur. Cam tavan, 
sizin hayallerinizin tavan yüksekligini gösterir. Bu kavramın 
temelinde aslında ön yargı, kalıplar ve cinsiyetçi yaklaşım var-
dır. Kadınlar çok sayıda başarısızlığa uğrayarak, bir şey yapsa 
da hiçbir şeyin değişmeyeceğini, olayların kendi kontrolünde 
olmadığını, o konuda bir daha asla başarıya ulaşamayacağını 
düşünüp, bir daha deneme cesaretini göstermemesi o kişi için 
‘Öğrenilmiş Çaresizlik’tir. Cam tavana maruz kalan kadın maa-

Yonca Yıldırım

Madencilik faaliyetleri ağır ve zorlu çalışma koşulları nedeniyle erkek egemen yapısıyla dikkat çekmektedir. İnsanlık tarihi kadar 
eski olan bu sektörde geçmişte fiziksel güç ile yapılan faaliyetler günümüzde yerini hızla akıl, bilim ve teknolojinin kullanımına 
bırakmaktadır. Bu doğrultuda erkeklerle birlikte kadın yerbilimcilerin de git gide sektördeki görev alanını genişlettiklerini gö-
rüyoruz. Dünya genelinde de kadın maden çalışanlarının sayıları hızla artarken ülkemizde de bu alanda bazı girişimler yapılı-
yor. Maden Jeologları Derneği bünyesinde kurulan Kadın Komisyonu da bunlardan birisi. Madencilik Türkiye dergisi olarak Türk 
Madencilik Sektörünün gelişmesinde önemli yeri olacağına inandığımız ve sonuna kadar desteklediğimiz kadın yerbilimcilerin 
varlığı noktasında MJD Kadın Komisyonu kurucuları Yonca Yıldırım ve Elif Tekin’in girişimleri konusundaki değerlendirmelerini 
aşağıda ilginize sunuyoruz. 
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32 yaşındayım, 9 senedir maden-
cilik sektöründe ekonomik maden 
aramacılığı dalında çeşitli kade-
melerde çalışma fırsatı buldum. 

Çalışma hayatıma hala arama jeoloğu olarak devam ediyorum. 
Meslekle ilgili kafamda birşeylerin oluşmaya başladığı zaman-
larda karşıma çıkan bir iş ilanını ise hiç unutmuyorum. Bir dev-
let kurumuna 90 kişi alınacak, yeni mezun jeoloji mühendisi 
aranıyor. Uzun uzun ne beklendiği, şartların neler olacağı ile 
ilgili madde madde açıklamalar var ve ilan bitiyor, sayfanın 
en altında ‘italic’ küçük harflerle yazılmış “personel alımında 
90 kişiden 5’i kadın jeoloji mühendisi olacaktır”. Bunu okudu-
ğumda, tabi yaşın da verdiği toylukla, büyük büyük cümleler, 
büyük büyük yakarışlarım olmuştu. Bu nasıl ilan edilirdi, eğer 
hal böyleyse biz ne için uğraşıyorduk vesaire.

Şimdi geldiğimiz nokta farklı mı? Bence hem evet hem hayır. 
O beş kişi ile sınırlandırılmalar artık açık bir şekilde ortaya ko-
nulamıyor belki ama bakıyorsunuz ki meslek hayatınızda etra-
fınızda hemcinslerinizin sayısı ya çok az ya da hiç yok. Kapalı 
kapılar ardında algılarda pek bir değişiklik yok.Her dost mec-
lisinde mutlaka bir iki kere konu olan bu kadın-erkek eşitsizli-
ğinde sohbetlerin tıkanmasına sebep olan birkaç cümle vardır. 
“Ee peki kadınlar aile kurmak isteyince ne olacak?”, “Kadınlar 
nasıl olsa bu işi bırakacak, ne gerek var” vb. Bu yaklaşımın aslın-
da çözüm üretmek için değil tam tersine sorunu olduğu yere 
mıhlamak için yapıldığını düşünüyorum. Peki o zaman bu algı-
yı nasıl kıracağız, bu anlayışı nasıl değiştireceğiz?

Bu uzun ve zor bir süreç. Başka konularda da dile gelen “ata er-
kil toplum” sorunsalı bizi bu meslekte de yakalıyor. Ancak adım 
atabilmek ve çözüm getirmeye çabalamak ve bunu gerçekten 
istemek başka birşey. Şunu bilmeliyiz ki biz kadınlar ne kadar 
vazgeçmeyen, istekli, dirençli olmaya devam edersek o zaman 
birşeyler değişecektir. Daha önce yapılmayanı yapanlar, yapı-
labildiğini gösterebildiğinde artık tabu olanın tabu olmaktan 
çıkıp yavaş yavaş normal olmaya doğru ilerlemesine yol aça-
caktır. Defalarca reddedilmeye rağmen pes etmemek, sonuna 
kadar gidebilmek ancak ve ancak mesleği çok sevmekten, fe-
dakarlık yaparken, yaptığınız fedakarlığın sizi ezdiğini hisset-
meden yapabilmekle olur. 

Biz mesleğini seven, yapmak için çabalayan ancak engellerle 
karşılaştığı için hayatını başka yollara doğru değiştirmek zo-

Elif Tekin
Proje Jeologu

Teck Madencilik

runda kalan meslektaşlarımız ya da meslektaş adaylarımızı 
dinlemek, yol göstermek, pes edecekleri noktada durmalarına 
izin vermeyip itici güç olabilmek için Maden Jeologları Derne-
ği çatısı altında bir kadın komisyonu kurduk ve istiyoruz ki bu 
sektörde uzun yıllar geçirmiş bütün kadın meslektaşlarımızın 
desteğiyle büyüyelim. Amacımız, sevdiği işi yapabilen, sade-
ce yaptığı işin niteliğiyle değerlendirilebilen, yeteneği ne ise 
onu yapabilen ve bu konuda desteklenen çalışma şartlarının 
bir avantaj değil hak olduğunun anlayışını geliştirmek ve yer-
leştirmek. Sektörde son yıllarda gelişen sektörel çağı yakalama 
çabaları ve girişimleri başarı ile gerçekleşirken, “Maden sektö-
ründeki Kadın”ın yerine, çağı yakalamış yerlerde bakacak olur-
sak gidilecek yolumuzun daha çok olduğunu görürüz. 

Sektörü yakından takip edenlerin de bildiği gibi dünyanın 
maden sektörünü elinde tutan dev şirketler çoktan %50-%50 
kadın erkek personel sayısı hedeflerini koydular ve hatta 2025 
sonunda bunu gerçekleştirmek için ciddi adımlar attılar bile. 
BHP Billiton, Rio Tinto, Glencore gibi firmalarda bu oran 2018 
sonlarına doğru %25’e yaklaştı bile. Bunu başarmak bizim için 
kolay olmasa da asla imkansız değil. Komisyon olarak görevi-
miz elele vererek bunu yapabilenleri örnek alarak, yol haritası-
nı çizerek ilerleyebilmek. Umuyoruz ki hedefimiz olan çağdaş, 
eğitimli, yenilikçi, üreten, keşfeden güçlü kadınlarımızın sayısı 
artacak. Mutlu bir toplum için mutlu insanlar gerekir derken, 
tanımladığımız mutluluğun önemli bir kısmını işini seven üre-
ten insanların oluşturduğunu ve ancak böyle toplumların iler-
leyebileceğini de unutmamak gerekir. 

lesef motivasyon kaybı yaşamaktadır. Kadınların performans-
larını tam olarak kullanabilecekleri üst kademelere ilerleme-
lerini engelleyen cam tavanı kesinlikle kırmaları gerekir. Peki 
bu nasıl olacak? Bireysel ve örgütsel engelleri aşmak ve hedef-
lenen pozisyona ulaşmak için cam tavanı ortadan kaldıracak 
üst yönetimine çıkmayı kolaylaştıracak merdivenlere ulaşmak 
için uygulanabilecek en önemli stratejiler; yüksek performans 
göstermek, mesleki eğitim ve kariyer planlama, kişisel gelişim 
ve eğitim programlarına katılma, sosyal ilişkileri geliştirmektir. 

Elif Tekin

Madencilik firmalarının işe alım süreçlerinde kurumsal bir yapı 
oluşturma suretiyle başvurular tarafsız olarak değerlendirilme-
li, kadın ve erkek çalışanlara eşit iş ve eğitim imkânı verilerek 
cinsiyet ayrımcılığı önlenmelidir. Özellikle kadın çalışanların 
yasal hakları (doğum, süt izni vb.) korunmalı, çalışanlara men-
torluk desteği verilerek, düzenli aralıklarla kariyer hedefleri 
hakkında görüşmeler yapılmalıdır. Çalışanların da bir kariyer 
hedefi içerisinde bulunması ve hedefine ulaşmak adına gerekli 
eksiklerini tamamlaması gerekmektedir.
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Günlük konuşmalarımızda sıklıkla 
bilgi ve teknoloji çağında yaşadığı-
mızdan bahsediyoruz. Bu yargıya 
varırken çıkış noktalarımızın başında 

yakın geçmişe kadar hayatımızda yer almayan teknolojilerin 
bugün hayatımızda ne kadar çok yer aldığı gerçeği yatıyor. 
Örneğin ekranların incelmesi, işlemcilerin küçülmesi, hızlan-
ması ve iletim hızlarının artmasıyla geçmiş olmayan bir çok 
cihaz bugün hayatımızın bir parçası haline geldi. Önce 2000’li 
yılların başlarına kadar hayatımızda olmayan cep telefonları 
hayatımıza girdi, bu cihazların akıllanması ve yeniden tasa-
rımıyla üzerimizde taşıdığımız bir telefon boyutlarındaki bir 
cep bilgisayarında telefon sadece uygulamalardan biri haline 
geldi. Aynı cihaz telefon olarak kullanılmanın dışında; fotoğraf 
makinesi, ajanda, takvim, e-posta, çalar saat, GPS, sms, müzik, 
film, not defteri, oyun, harita, hesap makinesi, haberler, sosyal 
medya, bankacılık ve e-devlet gibi hayatımızdaki teknolojik ih-
tiyaçlarımızın çok ciddi bir kısmına çözümler üretebilmektedir. 
Bugün dünyada ortalama bir insanın hayatının sağlık, eğitim, 
sanat, ulaşım ve daha sayamadığım bir çok alanında teknoloji 
kullanımı hızla artmaktadır.

Bireysel yaşamımızda giderek artan teknoloji kullanımımız söz 
konusu ancak profesyonel iş hayatımızda durum nasıl? Bu so-
ruyu sorarken hangi endüstriden bahsettiğinize göre ve hangi 
ülkeden bahsettiğinize göre sorunun cevabı değişir. Bugün 
dünyada aynı ürünü üretirken tamamıyla otonom çalışan bil-
gisayar destekli üretim sistemlerinin yanında, neredeyse hiç 
teknoloji kullanılmadan tamamıyla insan veya hayvan gücüyle 

INOVASYON
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Dijital Dönüşüm ve 
Maden Endüstrisi

sürdürülen işletmeler var. Bunun önemli örneklerinden biri de 
tarım sektörüdür. Ekonomik olarak gelişmiş kabul edilen ülke-
lerde tarım sektörünün bütün nüfustaki istihdam payı endüst-
riyel devrim öncesindeki yüzlerce yıl boyunca %50-75 aralığın-
da seyretmiştir. Ancak buharlı makinelerin icadı sonrasında bu 
istihdam oranı günümüzde %1-2 civarlarına gerilemiştir. Bura-
da ilginç noktalardan biri istihdam oranlarının düşmesine kar-
şın mekanizasyon, kimya ve ilaç sanayi kullanımı ile üretkenlik 
artmış, sektörde daha az çalışan oranına karşın üretilen mik-
tarlar (verimlilik) onlarca-yüzlerce kat artmıştır. Örneğin Avru-
pa’da çok uzun yıllar tarım konusunda yüksek istihdam sağla-
mış bir tarım ülkesi olan Fransa’da 1400-1800 yılları arasındaki 
400 yıllık süre zarfında tarımın toplam istihdamda payı %59 ile 
%71 arasında değişmektedir. Endüstriyel devrim sonrasında 
bu oran hızla düşmüş ve 2000 yılına gelindiğinde ise bu oran 
%4’e kadar düşmüştür. 2017 yılı itibariyle bu düşüş devam 
etmektedir ve bu ülkenin tarım sektörünün toplam istihdam 
içerisindeki payı %2,8’e düşmüştür. Ancak değer üretimi olarak 
bakıldığında ise çalışan başına üretim değeri bu süreçte sürekli 
olarak artmıştır. Örneğin bu ülkenin 1997’deki tarım sektörün-
de çalışan başına üretim değeri 34 bin dolar iken, yirmi sene 
sonrası olan 2017 yılında bu rakam 54 bin dolara çıkmıştır. Aynı 
süreçte Türkiye’de ise 1997’de tarım sektöründe çalışan başına 
yapılan üretim değeri 7 bin dolardan 2017 yılında ise 15 bin 
dolara; Çin’de ise binlerden 6 bin dolara gelmiştir. Bir başka 
ifadeyle bugün 1 Fransız tarım işçisi 3 Türk veya 9 Çin’li tarım 
işçisinin ürettiği değerde ürün üretebilmektedir. Tarım örneği-
ni tekstil, inşaat, maden, kimya, perakende, bankacılık gibi çok 
farklı sektörlere genişletmek mümkün. 

138





www.madencilikturk iye.com
15 Nisan 2019

Yukarıdaki örneğin bir benzerini maden sektörü için de yaz-
mamız mümkün. Örneğin ABD Çalışma Bakanlığı verilerine 
göre 1990 yılında 305 bin çalışanı olan maden sektörü 2017 
yılına gelindiğinde 180 bine düşmüştür. 27 yıllık bir süre içeri-
sinde istihdam oranı yaklaşık %40’lık bir daralma göstermiştir. 
Benzer biçimde ABD’de yer altı madenlerinde çalışan başına 
yıllık üretim 1800’lerde 500-700 ton, mekanizasyonun artma-
sıyla 20 yüzyılın büyük kısmında 1800-2400 ton, uzaktan üre-
tim yöntemleri ve otomasyon kullanımıyla 90’lı yıllarda 4000 
tonları bulmuştur. Bu yıkıcı değişimlerin temelinde tek bir se-
bep bulunmamaktadır. Robotik, otomasyon, verimlilik artışı, 
ekipman kapasitelerinin yükselmesi, üretim miktarlarındaki 
oynamalar ilk akla gelen sebepler arasında sayılabilir. Sonuç 
itibariyle endüstriyel devrim sonrasında üretimin olduğu bir 
çok sektör bir dönüşüm geçirmiş ve üretkenlikler çok ciddi 
oranlarda artmıştır. 

Günümüz iş dünyası yeni nesil endüstriyel devrimi yaygın bir 
biçimde gündemde tutmaktadır: Endüstri 4.0! İstisnasız üreti-
min ve inovasyonun olduğu her sektörde yüksek ilgi çekici ke-
limelerden: dijital dönüşüm, yapay zeka, robotik, otomasyon, 
büyük veri, bulut teknolojisi ve nesnelerin interneti çok yaygın 
bir şekilde kullanılmaktadır. Bu kelimeler son yıllarda maden 
sektöründe de yaygın bir biçimde kullanılmakta; hatta bu isim-
lerle ürünler pazarlayan veya satan tedarikçiler bulunmaktadır. 
Gerçekte bu kelimelerden sektör çalışanlarının veya yönetici-
lerinin anladıkları, sağlanan ve olması gereken çok farklı şey-
lerdir. Aslında bu konuda sektörün satış tarafının kullandığı 
dilin kontrol imkanı olmaması sebebiyle maalesef kavramlar 
anlamlarından çok farklı amaçlarla kullanılabilmekte ve müşte-
ri konumundaki madenciler yanıl(tıl)abilmektedirler. Örneğin 
“dijital dönüşüm” bir çok maden firmasının gündemine girmiş 
bir başlıktır. Böyle bir girişimi bazı firmalar hissedarlarına mo-
dern, teknolojik ve başarılı görünmek için yaparken bazı firma-
lar da klasik manada kağıt-kalemi çalışma hayatından çıkarma 
amacıyla yapmaktadır. Ancak dijital dönüşüm gerçekten bu 
mudur? Öncelikle bir endüstriyel dönüşümden bahsedebil-
mek için bir çerçevesinin belirlenmesi gerektiği kanısındayım. 
Dijitalleşme fizikselin dijital ortama aktarımı mıdır; yoksa daha 
fazla elektronik ve teknoloji kullanımı mıdır? İşleyişte ve pro-
seste bir değişim olacak mıdır? Eğer dijital dönüşüm teknoloji 

kullanımı ise bu kullanım proseste mi yoksa basit görevlerde 
mi olacaktır? Bu dönüşümün veri ve yönetim politikası nasıl 
olacaktır? Prosese katkı sunan insanların görevleri ve sayıları 
değişecek midir? Bu değişimin hedefi nedir ve başarısı nasıl 
ölçülecektir? Böyle bir girişimden ne gibi bir çıktı (maliyet dü-
şürme, verimlilik, emniyetlilik vs.) elde edilecektir? Doğruyu 
söylemek gerekirse bu gibi soruların ve daha fazlasının böyle 
bir yolculuğa çıkılırken sorulması yerinde olacaktır. 

MIT’nin dijital dönüşüm alanında kıdemli bilim adamların-
dan George Westerman dijital dönüşümün çerçevesini şöyle 
çiziyor: Bir kurumun teknoloji, iş gücü ve proseslerinin kulla-
nımının yeniden düzenlenmesiyle, kurumun performansının 
çok ciddi bir biçimde etkilendiği durumdur. Bu değişim sü-
recinde en üst yönetimin (CEO ve yönetim kurulu) başı çek-
mesi ve farklı departmanlar arasında iş birliğinin olması ise 
gereksinimlerden bir diğeridir. Bu çerçeveye ek olarak böyle 
bir girişimin mevcut düzeni daha iyi işler hale mi getirmek mi; 
yoksa mevcut düzenin yeniden yapılandırılması mı hedeflen-
diğine daha yolun en başında karar verilmesi ve somut hedef-
lerin belirlenmesi yerinde olacaktır. Özellikle büyük firmaların 
yaygın yaptıkları hatalardan biri de trende uygun teknolojik 
yatırımlar yapmaktır (ERP, filo yönetim sistemleri vs.). Firma 
yöneticileriyle operasyonlardaki çalışanların işlerini daha ba-
şarılı yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları veriler, sistemler ve 
verilerin güncellenme hızları aynı değildir. Geçmişte ve günü-
müzde birlikte çalıştığımız bir çok büyük maden firmasında 
kurumsal teknolojik yatırım kararları üst yönetim tarafından 
alınmaktadır. Bu tür satın alımlar yapılırken, firma merkezin-
deki yöneticileri etkileyen bir çok faktör bulunmaktadır. Ancak 
bu faktörler arasında çoğu zaman en üstünde durulmayan ise 
operasyonda bu yazılımları veya teknolojileri kullanacakların 
ihtiyaçlarıdır. Özellikle makine takip, planlama, ERP ve diğer bir 
çok yazılımda firma merkezlerinin dijital dönüşüm girişimleri 
sonucunda yapılan satın alımların operasyonel anlamda nere-
deyse hiç bir kazanım veya çıktı sağlamadığı ve bir çok örnekte 
de kullanılmadığına maalesef çok kez şahit oldum. Bu sorunun 
temelinde ise yola çıkarken dijitalleşme projesinin somut he-
deflerinin ve yol haritasının yapılmamış olması ve proje sahi-
binin belirlenmemiş olması akla gelen ilk nedenlerdir. Analoji 
yapmak gerekirse, sizin sadece telefon ihtiyacınız varsa tele-

fon, çalar saat ihtiyacınız varsa da ça-
lar saat almanız gerekir. Hem telefona, 
hem çalar saate, ve bunların yanında 
fotoğraf makinesi, ajanda, takvim, 
e-posta, çalar saat, not defteri, oyun, 
harita, hesap makinesine ihtiyacınız 
varsa o zaman akıllı telefon almanız 
mantıklı olabilir ancak bunda bile mo-
del ve marka/fiyat analizi yapmanız 
gerekecektir. Ancak siz binlerce liralık 
bir birikiminizi sadece çalar saat olarak 
kullanacağınız en üst model bir telefo-
na yaptığınızda çok başarılı bir yatırım 
yapmadığınız söylenebilir. 
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3213 sayılı Maden Yasası’nda de-
ğişiklikler getiren, Maden Kanu-
nu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun 
Hükmünde Kararnamede Deği-

şiklik Yapılmasına Dair 7164 sayılı Yasa, 28.02.2019 gün 30700 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2004 yılından beri 3213 sayılı Maden Yasası’nda; 5177, 5446, 
5686, 5995, 6592, 6661, 6719, 6745, 6770, 7020, 7061, 7103, 
7164 sayılı yasalar ile 13 ve KHK, 700, KHK 703 sayılı kararna-
melerle 2 olmak üzere toplam 15 değişiklik yapılmıştır. Kısaca 
15 yıllık süreçte 15 değişiklik yaşanmıştır. Ayrıca, 6353 sayılı 
Yasa ile Özelleştirme konusu, 6552 sayılı Yasa ile de yer altın-
da çalışanlar için ücretler konusu ele alınmıştır. Son yapılan 
7164 sayılı Yasa değişikliğiyle Maden Yasası’nın değişik her 
maddesinin ayrı ayrı inceleme konusu yapılması zorunluluğu 
doğmuştur. Bu nedenle, sadece bir sayıda bunların açıklanma-
sı olanaksızdır.

3213 sayılı Maden Yasası’nın Amacını açıklayan 1’inci mad-
desine, “milli menfaatlere uygun olarak” ibaresi eklenmiştir. 
Kanımca böyle bir ibarenin eklenmesine gerek yoktu. Yasama-
dan çıkan yasaların milli menfaatlere aykırı olması zaten düşü-
nülemez ve beklenemezdi. Milli menfaatlere uygun olmadığı 
düşünülen durumlarda ya maden ruhsatı verilmeyecek ya 
verilen maden ruhsatında faaliyet durdurulacak ya da maden 
ruhsatı iptal edilecektir. Yasada milli menfaatlerin tanımı yapıl-
madığından ibarenin uygulama alanı belirsizdir.

3213 sayılı Yasa’nın tanımlar başlıklı kısmında; Genel Müdür-
lük, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü olarak, buluculuk, 
beyan, İhtisaslaşmış Devlet Kuruluşu, Maden Hakları, Devlet 
Hakkı, Ruhsat Bedeli, Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler tanımı de-
ğiştirilmiş, münfesih ve teminat kaldırılmış, Ruhsat tanımı, Ma-
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Maden Yasasında Değişiklik 
Getiren 7164 Sayılı Yasa

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

den İşletme Faaliyetleri, Madencilik Faaliyetleri, Görünür Re-
zerv Geliştirme Hakkı ve Teknik Eleman tanımları getirilmiştir.

Yasanın hakların bölünmezliği, devir ve intikali başlıklı 5’inci 
maddesi ilk fıkrası; “Madenler üzerinde tesis olunan ilk mü-
racaat (takaddüm), arama ruhsatı, buluculuk, görünür rezerv 
geliştirme ve işletme ruhsatı haklarının hiçbiri hisselere bölü-
nemez. Her biri bir bütün halinde muameleye tabi tutulur”, 
şeklini almıştır. Değişiklikle getirilen sadece “görünür rezerv 
geliştirme” ibaresidir. 

Maddenin ikinci fıkrası; “Maden ruhsatları, görünür rezerv ge-
liştirme hakkı ve buluculuk hakkı devredilebilir. Devir yapılma-
dan önce arama ve işletme ruhsatlarının devredildiği tarihteki 
ruhsat bedelinin iki katı tutarında devir bedeli alınır. Devir Ba-
kanlık onayı ile gerçekleşir.”. Bu fıkra ile getirilen de “görünür 
rezerv geliştirme hakkı” ibaresidir. 

Ruhsat devirlerinin Bakan onayına tabi tutulması bürokrasiyi 
artırmadan öte bir işe yaramayacaktır. 1980’li yılların sonuna 
kadar Maden İşleri Genel Müdürlüğünden saat 16.00’da is-
tenen bir devir işlemi o gün bitirilirdi. Devri istenen ruhsatın 
bağlı olduğu şube ile sicil şubesi devir işlemi bitene kadar ça-
lışmayı sonlandırmaz, ancak devir olunduğunda mesai biterdi. 
Şimdi ise devir işlemlerinin ayları bulduğu bilinen bir gerçektir. 

Maden hakkı başlıklı Yasa’nın 6’ncı maddesine altıncı fıkra eklen-
miştir. Eklenen fıkrada; “Buluculuk ve görünür rezerv geliştirme 
hakları, maden siciline bilgi amaçlı şerh edilir. 24’üncü madde-
nin üçüncü fıkrası hükümleri kapsamında ruhsat hukukunun 
sona ermesi hali hariç ruhsatın devri, intikali, terki ve ruhsatın 
iptali, sicile şerh edilmiş buluculuk ve görünür rezerv geliştirme 
haklarını ortadan kaldırmaz. Genel müdürlük, buluculuk ve gö-
rünür rezerv geliştirme haklarının tarafı değildir.” denilmektedir.
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Görünür Rezerv Geliştirme Hakkı; Ruhsat sahibi ile veya ihalelik 
sahalara ilişkin Genel Müdürlük ile gerçek/tüzel kişiler ve/veya 
kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılan sözleşme kap-
samında, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama koduna 
göre hazırlanmış rapor ile belirlenen görünür rezervden, bu gö-
rünür rezervi ortaya çıkaran gerçek/tüzel kişiler ve/veya kamu 
kurum ve kuruluşlarının aldığı pay olarak, tanımlanmıştır.

7’nci maddenin 9. fıkrasına eklenen cümle ile Maden ruhsat 
sahalarında, maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere da-
yalı ruhsat sahasındaki geçici tesisler dışındaki faaliyetler ve/
veya tesisler için Bakanlığın izni olmaksızın hiçbir surette işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı düzenlenemeyecektir.

7’nci maddenin 15. fıkrasında kamu yatırımları için kurulla ve-
rilecek karar yerine, eklenen cümlelerle; Madencilik faaliyeti ve 
yatırımla ilgili karar, kamu yararı açısından yatırımların önceliği 
ve önemini tespit etmek üzere, ilgili Bakanlığın uygun görüşü 
alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verile-
cektir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alınan bu 
kararlar, kamu yararı kararı yerine geçecektir. Maden işletme 
faaliyetinin yapılamaz hale geldiği alanın ruhsattan bölünme-
sine (taksir) veya ruhsatın iptal edilmesine Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı tarafından karar verilecektir. Böylece kurul kal-
dırılmakta bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkili 
kılınmaktadır.

Yasanın 7’nci maddesi 19. fıkrasına eklenen cümleyle, yatırım 
çakışmaları sonucu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ödenmek 
zorunda kalınan tutarlar, lehine karar verilen tarafa rücu ettiri-
lecek, yatırım giderlerinin tespiti ve tazmini Maden ve Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan yönetmelikle belir-
lenecektir. 

7’nci maddenin 20. fıkrası; “Ma-
dencilik faaliyetleri ve/veya bu fa-
aliyetlere bağlı geçici tesisler için 
verilmiş izinler, temditler dahil 
ruhsat hukuku devam ettiği sürece 
geçerlidir. Ruhsatın temdit edilme-
si halinde madencilik faaliyetleri 
ve/veya bu faaliyetlere bağlı geçici 
tesisler için verilmiş bütün izinler 
temdit süresi sonuna kadar hiçbir 
işleme gerek kalmaksızın uzatılmış 
sayılır.” şeklinde değiştirilmiştir. 
Değişiklik olumludur. Özellikle or-
man izinlerinde bu konuda sorun 
yaşanmakta idi. Temdit üzerine 
alınmış izinlerin uzatılmasının 
istendiğinde ya izinler uzatılma-
makta ya da kısa süreli ve genelde 
bir yıl olarak ruhsat süresi dikkate 
alınmaksızın veriliyordu. Kısa süreli 

verilmesine gerekçe olarak da idarenin takdir hakkı ileri sürül-
mekteydi. Değişiklikle bunun önüne geçilmiştir.

7’nci maddenin 21. fıkrasına getirilen değişiklik ile zorunlu 
izinleri olmadan madencilik faaliyetinde bulunduğu tespit 
edilen ruhsat sahiplerine, 46.579 TL idari para cezası yazılarak 
bu alandaki faaliyetleri durdurulacak, bu durumu tespit eden 
kamu kurum ve kuruluşu diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşla-
rına da durumu bildirecek, ihlalin ilk tespit tarihinden itibaren, 
ilk tespit dahil üç yıl içinde üç yapılması halinde de ruhsat iptal 
edilecektir.

Yasa’nın 7’nci maddesine iki fıkra eklenmiştir.

Eklenen 22. fıkrada; “Ruhsat sahalarında ruhsat sahipleri, ma-
dencilik faaliyetleri ve madenlerin işlenmesine yönelik faa-
liyetler dışında hiçbir faaliyette bulunamaz ve geçici tesisler 
dışında herhangi bir tesis veya alt yapı tesisi kuramaz. Ruhsat 
sahalarında ruhsat sahibi veya diğer gerçek veya tüzel kişiler 
ile kamu kurum ve kuruluşları ancak Bakanlık tarafından uy-
gun görülmesi halinde ticari veya sınai faaliyette bulunabilir.” 
denilmiştir.

Alanı büyük olan ruhsat sahasının bir kısmında ruhsat sahi-
bi tavuk çiftliği ya da bahçe yapmış ve ticari faaliyette bu-
lunuyorsa, böylesi durumda idare bunu nasıl önleyecektir? 
Madencilik faaliyeti dışında hiçbir faaliyette bulunamaz 
deniyor ise de Yasa’nın hangi maddesine göre bir yaptırım 
uygulanacağı belli değildir. Elbette güdülen amaç, maden 
ruhsatı kullanılarak bu şemsiye altında başka ticari faaliyet-
lerin önlenmesidir. Değişiklikle ruhsat sahası içerisinde ve 
maden ruhsatı ile ilgisi olmayan ticari faaliyetlerin Bakanlığa 
bildirilerek uygun görüş alınması ile bu faaliyetler yürütüle-
bilecektir. 
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Eklenen 23. fıkrada; “Ma-
den ruhsat sahalarında 
rezerv kaybına sebebiyet 
verilmemesi için, arazi-
nin vasfına bakılmaksızın 
ruhsat sahaları hafriyat 
toprağı, cüruf, inşaat yı-
kıntı atığı ve benzeri atık-
lar için döküm alanı ola-
rak kullanılamaz, maden 
ruhsat sahalarına kamu 
kurum ve kuruluşları 
tarafından döküm izni 
verilemez. Ancak maden 

ruhsat sahalarında rezervin bittiğinin Genel Müdürlükçe tes-
piti hâlinde Genel Müdürlükçe kamu kurum ve kuruluşlarına 
izin verilir. Rezervin bittiğinin tespit edilememesi veya rezervin 
varlığının tespiti hâlinde ise Genel Müdürlüğe kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapılan döküm izni talepleri on beşinci 
fıkra kapsamında yatırım çakışması olarak değerlendirilir ve 
ilgili hükümlere göre sonuçlandırılır. İhalelik sahalar için de 
arazinin vasfına bakılmaksızın, Genel Müdürlüğün uygun gö-
rüşü alınması zorunludur. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket 
edenlere 10 uncu maddenin yedinci fıkrasında belirtilen idari 
para cezasının on katı tutarında idari para cezası uygulanarak 
bu faaliyetler durdurulur, yapılan dökümün ruhsat sahasından 
veya ihalelik sahadan kaldırılması için altı ay süre verilir, bu 
süre içerisinde kaldırılmaması hâlinde bu fıkra kapsamında-
ki idari para cezası iki katı olarak uygulanır. Bu işlemler valilik 
veya ilgili idare tarafından yerine getirilerek, yapılan masraflar 
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.” denilmiştir.

Fıkraya madencilik faaliyetleri sonucu oluşan pasaların dökül-
mesi yönünde istisnai bir ibare konulmamıştır. Ancak, Yasa’nın 
13’üncü maddesinin 5. fıkrasında; pasa döküm alanından söz 
edilmektedir. Böylece fıkranın madencilik faaliyetleri sonucu 
oluşan pasaları kapsamadığı anlaşılmakta ise de bu yeterli de-
ğildir. Uygulamada, madencilik faaliyeti sonucu oluşan pasala-
rın bu fıkra kapsamında değerlendirilmemesi gerekir. Aksi bir 
düşünce ve uygulama madencilik adına felaket olur. 

a-Maden ruhsat sahaları rezerv kaybına sebebiyet verilmemesi 
için, arazinin vasfına bakılmaksızın hafriyat toprağı, cüruf, in-
şaat, yıkıntı atığı ve benzeri atıklar için döküm alanı olarak kul-
lanılamayacaktır. Geçmişte madencilik faaliyeti sonucu oluşan 
boşluklara hafriyat dökülmesi çok karlı ve avantajlı bir durum 
olarak görülmüştür. 

b-Maden ruhsat alanında rezervin bittiğinin Genel Müdürlük 
tarafından tespit edilmesi durumunda, döküm izni sadece 
kamu kurum ve kuruluşlarına verilecektir. Rezervi biten ruhsat 
sahası yakınında olan bir maden ruhsat sahibi, rezervin bittiği 
tespit edilen alana madencilik faaliyeti sonucu oluşan pasası-
nı dökmek istediği zaman Yasa hükmünden anlaşıldığı üzere 
bundan yararlanamayacaktır. Böyle bir olanağın tanınması 
uygun olurdu. Kanaatimce, rezervin bittiği tespit edilen ala-
na Genel Müdürlük izniyle maden ruhsat sahiplerinin de pasa 
dökmelerine izin verilmelidir. 

c-Rezervin bittiğinin tespit edilememesi ya da rezerv varlığı 
olsa bile kamu yararı niteliği taşıyan Yol, otoyol, havaalanı gibi 
yatırımlar için istenen döküm alanı Genel Müdürlük tarafından 
yatırım çakışması olarak kabul edilip, buna göre değerlendiri-
lecektir.

d-Fıkraya aykırı faaliyette bulunulduğunda, Yasanın 10’uncu 
maddesi 7. fıkrasında belirtilen idari para cezasının 10 katı tuta-
rında idari para cezası verilecektir. Söz konusu fıkrada belirtilen 
idari para cezası 50.000 TL’dir. Ancak Yasa’nın 13’üncü madde-
si 2. fıkrasında; “…bu Kanun gereğince uygulanan idari para 
cezaları her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirtilen 
yeniden değerlendirme oranı nispetinde artırılır.” kuralı bulun-
maktadır. 50.000 TL’lik miktar 2019 yılı yeniden değerlendirme 
oranı ile 77.632 TL olmuştur. Bunun on katı 776.320 TL olacak-
tır. İdari para cezası yanında döküm yapılması durdurulacak, 
yapılan dökümün ruhsat sahası ya da ihalelik sahadan kaldı-
rılması için altı ay süre verilecek, bu sürede de kaldırılmaması 
halinde idari para cezası 1.552.640 olarak uygulanacak, takibi 
valilik veya ilgili idare tarafından yerine getirilerek yapılan mas-
raflar 6183 sayılı Kamu Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 
Yasa hükümlerine göre takip ve tahsil edilecektir. 

144



Daha az ile daha fazlasına ulaşmak 
 çığır açan susuzlandırma 

teknolojileri
 

.

 susuzlandırma 

 
 

sayesinde, 

olmaktadır.  Daha az ile 

FLSmidth Mining-Turkey
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266  Tepe Prime İş 
Merkezi B Blok No:17 06510 Çankaya, Ankara - Türkiye 
Tel: +90 312 287 8546



www.madencilikturk iye.com
15 Nisan 2019

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Nisan.19 Keles krible +40 mm 203 KLİ 2.766

Nisan.19 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

471 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 4.965

Nisan.19 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

471 Manisa-Soma ( ELİ ) 5.167

Nisan.19 Kısrakdere krible +20 mm 529 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.957

Nisan.19 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

359 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Nisan.19 Çan krible +30 mm 361 ÇLİ 4.537

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2018)
Birim

CM
E G

roup

8.Nisan.19 Altın 1296,60 1,10 1282,45 USD/tr. oz

8.Nisan.19 Gümüş 15,12 -2,51 15,51 USD/tr. oz

8.Nisan.19 Platinyum 906,00 13,84 795,88 USD/tr. oz

8.Nisan.19 Rodyum 2770,00 12,60 2460,00 USD/tr. oz

8.Nisan.19 Palladyum 1349,00 6,20 1270,30 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2018)
Birim London M

etal Exchange

8.Nisan.19 Alüminyum 1890,00 1,39 1864,00 USD/ton

8.Nisan.19 Bakır 6419,00 7,63 5964,00 USD/ton

8.Nisan.19 Çinko 2969,00 18,31 2509,50 USD/ton

8.Nisan.19 Kalay 21280,00 9,27 19475,00 USD/ton

8.Nisan.19 Kurşun 1973,00 -1,74 2008,00 USD/ton

8.Nisan.19 Nikel 13090,00 23,61 10590,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2018)
Birim

N
orthernM

iner (N
M

)

1.Şub.19 Antimuan 8625,00 0,00 8625,00 USD/ton

14.Oca.19 Bizmut 9,99 0,00 9,99 USD/lb.

14.Oca.19 İndiyum 341,60 0,00 341,60 USD/şişe

14.Oca.19 İridyum 1150,00 0,00 1150,00 USD/tr. oz

14.Oca.19 Kadmiyum 1,50 0,00 1,50 USD/lb.

14.Oca.19 Kobalt 40,14 0,00 40,14 USD/lb.

14.Oca.19 Magnezyum 1,95 0,00 1,95 USD/kg

14.Oca.19 Manganez 5,79 0,00 5,79 USD/kg

14.Oca.19 Molibden 24000,00 0,00 24000,00 USD/ton

LM
E

14.Oca.19 Rutenyum 250,00 0,00 250,00 USD/tr. oz

N
M

14.Oca.19 Selenyum 33,28 0,00 33,28 USD/lb.

14.Oca.19 Tantal 125,00 0,00 125,00 USD/lb.

14.Oca.19 Tungsten 43,40 0,00 43,40 USD/ton

14.Oca.19 Uranyum 27,40 0,00 27,40 USD/lb.

U
XC

14.Oca.19 Vanadyum 15,45 0,00 15,45 USD/lb.

N
M

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ
(FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton-
KDV Hariç)

Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

Mart.19 18/150 PARÇA (DÖKME) 610 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6600

Mart.19 18/150 PARÇA (DÖKME) 610 KOZLU MÜ. LAVUARI 6600

Mart.19 18/150 PARÇA (DÖKME) 610 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6600

Mart.19 18/150 PARÇA (DÖKME) 820 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7500

Mart.19 18/150 PARÇA (DÖKME) 600 AMASRA MÜ. LAVUARI 6100

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ
(RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%

Yıl Sonu
Fiyatı

 (31.Aralık.18)

Birim

H
EFA

 Rare earth

14.Oca.19 Lantanyum Metal ≥ 99% 5,60 0,00 5,60 USD/kg

14.Oca.19 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 2,07 0,00 2,07 USD/kg

14.Oca.19 Seryum Metal ≥ 99% 6,40 0,00 6,40 USD/kg

14.Oca.19 Seryum Oksit ≥ 99.5% 2,03 0,00 2,03 USD/kg

14.Oca.19 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 96,11 0,00 96,11 USD/kg

14.Oca.19
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
67,30 0,00 67,30 USD/kg

14.Oca.19 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 59,34 0,00 59,34 USD/kg

14.Oca.19 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 53,50 0,00 53,50 USD/kg

14.Oca.19 Samaryum Metal ≥ 99.9% 23,00 0,00 23,00 USD/kg

14.Oca.19 Europyum Oksit ≥ 99.5% 42,96 0,00 42,96 USD/kg

14.Oca.19 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 94,21 0,00 94,21 USD/kg

14.Oca.19 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 19,15 0,00 19,15 USD/kg

14.Oca.19 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 564,43 0,00 564,43 USD/kg

14.Oca.19 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 426,06 0,00 426,06 USD/kg

14.Oca.19 Disporsiyum Metal ≥ 99% 236,64 0,00 236,64 USD/kg

14.Oca.19 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 167,83 0,00 167,83 USD/kg

14.Oca.19 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 110,43 0,00 110,43 USD/kg

14.Oca.19 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 23,66 0,00 23,66 USD/kg

14.Oca.19 İtriyum Metal ≥ 99.9% 32,77 0,00 32,77 USD/kg

14.Oca.19 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 2,98 0,00 2,98 USD/kg

14.Oca.19 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 3,61 0,00 3,61 USD/kg

14.Oca.19 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 1747,50 0,00 1747,50 USD/kg

14.Oca.19 Mixed Metal ≥ 99% 21,50 0,00 21,50 USD/kg

TÜRKİYE KROM-MANGAN CEVHER FİYATLARI
Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et

7.Mart.19 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 240-250 USD/dmt

7.Mart.19 Krom cevheri (CIF-Çin) 44-46% Konsantre 220-230 USD/dmt

7.Mart.19 Krom cevheri (CIF-Çin) 42-44% Konsantre 200-210 USD/dmt

7.Mart.19 Krom cevheri (CIF-Çin) 42-44% parça 220-225 USD/dmt

7.Mart.19 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 210-220 USD/dmt

7.Mart.19 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 190-195 USD/dmt

Temel Maden Fiyatları

EKONOMI

ton = 1000 kilogram
lb : libre = pound = 0,453 kilogram

tr. oz : (troy ons) = 31,1 gram
şişe : 76 pound = 34,47 kilogram
dmt : (dry metric tonne) kuru bazda metrik ton

dmtu: kuru bazda metrik ton ünite
USD : ABD Doları
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ETKINLIK TAKVIMI

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

16 - 19 Nisan  IMCET 2019, Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve 
Sergisi, Antalya, imcet.org.tr
17 -19 Nisan  Uluslararası Bor Sempozyumu, Nevşehir, boron2019.com/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
3 – 4 Ekim  Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Sempozyumu 2019, Adana, madenisg.org/

23 - 26 Ekim  MINEX 2019, 8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri 
Fuarı, İzmir, minex.izfas.com.tr
23 – 26 Ekim  5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı, Bursa, blokmermerfuari.com 
23 - 26 Ekim  Natural Stone 15. Uluslararası Doğaltaş ve Mermer Teknolojil-
eri Fuarı, İstanbul, cnrnaturalstone.com
31 Ekim – 2 Kasım IMPC 2019, 17. Uluslararası Cevher Hazırlama Konfer-
ansı, Antalya,  impc-eurasia.com
13 – 14 Aralık  10. Uluslararası Doğal Taş Kongresi ve Sergisi`ne (MERSEM 
2019), Bursa, mersem.org.tr/

“Discover The Turkish 
     Mining Industry...”

Breaking news from the Turkish Mining Industry,
                          Global & Local Private Company News from Turkey,
                                       Local Public Institutions News,
                                                    Local & Regional Event Introductions,
                                                                 Company Profiles from Turkey,
                                                                              … and everything you wonder about the Turkish Mining Industry...

www.mining-turkey.com

15 – 16 Nisan  MiningTech South America 2019, Şili, miningtechsouthamer-
ica.com
16 – 17 Nisan  Russian & CIS Metals & Mining Summit 2019, Rusya, 
russian-metals-mining.com
15 – 17 Nisan  Oman Mining Expo 2019, Oman, omanminingexpo.com
22 -  24 Mayıs  7. Kazakhstan International Industrial Exhibition Machine 
Building, Machine-Tool Building and Automation, Kazakistan, machexpo.kz
23-25 Nisan  MiningWorld Russia, Rusya, miningworld.ru
28 Nisan – 1 Mayıs  Canadian Institute of Mining (CIM) 2019, Kanada, 
convention.cim.org
27 – 30 Mayıs  Exponor Chile 2019, Uluslararası Madencilik Teknolojileri 
Fuarı, Şili, exponor.cl
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, 26. International Trade Fair 
for Coal Mining Technology, Preparation and Materials Handling, Rusya, 
ugol-rossii.com
5 – 6 Haziran  Canadian Mining Expo, Canada, canadianminingexpo.com
6 – 7 Haziran  Global Mining and Materials Conference, ABD
13- 14 Haziran  AIMS 2019-2. International Conference “Mines of the 
Future”, Almanya, aims.rwth-aachen.de
19 – 21 Haziran  DRC Mining Week 2019, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 
drcminingweek.com
24 – 25 Haziran  Deep Mining 2019, Güney Afrika, deepmining2019.com
24-25 Haziran  Metal, Mining and Metallurgy Conference 2019, Japonya, 
metal.euroscicon.com
25 - 27 Haziran  Mining Week Kazakhstan, Kazakistan, miningweek.kz

28 Haziran – 7 Temmuz  19th International Multidisciplinary Scientific 
GEO Conference, Bulgaristan, sgem.org
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
26 – 27 Ağustos  20th Edition of International Conference on Materials 
Science & Engineering, Avustralya, materialsconference.euroscicon.com
27-29 Ağustos  Asia Pacific International Mining Exhibition (AIMEX) 2019, 
Avustralya, aimex.com.au
3- 5 Eylül  13th International Conference on Mine Closure, Avustralya, 
mineclosure2019.com
16 – 20 Eylül  34. Extemin / Perumin 2019, Peru, kallman.com/shows/peru-
min-extemin-2019
18 – 20 Eylül  25th Central Asian International Mining Exploration & Min-
ing Equipment Exhibition, Kazakistan, miningworld.kz
18 – 21 Eylül  Mining Indonesia 2019, The 19th International Mining&Min-
erals Recovery Exhibition, Endonezya, mining-indonesia.com
18 – 22 Eylül  10th Congress of the Balkan Geophysical Society, Bulgar-
istan, bgs2019.org/
8  - 10 Ekim  Minex Russia 2019, Rusya, minexrussia.com/2019/en/
9 – 11 Ekim  4th International Mining Symposium WISSYM 2019, Almanya, 
wismut.de/www/webroot/en/wissym-2019.php
11-14 Ekim  9th International Flotation Conference, Güney Afrika, min-
eng.com/flotation19/
15 - 17 Ekim  Nigeria Mining Week, Nijerya, nigeriaminingweek.com
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SERI ILANLAR

Reklam 
ezervasyon

Madencilik Türkiye Dergisi
Mayeb Basın Yayın İnsan Kay.Ltd.
Tel : +90 (312) 482 18 60 
reklam@mayeb.com.tr

Reklam İndeksi
Sayfa Firma

109 Anadolu Flygt

103 Airmeex

91 Ant Group 

139 Ardef 

133 Argetest 

Ön K.,5,60,61 Barkom   

Arka Kapak İçi Bilgi Mühendislik

67 Boehlerit

81 ChemTreat

149 Core Drill 

57 Cotecna 

113 Çiftay

89,123 Çolakoğlu Makine 

73 Dama Mühendislik 

65 Demir Export 

Sayfa Firma
59 Derrick (MTM)

97 Dimin Madencilik 

77 DMT 

9,19 Doğanak Kollektif 

47 Enta 

55 Epiroc 

31 ERD Sondaj 

23 Esan  

35 Esit 

27 FKK

145 FLSmidth 

129 Foramec  

147 Geoplas

15 Global Magnet Sondaj 

29 Gürsan 

Sayfa Firma
95 Hardox (SSAB) 

151 IMPC

41 Ketmak

141 Koza 

121 Labris 

17 Mestaş 

11 Metso 

152 Mitto

45 NA-ME

Arka Kapak Ortadoğu Sondaj

51 Outotec 

79 Pasinex 

Ön K.İçi,115 Pena Maden  

3 Pozitif Sondaj 

21 Saes 

Sayfa Firma
117 Sandvik 

13,135 Son-mak  

39 Talpa 

85 Telefoncular Metal 

1 Teknima  

Ön Katlamalı K. Tema Lastik

75 thyssenkrupp 

99 Trolex (MTM) 

127 Troya Proses 

25, A.Kat.K Tuson Turkuaz 

53 TÜMAD

107 Tüprag 

119 Yılmaden 

7 Weir

101 Zenit 

69,93 Zitron   

Türk Maden Endüstrisinin 
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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CRIRSCO

MİTTO’nun hedefi 
en iyi proje ve danışmanlık şirketleri arasındaki 

konumunu koruyarak uluslararası ortaklıklar kurmak ve ülkemizi 
yurt dışında en iyi şekilde temsil etmektir. Bilgimiz, ilişkilerimiz ve bölgesel hakimiyetimizi 

dünya çapındaki uzmanlığımızla harmanlayarak oluşturduğumuz 
yöntemlerimiz, müşterilerimiz için yaratıcı ve duruma özgü 

çözümler üretebilmemizi sağlar. çözümler üretebilmemizi sağlar. 
Sürekli büyüme sayesinde hissedarlarımızın 

değerinin artacağı, böylece MİTTO çalışanlarının en iyi müşteri ve projelerde 
çalışarak mükemmel hizmetler sunacağına inanarak ilerliyoruz.









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"


